
דוד רוזנטל בטור כלכלי חדש: פייק רפורמה / עמ' 4

מדד הגיוון: חרדים 
חסומים באקדמיה

/ עמ' 2

בס"ד יום רביעי ט'"ז בטבת תשע"ח   3/1/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

75% מהציבור החרדי 
'מוותרים' על הכישרון 

האמנותי
/ עמ' 4

ועקנין יוזם: קצבאות 
נכות רטרואקטיבית

/ עמ' 3

שערי מטבעות
יום ג', ט"ו בטבת תשע"ח 02/01/18

דולר ארה"ב « 3.4570
אירו « 4.1702
לירה שטרלינג « 4.6883
יין יפני « 3.0825
פרנק שוויצרי « 3.5595

בועה נוספת? 
המטבע הוירטואלי 

 שזינק ב80%
/ עמוד 3

סיכום 2017: החרדים 
בתעסוקה, בחינוך ובכלכלה

מתחתנים    נפש  מיליון  על  עולה  בישראל  החרדים  מספר  לראשונה, 
מאוחר יותר, משתלבים פחות בתעסוקה, מרוויחים 35% )!( פחות ממשק 
  בית שאינו חרדי, פחות עניים, פחות דירות ויותר רישיונות נהיגה לנשים

הנתונים המפתיעים / עמ'  2

מרתון הצבעות בוועדת 
הכספים: 236 מיליון ₪ 

לרשתות החינוך
כמידי סוף שנה, התקיים מרתון הצבעות בוועדת 
 8.325 בסך  שנה  סוף  העברות  על  הכספים 
העצמאי  החינוך  תקציב  הוגדל   •  ₪ מיליארד 

ורשת מעיין החינוך התורני / עמ' 4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

עמ' 7 - 6
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דרוש
איש 

מכירות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה

קו"ח לפקס: 03-5796645
office@kav-itonut.co.il :למייל

רכב צמוד + שכר בסיס + עמלות גבוהות + פלאפון

דרוש
איש 

מכירות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה

קו"ח לפקס: 03-5796645
office@kav-itonut.co.il :למייל

 שכר בסיס + עמלות גבוהות + פלאפון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק
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פישל רוזנפלד 

שנתון החברה החרדית בישראל לשנת 2017 של המכון 
מדיניות  למחקרי  ירושלים  ומכון  לדמוקרטיה  הישראלי 
בתחום  בישראל  החרדי  בעולם  המגמות  את  מציג 

האוכלוסייה, החינוך, התעסוקה והפנאי.
תמונת המצב העולה מהשנתון מצביעה על המשך כניסת החרדים 
לבגרות  הניגשים  בקרב  עליה  הגבוהה,  ההשכלה  למערכת 
את  מציג  השנתון  כן,  כמו  התעסוקה.  בתחום  חיוביות  ומגמות 
האוכלוסייה  בין  המסים  ובתשלומי  בהכנסות  הפערים  המשך 

החרדית לאוכלוסייה הכללית.
והם  למיליון  בישראל  החרדים  מספר  לראשונה  הגיע  השנה 
החברה   ,2030 שנת  עד  בישראל.  מהאוכלוסייה   12% מהווים 
יהוו  וב-2065  האוכלוסייה,  מכלל   16% להוות  צפויה  החרדית 
מהאוכלוסייה  ו-40%  הישראלית  בחברה  מהאוכלוסייה  שליש 
מהחרדים   58% צעירה-  אוכלוסייה  גם  הם  החרדים  היהודית. 
באוכלוסייה   30% לעומת   ,0-19 הגילאים  בטווח  נמצאים 

היהודית הכללית. 
גיל  מעל  הבוגרת,  החרדית  האוכלוסייה  בקרב  הנשואים  שיעור 
20 עומד על 82% לעומת 63% בקרב שאר האוכלוסייה היהודית. 
בעוד  הנישואין.  בגיל  עליה  ניכרת  האחרונות  בשנים  זאת,  עם 
שבשנת 2005, היו 61% מהחרדים בגילאי 20-24 נשואים, כיום 

רק 44% מקרב החרדים בקבוצת גיל זו נשואים. 
תלמידים,  כ-300,000  היום  לומדים  החרדית  החינוך  במערכת 
של  הגידול  קצב  זאת,  עם  בישראל.  התלמידים  מכלל   18%
בשנה  מ-4.2%   2013-2016 השנים  בין  הואט  החרדי  החינוך 

ל-3.2% בשנה.
מ-23%  עלה  החרדית  החינוך  במערכת  לבגרות  הניגשים  היקף 
בשנת 2005 ל-33% בשנת 2015. את הגידול, ניתן לזקוף בעיקר 
הניגשות  החרדיות  הבנות  מספר  עלה  עשור  בתוך  כי  לעובדה, 
דווקא  ניכרה  הגברים  שבקרב  בעוד  ל-51%  מ-31%  לבגרות 
גם  מעניין   .2015 בשנת  ל-13%   2009 בשנת  מ-16%  ירידה 

לראות, כי בעוד שבין השנים 1999-2012, גדל מספרם של בני 
 ,2012-2014 השנים  בין  שנה,  מדי  ב-4%  והאברכים  הישיבות 
בהן היו החרדים מחוץ לממשלה, ירד מספרם ב-16%. בהתאם 
למגמה זו, בשנת 2016 חזר ועלה מספר בני הישיבות והאברכים 

ב-4%.
מספר התלמידים החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה גדל פי 10 
בעשור האחרון מ-1,000 ל-10,800. כיום, לומדים גם כ-1,500 
הסטודנטים  מכלל   69% מתקדמים.  לתארים  חרדים  סטודנטים 
מהסטודנטים   34% גברים.  הם   31% ורק  נשים  הם  החרדים 
החרדים לומדים חינוך, 11% לומדים מקצועות עזר רפואיים ו- 

8% לומדים הנדסה.
בחודש(   ₪  12,616( חרדי  בית  משק  של  החודשית  ההכנסה 
קטנה בכ-35% מההכנסה של משקי הבית היהודים הלא חרדים. 
כשמשווים את ההכנסה לנפש, הפער גדל ל-171% )2,168 בקרב 

חרדים לעומת 5,876 בקרב יהודים לא חרדים(.
חרדים  של  הבית  משקי  הוצאת  הנמוכות,  הכנסותיהם  בשל 
בית  משקי  מהוצאות  בלבד  כשליש   ,1,261 על  עומד  למיסים, 
הוצאותיהם  החרדים,  הבית  משקי  גודל  למרות  חרדים.  לא 
לא  יהודי  בית  משק  משל  ב-15%  נמוכות  הכלליות  החודשיות 
ירד  החרדים  של  העוני  שיעור   .₪  13,676 על  ועומדות  חרדי 
בשנת 2016 ל-45%, השיעור הנמוך ביותר מזה למעלה מעשור. 
בעלי  בשיעור  ירידה  נרשמה   )2006-2016( האחרון  בעשור 
 75% ל-   2006 בשנת   79% )מ-  החרדית  באוכלוסייה  הדירות 

בשנת 2016(. 
שיעור בעלי רישיון נהיגה בקרב החרדים עומד על 42% בלבד 
נשים  בקרב  זאת,  עם  חרדים(.  לא  יהודים  בקרב   81% )לעומת 
השנים  )בין  ל-29%  מ-21%  משמעותית  עליה  חלה  חרדיות, 
-2008 2016( בהתאם, רק 41% ממשקי הבית החרדים מחזיקים 
רק  שבה   ,2003 שנת  מאז  משמעותית  עליה  על  מדובר  ברכב. 

31% החזיקו ברכב.
מבין החרדים העובדים, רק 20% מגיעים לעבודה ברכב, 25% 
ו-14%  ציבורית  בתחבורה  לעבודה  מגיעים  החרדים  מהגברים 

מגיעים ברגל. רק 16% מהנשים החרדיות מגיעות לעבודה ברכב, 
לעומת 36% שמגיעות בתחבורה ציבורית, 19% שמגיעות ברגל 

ו-7% שמגיעות בהסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה. 
בקרב  מ-35%  העובדים  החרדים  מספר  זינק   ,2002 שנת  מאז 
השכר  בהתאמה.  ו-73%  ל-52%  נשים  בקרב  ו-50%  גברים 
של  מזה  משמעותית  נמוך  החרדים  העובדים  של  הממוצע 
 .10,776 לעומת   ₪  6,701 על  ועומד  חרדים,  הלא  היהודים 
ההפרש בשכר הגברים עומד על 39% לעומת 32% בקרב הנשים. 
השכר הנמוך בקרב הגברים נובע בעיקר משכרם השעתי )73% 
מהעובדה  בעיקר  נובע  הפער  הנשים  בקרב  ואילו  מהממוצע(, 
משמעותית  מגמה  חלקיות.  במשרות  עובדות  מהן  ש-78% 
מתייחסת לתחום העיסוק של נשים חרדיות: בעוד ב-2001, 64% 
מהנשים החרדיות הועסקו בחינוך, כיום רק 42% מהן מועסקות 

בתחום זה.
זאת  ניהוליות,  בעמדות  נמצאים  העובדים  מהחרדים   6% רק 
לעומת 15% באוכלוסייה היהודית הכללית. החרדים מתייחסים 
למקום עבודתם בעיקר כצורך קיומי: 57% מהם הגדירו את השכר 
 37% לעומת  עבודה,  להחליף  ברצון  ביותר  המשמעותי  כגורם 
מהחרדים  ש-77%  בעוד  זאת,  עם  היהודי.  הציבור  שאר  בקרב 
רק  עבודה,  למעבר  מרכזית  סיבה  לפרנסה  מייחסים  המבוגרים 

48% מהצעירים סבורים כך.
מעולם  חוו  שלא  מדווחים  אף  מהחרדים   96% מפתיע,  באופן 
עבודה  מתארים  החרדים  זאת,  עם  העבודה.  במקום  אפליה 
יכולים  בלבד   42% האוכלוסייה-  משאר  יותר  לחוצה  בסביבה 
הכללי  בציבור   61% לעומת  קרובות  לעיתים  להפסקות  לצאת 
ומיעוט קטן מהם מאוגדים )רק 17% לעומת 33% באוכלוסייה 

הכללית(.
 61% לעומת  בישראל,  נופשים   )49%( מהחרדים  מחצית 
הפערים  לחו"ל,  לנסיעות  באשר  חרדים.  הלא  היהודים  מקרב 
גדולים יותר: 16% בקרב החרדים נוסעים לחו"ל, לעומת 47% 

באוכלוסייה היהודית הלא חרדית.

פישל רוזנפלד 

נציבות שוויון בעבודה במשרד העבודה 
והרווחה הציגה בשבוע האחרון את "מדד 
הגיוון" השנתי, העוסק בפערים בתעסוקת מגזרי 
השנה  והכולל  החרדי,  המגזר  ביניהם  המיעוט, 
מממצאי  כמעסיק.  האקדמיה  של  גם  בחינה 
המדד עולה, בין היתר, כי המוסדות האקדמאים 
הם סוג של "מועדון סגור" ובשל כך מצבם של 
למצבם  יחסית  רע  מיעוט  בקבוצות  אקדמאים 

של לא-אקדמאים. 
פערי השכר בין נשים וגברים אקדמאים, גדולים 
לא- בקרב  המגדריים  השכר  פערי  מאשר  יותר 
שנבחנו.  העסקי  המגזר  ענפי  ברוב  אקדמאים 

אקדמאים  בקרב  הגבוהים  המגדריים  הפערים 
של  הגבוהות  מהמשכורות  בעיקר  נובעים 
הגברים מקבוצת הרוב. עוד עולה מנתוני המדד 
עם  השכירות  הן  מיעוט  מקבוצות  נשים  כי 

ההכנסה הנמוכה ביותר במשק ברוב הענפים.
חווים את  כי חרדים  עוד  עולה  הגיוון"  מ"מדד 
בענפים  ובעיקר  בשכר,  יותר  הנמוכים  הפערים 
ייצוג  מיוצגים  אולם  גבוה,  שכר  משולם  בהם 
חסר בענפי הצווארון הכחול. רמות ההשתכרות 
ולא-אקדמאים,  אקדמאים  וגברים,  נשים  של 
אתיופיה,  ויוצאי  ערבים  משל  יותר  גבוהות 
נמצאות  אקדמית  השכלה  ללא  חרדיות  ונשים 
ויוצאות  הערביות  של  מזו  יותר  טובה  בעמדה 

אתיופיה.

במגמת  מובילים  אינם  גדולים  ארגונים  בנוסף, 
השוויון בשכר, בייחוד בקרב עובדים אקדמאים. 
בארגונים הגדולים המשלמים את השכר הגבוה 
בגלל  לרוב  יותר,  גבוהים  השכר  פערי  ביותר, 
ששכר קבוצת הרוב עולה עם ההשכלה וזה של 
שיעור  גם  במעט.  אך  עולה  המיעוט  קבוצות 
יותר  גבוה  האקדמאים  החרדים  השכירים 

בארגונים קטנים.
אינה  השנה,  הגיוון  ממדד  העולה  "התמונה 
אמר  שעברה",  השנה  של  מזו  בהרבה  שונה 
הנשיא בהתייחס לנתונים, והוסיף כי "גם קצרי 
הסבלנות שבתוכנו מבינים שכדי לעשות שינוי 
עומק, בפרט, כדי לראות יותר חרדים בכל ענפי 
המשק, ובמשרות של הובלה ושל ניהול, דרושה 

פעולה עקבית ומתמשכת לאורך שנים."

הגיוון  מדד  את  "כשהשקנו  הנשיא:  אמר  עוד 

בשנה שעברה, עשינו זאת מתוך הבנה שהרכב 

להשתנות:  חייב  הישראלי  העבודה  שוק 

בחברה  הכישרון  את  ממצה  לא  שהוא  משום 

של  אפקטיבי  שילוב  שללא  משום  הישראלית; 

לא  הישראלית  הכלכלה  במשק  החרדי  הציבור 

חבים  שאנחנו  משום  ולשגשג,  להמשיך  תוכל 

החלום  את  להגשים  ההזדמנות  את  ילדינו  לכל 

הישראלי שלהם. השינוי המיוחל הזה יקרה רק 

אם כולנו, ראשי המערכת, נהיה מחויבים לדרך 

הארוכה שלפנינו במעשים, לא במילים".

לראשונה, מספר החרדים בישראל עולה על מיליון נפש  מתחתנים מאוחר יותר, משתלבים פחות 
בתעסוקה, מרוויחים 35% )!( פחות ממשק בית שאינו חרדי, פחות עניים, פחות דירות ויותר רישיונות 

נהיגה לנשים  הנתונים המפתיעים

סיכום 2017: החרדים 
בתעסוקה, בחינוך ובכלכלה

 נשיא המדינה ריבלין עם מנכ״ל משרד העבודה והרווחה אביגדור 
קפלן. צילום: מארק ניימאן, לע״מ

מדד הגיוון: חרדים 
חסומים באקדמיה

מנתוני המדד עולה כי מבין המיעוטים, החרדים חווים את הפערים הנמוכים יותר 
  שיעור השכירים החרדים האקדמאים גבוה יותר בארגונים קטנים  בשכר
נשיא המדינה: "ללא שילוב הציבור החרדי, הכלכלה לא תוכל להמשיך לשגשג"
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כסף קטן

בלי סוסים

פעילות  הופסקה  מהשבוע,  החל 
כך  בישראל,  סוסים  מרוצי  על  ההימורים 
הכספים  וועדת  כחלון.  משה  האוצר,  שר  הודיע 
לחברה  הכספי  הפיצוי  את  אישרה  הכנסת  של 
האנגלית GBI והותירה את ההחלטה על הפסקת 
פעילות ההימורים על מרוצי סוסים בישראל מה1 
בינואר 2018, שהתקבלה לאחר תהליך של בחינה 
שי  מר  האוצר,  משרד  מנכ"ל  בהובלת  מקצועית 

באב"ד.

אושר חוק קק"ל

ונשנים,  חוזרים  טעונים  דיונים  אחרי 
הצעת  את  משכה  כבר  שהממשלה  ואחרי 
השבוע  אישרה  האחרון,  נובמבר  בחודש  החוק 
)א'( ועדת הכספים באופן סופי, את חוק קק"ל. על 
פי החוק, הקרן הקיימת שהייתה פטורה מתשלום 
למסלול  תעבור  היום,  ועד  היווסדה  מאז  מיסים 
של תשלום מיסים באופן מלא כמו כל תאגיד אחר 
במדינת ישראל. בידי קק"ל האפשרות לבחור בין 
שני מסלולים: תשלום של 65% מהכנסותיה, ואז 
תוכל  לחילופין,   .2020 שנת  עד  ממיסים  פטור 
קק"ל להתחיל בתשלום מיסים כבר מה-1 בינואר 
אותם  מתשלום  פטורה  תהיה  ואז  ואילך,   2018

מיליארד ₪.

קצא"א עדיין חסויה

השבוע,  אישרה  והביטחון  החוץ  ועדת 
את הארכת תוקפו של צו החיסיון בנושאים 
הקשורים לחברת קו צינור הנפט אילת – אשקלון 
זיכיון  חוק  )קצא"א( בחמש שנים. לאחר פרסום 
הממשלה,  קבעה   ,1968 בשנת  הנפט   צינור 
צו  הכנסת,  של  והביטחון  החוץ  ועדת  באישור 
לצינור  הנוגעת  ידיעה  "כל  כי:  הקובע  חיסיון 
הנפט אילת-אשקלון... מוכרזת כעניין סודי לעניין 
פרסומה  הותר  שלא  במידה  והוא  האמור,  החוק 
על ידי שר האוצר או מטעמו". לאחר פרסומו של 
צו זה, מינה שר האוצר את הצנזור הצבאי הראשי 

להתיר פרסומים מטעמו.

מעשנים, היכונו

זו כותרת  החמרה כללית על המעשנים, 
הציבור  בריאות  רופאי  איגוד  של  המכתב 
ולגמילה  למניעה  הרפואית  החברה  בישראל, 
והאגודה  הרפואית  ההסתדרות  של  מעישון 
אלי  לח"כ  ששיגרו  במכתב  בסרטן.  למלחמה 
אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
הארגונים  דורשים  הוועדה,  ולחברי  הכנסת,  של 
להקשיח צעדים ולאסור עישון בבריכות שחייה, 
גני  חניונים,  הופעות,  עירוניים,  ספורט  מגרשי 
החולים,  בתי  שטחי  כל  חיות,  גני  שעשועים, 

כניסות למשרדי ממשלה ולגני ילדים ועוד. 

רמי לוי נכנס לקופיקס

הכלכלית  השנה  את  פותח  לוי  רמי 
ענק  עסקת  על  בהודעה   ,2018 החדשה, 
קוpיקס  ממניות   20% רוכש  הוא  במסגרתה 
גרופ לפי שווי של 105 מיליון שקלים. במסגרת 
העסקה, תעמוד בפני רמי לוי האפשרות להגדיל 
בשתי  הקרובים,  בשנתיים  בחברה  חלקו  את 
את  להגדיל  יוכל  הוא  בהמשך  כאשר  פעימות, 
חלקו בחברה, להחזיק ב-50.01% ממניות קבוצת 
ביותר  הגדול  המניות  לבעל  להפוך  וכך  קופיקס 
פתיחת  על  לוי  הודיע  שנה  כחצי  לפני  בחברה. 
רשת המרכולים השכונתית 'רמי לוי בשכונה', אך 
לוי  פתח  לעכשיו  ונכון  באיטיות  מתקדם  המיזם 
רק את הסניף הראשון – בירושלים. כעת, במידה 
יהנה  הוא  קופיקס,  סופר  סניפי  כלל  את  וירכוש 
מפריסת סניפים מלאה ותשתית מוכנה בשכונות. 
עם פרסום דבר העסקה הגיבו המשקיעים בחיוב 
עלייה  במגמת  בבורסה  נסחרת  קופיקס  ומניית 

חיובית, והיא מזנקת ב- 19%.

פישל רוזנפלד

הגבוהה בשוק המטבעות  התנודתיות 
משמעות  השבוע  מקבלת  הוירטואליים 
הריפל  מטבע  של  הגבוה  הזינוק  עם  חדשה, 
דולר.   2.4 של  לרמה  אחוזים  בשמונים   )XRP(
על  עומד  שלו  הכולל  השוק  ששווי  המטבע, 
את  לראשונה  עוקף  דולר,  מיליארד  ל-93  קרוב 
על  שעומד  האת'ריום  מטבע  של  השוק  שווי 
כ-70 מיליארד דולר, ומדיח אותו מהמקום השני 

בקטגוריה זו.
על אף שגם במקרה של הריפל יש הטוענים כי 
מדובר בבועה, מדובר למעשה במטבע המשתמש 
בעוד  רשתי.  קונצנזוס  להשגת  שונה  בשיטה 
)כרייה(,  עבודה  בהוכחת  משתמש  הביטקוין 
הריפל משתמש בתהליך קונצנזוס איטרטיבי, מה 
 – אחדות  שניות  תוך  עסקאות  ביצוע  שמאפשר 

בשונה מהביטקוין.
הבדל משמעותי נוסף הוא ההכרה של מוסדות 
עם  הסוחרים  בעולם  גדולים  ובנקים  פיננסים 
ממשלות  ועוד  עוד  בעוד  זאת,  הריפל.  מטבע 
וגופים רגולטוריים בשוק ההון נלחמים בביטקוין. 
כך למשל, הודיעה השבוע דרום קוריאה כי היא 

תנהיג בקרוב רגולציה על המסחר במטבע, כאשר 
חלק מהרגולציות שיונהגו תהיינה שקיפות מלאה 
הרשויות  של  והיכולת  והמקבל,  השולח  של 
להתערב במסחר ולעצור פעילות בבורסה שאינה 

פועלת כשורה.
להשפעה  הביאה  קוריאה  דרום  של  הודעתה 
היא  שכן  הביטקוין,  של  השוק  שווי  על  ישירה 
שהמשיך  במטבע,  למסחר  מרכזי  צינור  מהווה 
לצנוח השבוע. בעוד בתחילת דצמבר הגיע שוויו 
הביטקוין  נסחר  כיום  דולר,  אלף  עשרה  לתשע 
ומטה.  דולר  אלף  עשרה  ארבע  של  שוק  בשווי 
קוריאנית  הדרום  שהרגולציה  בזמן  בו  אגב, 
מאיימת 'להשתלט' על הביטקוין, חתמו הבנקים 
עם  פעולה  שיתוף  הסכמי  במדינה  הגדולים 

הריפל.
מיידית  פרטנית  לסליקה  מערכת  הוא  הריפל 
בתור  גם  וידוע  מטבע  ולהמרת  לסליקה  ורשת 
'פרוטוקול  או  ריפל‘,  העסקאות  'פרוטוקול 
הריפל‘, ומבוסס על פרוטוקול רשת מבוזר בקוד 
מקומי  ומטבע  דיגיטלי,  חשבונות  ספר  פתוח, 
ומאפשר  ב-2012,  הושק  המטבע   .XRP בשם 
מיידיות  גלובליות,  פיננסיות,  עסקאות  ביצוע 
חיוב,  החזרי  וללא  גודל  סדר  מכל  ומאובטחות, 

חינם כמעט.

להכרה  זוכה  שהמטבע  לכך  הסיבה  גם  זו 
שאף  גדולים,  ובנקים  פיננסים  ממוסדות 
משתמשים בו לצורך העברת מט"ח. רק בשבוע 
חברת  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם  האחרון 
חברות  מספר  לבין  היפנית   SBI ההשקעות 
אשראי ביפן, על פיתוח מערך בלוקצ'יין משותף 
שיבוסס על המטבע. בחודש שעבר הושק שיתוף 
שמאפשרת  אקספרס  אמריקן  חברת  מול  פעולה 
העברת תשלומים מהירה ללקוחותיה הארגוניים 
כשבשלב  לבריטניה,  העברות  לבצע  שזקוקים 
שלהם  עסקים  עבור  רק  כספים  להעביר  ניתן  זה 
.Santander U.K חשבון בבנק האינטרנטי של

בין  הפעולה  שיתוף  הסכמי  אף  על  זאת,  עם 
במטבע  שלהם  והשימוש  הפיננסים  המוסדות 
כספים באמצעות מטבע  כמנגנון העברת  הריפל 
שלישי, השימוש בתשתית לא דורש את השימוש 
לא  רבים  משקיעים  כי  ייתכן  כן,  על  במטבע. 
והזרימו  ההסכמים  משמעות  את  נכון  הבינו 
בערכו,  לעלייה  צפי  בסיס  על  למטבע  ביקושים 
על  שמצביע  מה  הסכמים.  אותם  בשל  ורק  אך 

אחד מדפוסים המסמלים בועה פיננסית.
כ-15%  האת'ריום  השבוע  איבד  כך,  בתוך 
רושם  הלייטקוין  מטבע  גם  שלו.  השוק  משווי 

ירידה והוא מאבד כ-20% משווי השוק שלו.

פישל רוזנפלד

יצחק  הכנסת  חבר 
ועקנין מש"ס הגיש הצעת 
חוק חדשה, אותה הוא יוזם, לפיה 
יוענקו לנכים ולקשישים קצבאות 
שנים  לשבע  עד  רטרואקטיביות 
היה  אכן  והמבקש  במידה   –
ל'קו  נודע  כך  מאז.  לקצבה  זכאי 

עיתונות'.
זכאים  הנכם  אם  כיום, 
לא  אך  תקופה,  מזה  לקצבה 
לחילופין,  או  בקשה.  הגשתם 
לאחר  אך  נשללה  בקשתכם  אם 
התקבלה  ממושך  ערעור  הליך 
 296 סעיף  מאפשר  בקשתכם, 
בחוק הביטוח הלאומי לקבל את 
הקצבאות רטרואקטיבית לתקופה 

של עד שנים עשר חודשים.
ועקנין  של  החוק  בהצעת 
החובות  בין  "לאזן  מבקש  הוא 
והזכויות בחוק הביטוח הלאומי" 
של  במקרה  לאזרח  ולאפשר 
תביעה מאוחרת, לא משנה באילו 
ל-7  עד  הקצבה  קבלת  נסיבות, 

שנים אחורה – רטרואקטיבית.
החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
הלאומי  הביטוח  "חוק  כי  נכתב, 
הינו חוק סוציאלי, שחוקק לטובת 
אזרחי המדינה, לשם הסדרת מתן 

וכן  להם,  המיועדות  הקצבאות 
לשם הסדרת תשלום דמי הביטוח 

המתקבלים מאזרחי המדינה".
את  העביר  שלא  "אזרח 
חייב  הוא  אותם  התשלומים 
לגבות  ניתן  הלאומי,  לביטוח 
שנים   7 עד  הכספים  את  ממנו 
לזכות  בנוגע  אולם,  אחורה. 
אזרח  שזכאי  לגמלה,  או  לקצבה 
פי  על  הלאומי  מהביטוח  לקבל 
הוגשה  אם  בחוק,   296 סעיף 
אינו  המבקש  באיחור,  תביעה 
או  הגמלה  את  לקבל  זכאי 
חודשים   12 אלא  הקצבה  את 

אחורה", לשון דברי ההסבר.
ועקנין  מסכם  דבריו  את 
"יאזן  לחוק  התיקון  כי  בבקשה 
וכי  והזכויות",  החובות  בין 
תהיה  הזכויות  של  "ההתיישנות 
 – החובות  של  להתיישנות  זהה 

שבע שנים".
לא  הוגשו  באחרונה  כי  נציין 
ואף  בנושא,  חוק  הצעות  מעט 
בוועדות  רבים  דיונים  נערכו 
מאחר  בכנסת,  הרלוונטיות 
פעילות  גם  כמו  הנכים,  והפגנות 
הלובי שיזמו בכנסת, העלו רבות 

את המודעות לנושא.

פישל רוזנפלד

המרכזית  הלשכה  נתוני 
באשר  לסטטיסטיקה, 
פרטיים  צרכנים  של  לרכישות 
בכרטיסי אשראי במהלך החודשים 
ספטמבר-נובמבר השנה, מצביעים 
כל  בסך   8.7% של  עלייה  על 
הרכישות בכרטיסי אשראי. הענפים 
החווים את העלייה הגבוהה ביותר 
אחרים  ושירותים  מוצרים  הם 
מחשבים  וגז,  חשמל  דלק  )כולל 
תחבורה  ושירותי  ציוד  ותכנה, 
ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי 
רפואה ותרופות ושונות( ורכישות 
ביטוח,  שירותי  )כולל  שירותים 
ובילוי  פנאי  ואירוח,  טיסות 
בהם  וממשלה(,  עירייה  ושירותי 
במספר   10.3% של  זינוק  חל 

הרכישות בכרטיסי האשראי.
תעשייה  מוצרי  רכישות  ענף 

מוצרי  והנעלה,  הלבשה  )כולל 
בבתי  כולל  ואלקטרוניקה,  חשמל 
עלייה  מציין  ורהיטים(  כל-בו, 
הרכישות  מספר  בקרב   5.5% של 
ברכישות  ואילו  אשראי.  בכרטיס 
שירותי  )כולל  ומשקאות  מזון 
'רק' 4.6%  עלייה של  אוכל( חלה 
בכרטיס  התשלומים  במספר 

אשראי.
הנתונים  כי  מציינים  בלמ"ס 
כרטיסי  חברות  מכל  מתקבלים 
בישראל,  הפועלות  האשראי 
קבוצות  ארבע  לפי  ומחולקים 
ענפי משנה,  ולפי  ראשיות  רכישה 
על  העסק  בתי  לסיווג  בהתאם 
הרכישות  האשראי.  חברות  ידי 
לפי  מדווחות  אשראי  בכרטיסי 
סכום הרכישה הכולל של הצרכנים 
בבתי העסק, ומתייחסות לרכישות 

של ישראלים בארץ בלבד.

בועה נוספת? המטבע הוירטואלי שזינק ב80%
לאחר תקופה בה החזיק המטבע הווירטואלי את'ריום את המקום השני בשווי שוק, 
 הביטקוין ממשיך לצנוח,  הוא הודח השבוע על ידי הריפל שזכה לזינוק שיא 

אבל בשונה מהריפל אין לו הכרה רשמית מהבנקים הגדולים

ועקנין יוזם: קצבאות 
נכות רטרואקטיבית

המודעות  להעלאת  מעט  לא  הביאו  הנכים  הפגנות 
ח"כים  חוק שיזמו  גם שורה של הצעות  כמו  לנושא, 
יצחק  הכנסת  חבר  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו    שונים 
רטרואקטיבי  תשלום  שתאפשר  חקיקה  יוזם  ועקנין 

שבע שנים אחורנית

מעדיפים אשראי 
נתוני הלמ"ס מצביעים על עלייה בקרב מספר 
ותשלומים  רכישות  המבצעים  הישראלים 
זוהתה  ביותר  הנמוכה  העלייה    באשראי 

בענף המשקאות והמזון –  'רק' 4.6%
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פייק רפורמה

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

רבים,  מוצרים  בחנותי  מוכר  אני  שאלה: 
לצרכנים  יש  מוצרים  איזה  לגבי  לדעת  רציתי 

זכות לבטל את העסקה בתוך 14 ימים?

זכות  אין  בהם  הנפוצים  המקרים  תשובה: 
מוצרים  הבאים:  המוצרים  לגבי  הינם  ביטול 
שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או 
הצרכן,  בבית  שהורכב  ריהוט  מיוחדות,  מידות 
מוצרי מזון, תרופות ותוספי מזון טובין פסידין, 
ביגוד  פריטי  המחשבים,  בחוק  כאמור  מידע 
מעל  שמחירים  תכשיטים  גז,  בלוני  מסוימים, 
מאוחר  האספקה  שמועד  מוצרים  וגם   ₪  3000
מ-6 חודשים מיום עשיית העסקה. הכלל בתקנות 
נעשה  כי לגבי מועד הביטול, מניין הימים  הוא 
שבו  במקרה  אולם  האספקה.  למועד  בהתאם 
מועד האספקה הוא גדול מ-6 חודשים, לא ניתן 

לבטל אחרי האספקה.
גם  לב  לשים  יש  הצרכן,  הגנת  לחוק  בהתאם 
מבדיל  החוק  כאשר  בצרכן,  מדובר  אכן  האם 
בין רוכש מוצר לשימוש ביתי או פרטי לבין מי 
שרוכש מוצר לשימוש עסקי שאינו פרטי )למשל 
לא  שלו  מהסיטונאי  סחורה  שרוכש  קמעוני 
ייחשב צרכן ואילו לקוח פרטי שירכוש ישירות 

מהסיטונאי ייחשב כצרכן(.



באמצעות  ביטקוין  מטבעות  רכשתי  שאלה: 
בורסה בחו"ל וקראתי שהבורסה נפרצה ונגנבו 
ביכולתי  האם  דיגיטאליים.  מטבעות  ממנה 

לתבוע את זכותי בישראל?

במסחר  שעסקו  בורסות  מספר  תשובה: 
לאחר  קרסו  ובביטקוין  וירטואליים  במטבעות 
חובות  הותירה  ביפן  הבורסות  אחת  שנפרצו. 
יוכלו  הגולשים  אותם  דולר,  וחצי  מיליארד  של 
לתבוע רק באמצעות תביעה בפשיטת רגל, ביפן 
עצמה. אם רכשת ביטקוין בבורסה בחו"ל שאינה 
הליכים  להפעיל  תוכל  לא  לישראל,  קשורה 
שבה  בארץ  רק  אולי  אלא  בישראל,  משפטיים 

הייתה רשומה אותה בורסה.
kurislaw@ ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

gmail.com

הכותרות בישרו על רפורמה היסטורית בחברת 
עשורים  משני  למעלה  שכבר  רפורמה  חשמל, 
חוסר  לאור  בה,  הצורך  על  מסכימים  כולם 
והמחיר  החשמל  חברת  של  המשווע  היעילות 
הגבוה שכולנו משלמים, והתוצאה – העובדים 
ולא  הציבור,  לא  המתחרים,  לא  וזהו.  מרוצים. 
הזו.  מהרפורמה  ליהנות  הולכים  הממשלה 

נהפוך הוא, כולנו נשלם עליה ביוקר. 
המדוברת,  הרפורמה  מתווה  במסגרת 
וגם  יקבלו פיצויים מוגדלים  העובדים שיפרשו 
עובדים שיישארו בחברה יזכו ל"פיצוי" לכבוד 
עצם הסכמתם לרפורמה. חברת החשמל עצמה 
שבפועל  כך  נוספות,  כוח  תחנות  שתי  תבנה 
יקטן, התחרות בשוק החשמל  חלקה בשוק לא 
לא תגבר, והמחיר לצרכן יישאר גבוה. לא ברור 
מה הועילו פוליטיקאים בתקנתם, הציבור ישלם, 
אוהו ישלם, מדובר על כ-5 מיליארדים של דמי 

מאותו  שוב  למעשה  לקבל  כדי  יחרץ',  'לא 
נעלים.  ולא  בשורות  לא  רפורמות,  לא  הדבר. 

פייק רפורמה. 
המצב  רקע  על  במיוחד  גדול  כאן  הפספוס 
כעת  נמצאים  אנו  המשק,  של  היציב  הכלכלי 
כלומר  מלאה',  כ'תעסוקה  שמוגדר  במצב 
ביקוש  יש  היסטורי,  בשפל  נמצאת  האבטלה 
ולכן  עבודה,  למצוא  קל  ולכן  לעובדים  גדול 
אנשים,  של  לפיטורים  להביא  צורך  יש  כאשר 
אסור  מכך.  יותר  ומתאים  ראוי  נכון,  זמן  אין 
לרפורמה  להגיע  ואז  משבר,  לשעת  לחכות 
בלית ברירה, ובשעה הלא מתאימה ועם סבל רב 
לאנשים. חשוב לקיים רפורמה בזמן, וכך למנוע 
את המשבר, ולסייע לאנשים להשתלב במהירות 

וביעילות בשוק התעסוקה. 
הפרטיות  הכוח  בתחנות  כי  לראות  ניתן 
מאד  מעט  האחרונות,  בשנים  שקמו  החדשות 

יותר  יעילות  אלה  תחנות  מועסק.  אדם  כוח 
לספק  וביכולתן  חדשנית,  טכנולוגיה  בעזרת 
סיבה שכלל הציבור  אין שום  יותר.  זול  חשמל 
ישנות,  טכנולוגיות  עבור  ביוקר  ישלם  בישראל 
לכך  הסכמתם  עצם  על  עובדים  יפצה  ואז 

שהמחיר לציבור )לא( ירד. 
שר האוצר משה כחלון מסכים לכל הפארסה 
על  שומר  לא  הוא  אוצר,  שר  פייק  הוא  כי  הזו 
הקופה הציבורית, אלא מחייך ומפזר ממנה לכל 
לשלם.  ימשיך  והציבור?  בקולניות.  שדורש  מי 
כחלון הוא לא איש של רפורמות, הוא לא איש 
של מאבקים, למעשה הוא לא נאבק באף אחד. 
רק מחייך ומפזר כספים לכל מי שמגדיר עצמו 
"חברתי", והעול על משלמי המסים רק יגדל. זו 

המדיניות הכי אנטי חברתית שאפשר לממש. 
ברזומה  אשר  שטייניץ,  יובל  האנרגיה  שר 
צקצקנים  מיני  עם  מאבקים  מעט  לא  יש  שלו 

"חברתיים" אשר רוצים לנגוס בקופה הציבורית, 
הבין מהן  לא  אולי  אדום.  דגל  הרים  לא  הפעם 
ואולי  הציבור,  על  הזו  ה"רפורמה"  השלכות 
אשר  "רפורמה",  המילה  למשמע  עיניו  סונוורו 
פייק  המציאות.  לבין  בינה  קשר  אין  הפעם 

רפורמה. 
העובדים  פריון  מיושן,  הישראלי  המשק 
הציבורי  במגזר  התעסוקתי  הקיבעון  נמוך, 
כלכלית  מעמסה  יוצר  הגדולים  ובמונופולים 
רפורמות,  לקיים  חובה  המדינה.  על  גדולה 
ועבור זה חובה שיהיו פוליטיקאים בעלי כתפיים 
רחבות שיכולים לקדם רפורמות. כי בלי שינויים 
מבניים דרמטיים זה רק עניין של זמן עד שנגיע 
למשבר הבא. ומשבר, אתם יודעים, מייצר הרבה 
טוב  עושות  שלא  ואדומות  גדולות  כותרות 

לפוליטיקאים שהיו בעבר חייכנים לכל דורש.

מרתון הצבעות בוועדת הכספים:
236 מיליון ₪ לחינוך החרדי

75% מהציבור 
החרדי 'מוותרים' על 

הכישרון האמנותי

פישל רוזנפלד

נסגר תקציב 2017 על שינוייו: בתום מרתון דיונים והצבעות 
אישרה השבוע ועדת הכספים את ההעברות תקציביות של סוף 
עיקריי   .₪ מיליארד   6.76 בסך  השונים,  התקציב  סעיפי  בין  השנה, 
לביצוע  התקציב  סעיפי  גובה  את  להתאים  על-מנת  נועדו  ההעברות 
קיצוץ  הוועדה  אישרה  רגילות,  להעברות  מעבר  שנה.  בסוף  בפועל 

רוחבי בתקציבי כל משרדי הממשלה בסך 1.565 מיליארד ₪. 
בין ההעברות שאושרו, נמצאות גם רשתות החינוך החרדי, הזוכות 
להגדלה בתקצוב השנתי. כך למשל, זוכה החינוך העצמאי להעברה של 
106.7 מיליון ₪ – כך שתקציבה יגיע השנה ל-1.368 מיליארד ₪. גם 
רשת מעיין החינוך התורני זוכה להעברה בסכום של 104.5 מיליון ₪ – 
כך שתקציבה יגיע השנה ל–800 מיליון ₪. בנוסף, אושרו העברתם של 
17 מיליון ₪ ל"סל תלמיד עצמאי", ו–8 מיליון ₪ ל"שיפוצים קטנים".

בשבועות  כי  גפני,  משה  חה"כ  הועדה,  יו"ר  אמר  הדיונים  במהלך 
יקיים דיון עקרוני על נושא העברות סוף שנה עם כל חברי  הקרובים 
מעכב  באוצר  התקציבים  אגף  מחדש  פעם  שבכל  יתכן  "לא  הוועדה. 
בכוונה את הגשת הבקשות התקציביות של משרדי הממשלה לוועדת 
הכספים ובכך מעמיד אותנו עם הגב לקיר בימים האחרונים של השנה".

להלן עיקרי התקציבים שהעברתם אושרה:
• 893 מיליון ₪ במזומן ועוד 4.5 מיליארד ₪ בהרשאה להתחייב 
לקצב  המשרד  תקציב  התאמת  לצורך  השאר  בין  הבריאות,  למשרד 

הביצוע בפועל של תכניות ולחלוקת התמיכות למוסדות בריאות.
• 603.7 מיליון ₪ למשרד החינוך, מתוכם 155.7 מיליון ₪ לצורך 
מימון חוסרי שכר והסכמים פוליטיים שונים. ובנוסף, תקצוב של שכר 
שאינו  מוכר  בחינוך  עזר  עובדי  תקצוב  ועוזרות,  גננות  מטה,  עובדי 
תקצוב  תוספות  כמו-כן,  ועוד.  בפריפריה  ספר  בבתי  תמיכה  רשמי, 
למערכות החינוך, למימון הוצאות שכר וכן אחזקות מבנים המשמשים 

לחינוך.
בין  פנימיים,  שינויים  לביצוע   – תיירות  למשרד   ₪ מיליון   19.5  •
מערכות  רכישת  ארגוניים,  ושינויים  פרישה  הסכמי  למימון  השאר 

מחשוב, תקציבי אבטחה, אירוח עיתונאים, קמפיינים ושיווק ועוד.
• 11.09 מיליון ₪ למשרד התקשורת לצורך תגבור תכנית שבמסגרתה 
מכרז להקמה ותפעול מערכת לניהול ספקטרום התדרים, התקשרויות 
עם חברות רואי חשבון לפיקוח על הדואר ובנק הדואר, תגבור תקציב 

פעילות המועצה לשידורי כבלים ולוויין ועוד.
• 26.1 מיליון ₪ למימון הוצאות המדינה בגין הפסקת ההימורים על 

מרוצי סוסים, בעקבות ביטול ההסכם עם המפעיל הזר.
• 41.24 מיליון ₪ למשרד המשפטים לצורך התאמת תקציב השכר 
לביצוע בפועל, תשלום שעות נוספות, תגבור תקציבי של לשכות הסיוע 
המשפטי ברחבי הארץ, פרקליטות המדינה, רשות הפטנטים, הסנגוריה 
התאגידים,  רשות  לממשלה,  המשפטי  היועץ  משרד  הציבורית, 

האפוטרופוס הכללי, נציבות הביקורת על התביעה ועוד.
• 52.8 מיליון ₪ להוצאות פיתוח שונות: הגדלת מספר המשתתפים 
בפרויקט תגלית, תכנון מגרשים לבנייה ביישובים הבדואיים, התאמה 

פישל רוזנפלד

סקר שנערך באחרונה על ידי חברת הסקרים 'סקר כהלכה' 
ל-  החרדי:  בציבור  לאמנות  באשר  מפתיעים  נתונים  מציג 
75% מהציבור החרדי יש כשרון רב ואומנות שרק מחכה להזנקה. 
כשני שליש אמרו שמיזם המקדם אומנים ואומניות חרדים, יעודד 

אותם לעסוק באמנות האהובה עליהם.
הפועל  ואמונה',  'אומנות  מיזם  ידי  על  שהוזמן  הסקר,  במהלך 
הנסקרים  נשאלו  החרדי,  במגזר  ואומניות  אומנים  ועידוד  לקידום 
יש  כי  השיבו  מהמשיבים   75% לפתח.  שניתן  אומנות  בידם  האם 
יד  מלאכת  חזותית,  אמנות  כמו  לפיתוח,  המחכה  אמנות  בידם 
ועוד.  מורכבת, אמנויות הבמה, כתיבה, סיפורת ושירה, קולינריה 

מתוכם, 62% ראו עצמם אומנים לעתיד.
מהמשיבים  ורבים  הגברים  על  עלה  שהגיבו  הנשים  שיעור 
צעיר  היה  הנשאלים  שגיל  ככל  בנוסף,  הליטאי.  למגזר  השתייכו 

יותר, כך שיעור המשיבים כי המיזם יעודד אותם, היה גבוה יותר.

לרפורמה בנציבות שירות המדינה ועוד.
• 431.3 מיליון ₪ למשרד התחבורה למימון המשך אחזקת כבישים 

בינעירוניים, פרויקטים לבטיחות, כבישים בנמלים וברשויות ועוד.
אזורי  פיתוח  סבסוד  לצורך   – התעשייה  לפיתוח   ₪ מיליון   15  •

התעשייה: פארק צבאים, דימונה ואזורי תעשייה במגזרי המיעוטים.
• 136.9 מיליון ₪ עבור מימון תשלומי הריבית של ממשלת ישראל.

ב-  שלילי  הכנסה  מס  תשלומי  השלמת  לצורך   ₪ מיליון   28.17  •
2017. כלומר השלמת הכנסה למי שמשתכרים פחות מרף המס. הזכאים 

הנכללים בתכנית מס הכנסה שלילי הם שכירים ועצמאיים כאחד.
הממשלה  משרדי  בתקציבי  רוחבי  קיצוץ  הוועדה  אישרה  כמו-כן, 

בסך 1.565 מיליארד ₪ לצורך מימון הנושאים הבאים:
• תקצוב פערי שכר בחינוך הרשמי שמועבר לתשלום שכר למורים 
בבתי הספר יסודיים וחטיבות הביניים בחינוך הרשמי )543 מיליון ₪(.
• מימון הסעות תלמידים. לאור הגידול שחל בהיקף הזכאים לחינוך 
מיוחד, מעבר לתחזית הגידול הטבעי שנלקח בחשבון )300 מיליון ₪(.

• תקצוב שכר לימוד בחטיבה העליונה )200 מיליון ₪(.
 :)₪ מיליון   521.18 )סה"כ  התחבורה  לפיתוח  תקציב  תוספות   •
לקידום מערכות הסעות המונים, פיתוח רכבות כבדות בנתיבי ישראל, 

תמיכות בתחבורה הציבורית ואחזקת כבישים בינעירוניים.

דוד רוזנטל



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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צרכנות 
משקאות מפנקים לחורף חמים 

מגוון  ומשיקה,  חם  חורף  חוגגת  גרג  קפה  רשת 
ומפנקים  מפתיעים  בטעמים  חמים,  משקאות 
שוקו  החדשים:  המשקאות  בין  הקרים.  לימים 
שוקולד  של  ופרלינים  מוקצף  חלב   - פרלינים  
עוגיות,  קרם  חם,  חלב   - עוגיות   משקה  איכותי. 
שברי עוגיות, סירופ אגוזי לוז, קצפת וקרוקנט אגוזי 
לוז. בנאוניז - חלב חם, סירופ בננה, נגיעות שוקולד 
לבן, קצפת ושברי בראוניז. צ'אי - תה הודי מבושם 
- קרם  וציפורן. סחלב  קינמון, הל  עם חלב, דבש, 
גרוסים  פיסטוקים  קוקוס,  עם  מוגש  חם,  סחלב 
קינמון  מקל  עם  מוגש   - תפוח  סיידר  וקינמון. 
ותפוח. משקה בריאות - ג'ינג'ר, דבש, לימון, נענע, 

תפוח ומקל קינמון.

בואו להתחמם עם שוקולד 
ר  ר ק ת מ ש כ
והגשם  בחוץ 
דופק  כבר 
החלון  על 
הזמן  זה   –
האולטימטיבי 
קפה  לכוס 
ומהביל  חם 
קובית  עם 
ד  ל ו ק ו ש
ה  ק ו ת מ

יותר  מתאים  אין  אז  להתפנק,  כבר  ואם  ומפנקת 
מגוון  לשמרלינג'ס  שמרלינג'ס.  של  מהשוקולדים 
ה'רוזמרי'  מסדרת  החל  משובחים:  שוקולדים 
בסרת  המשך  משובח,  פרלין  במילוי  שוקולד   –
עם  לבן  שוקולד  הכוללת  הקלאסית  ה'סוליד' 
שקדים, שוקולד מריר או חלבי ועוד וכלה בחטיפי 
המינור הנימוחים והמשובחים. השוקולדים כשרים 
בכשרות המהודרת של "בד"צ קהל עדת ישורון – 

ציריך".

מכניס פלפל לכל ארוחה
ם  י ב ה ו א
 ? ף י ר ח
ד  ח ו י מ ב
ם  כ ל י ב ש ב
מותג  צבר, 
ס  ו מ ו ח ה
ם  י ט ל ס ה ו
ל  י ב ו מ ה
 , ל א ר ש י ב

שקולע  משובח,  בטעם  חריף  עם  חומוס  מציג 
ומכניס  והפיקנטיות  החריפות  חובבי  של  לטעמם 
צבר  של  חריף  עם  חומוס  ארוחה.  לכל  שמחה 
זכה במבחני טעימה ומצטיין בטעם עשיר, אותנטי, 
ביתי עם פיקנטיות מדויקת ומרקם עשיר במיוחד 
חריפים.  טעמים  עם  חומוס  של  השילוב  לחובבי 
נבחרים  צבר  של  החריפים  החומוס  מתכוני 
ומיוצרים בהקפדה  ניסיונות רבים  בקפידה לאחר 
מיוחדת בתקנים בינלאומיים בדגש על חומרי גלם 
בד”צ  ומפולפל.כשרות:  מושלם  וטעם  איכותיים 

העדה החרדית. להשיג בכל רשתות השיווק.

אתם יכולים לזכות בפרסים שווים
המוביל  הנוסטלגי,  והעוגיות  הוופלים  מותג   - מן 
המשפחה  בני  כל  את  מזמין  החרדי,  בשוק 
לזוכים  המעניק  מתוק  חורף  במבצע  להשתתף 
משפחתית  טיסה  מדהימים:  משפחתיים  פרסים 
בטרקטורוני  משפחתיים  טיולים  הארץ,  בשמי 
מנויים  בריחה,  בחדר  משפחתית  חוויה  שטח, 
ועשרות  לצמא”  “מרווה  לשבועון  שנתיים 
איך  אז  במתנה!  מן  מוצרי  של  מפנקות  ערכות 
הרחב  מהמגוון  מוצרים   3 רוכשים  משתתפים? 
של וופלים ועוגיות מן, מתקשרים לתיבת הטלאול 
מקליטים   ,03-9411441 שמספרה:  המבצע  של 
הוופלים  על  “גדלתי  למשפט:  מחורזת  השלמה 
והעוגיות של מן..... _______ מן”, או שולחים את 
mivzaman@gmail. למייל  שלכם  החרוזים 

com   ויכולים לזכות. המבצע בתוקף עד 31.1.18, 
מוצרים  יותר  שקונים  ככל  תשע”ח.  בשבט  ט”ו 
יש  הזכייה.  סיכויי  את  מגדילים   – ומשתתפים 

לשמור את חשבונית הקנייה.

לראשונה בישראל: יוגורט מתובל
ת  ר ב ח
שטראוס 
ה  ק י ש מ
לראשונה 
ט  ר ו ג ו י
ל  ב ו ת מ
ת  ח ת
ג  ת ו מ ה
ר  כ ו מ ה

ידוע  היווני  היוגורט  היווני.   GREEK דנונה 
ומספק  הטעם  חווית  את  המעצים  עשיר  במרקם 
ואפיה  לבישול  וגם  בכפית  לאכילה  מפנק  פתרון 
היום.   שעות  לאורך  ארוחה  בכל  להשתלב  שיכול 
דנונה  בטעמים:  יצאו  המתובלים  היוגורטים 
ושמיר  שום  מלפפון  עם  יוגורט  ציזיקי-   GREEK
עם  יוגורט   – זעתר   GREEK ודנונה  שומן.   5.6%
מפגישות  החדשות  התוספות  שומן.   5.6% זעתר 
את עולם היוגורט עם עולם הזעתר וצזיקי הבאים 
כל  לחיבור  ומובילים  הקולינרי  היווני  מהמטבח 
מתובלים  יוגורטים  בעולם  הרכיבים.  בין  טבעי  כך 
באכילה  ומשמשים  מאוד  נפוצים   )SAVOREY(
אריאלה  לדברי  לארוחה.  כתוספת  או  בכפית 
שיפנבאור- וייס, מנהלת שיווק מחלבות שטראוס: 
המשלבת  העשירה  הקולינרית  מהחוויה  “כחלק 
את  להרחיב  שמחים  אנו  ומחדשת,  טעמים 
יוגורט  ומביאים לראשונה  המגוון לצרכן הישראלי 
מהגביע  לאכילה  הנפוצים  מתובלים,  בטעמים 
בד”צ  כשרות:  לארוחה.”  מרעננת  כתוספת  או 

למהדרין בראשות הגר”א רובין שליט”א.

קפה נמס בטעם קרמל
סוכריות  את  זוכרים 
של  קרמל  הטופי 
קפה  ילדותנו?  ימי 
הקפה  חברת  עלית, 
בישראל,  המובילה 
אתכם,  מזמינה 
הקפה,  אוהבי 
טעם  עם  להתפנק 
של  וייחודי  חדש 
המתאים  נמס  קפה 
לימות  במיוחד 
 – הקרים  החורף 
מתקתק  חדש  טעם 
נמס  קפה   - וייחודי 
בטעם קרמל מעולה. 

הקפה  בטעמי  גם  לגוון  אוהבים  שרבים  מסתבר, 
שמתרגש  הישראל  הקהל  ובמיוחד  צורכים  שהם 
מחידושים קולינריים ואוהב את הקפה שלו מתוק 
אך מעודן. ניתן להשיג בפחית של 100 גר’ בהכשר 

בד”צ העדה החרדית.

לניקוי ולחיטוי סביבת התינוק
סנו, החברה המובילה 
מוצרי  ושיווק  בייצור 
הבית  וניקיון  טיפוח 
שמחה  והסביבה, 
סנו  את  להשיק 
תרסיס   ,BABY
ולחיטוי  לניקוי  חדשני 
התינוק.  סביבת 
מנקה   BABY סנו 
אביזרים  ביסודיות 
שעמם  ומשטחים 
במגע:  תינוקות  באים 
החתלה,  משטחי 
אוכל,  כסאות 
אמבטיות  צעצועים, 
פיתחה  סנו  ועוד. 
 BABY סנו  את 
הורים  עבור  במיוחד 
להעניק  המבקשים 
הטוב  את  לתינוק 
לגבי  ותוהים  ביותר 

שוהים  שבה  לסביבה  המתאימים  ניקוי  תכשירי 
הילדים, מתוך חשש שחומרי ניקוי רגילים עלולים 
להסב נזק במגע עם עורו העדין של התינוק. בזכות 
הצעצועים  את  ולחטא  לנקות  ניתן   BABY סנו 
שהתינוק מכניס לפיו, את הלול, כיסא האוכל וכל 
וכדומה.  צבע  מזון,  משאריות  ניקוי  שדורש  מקום 
 99.9% ומשמיד  מחטא   BABY סנו  תרסיס 
היפואלרגני  משמרים,  חומרים  ללא  מהחיידקים, 
 BABY סנו  את  להשיג  ניתן  דרמטולוגית.  ונבדק 

ברשתות השיווק.

ניחוחות שמעירים את הבית לחיים
‘אוטומטיק  של  חדשים  מארזים  שני  משיקה  סנו 
בעיצוב  אוויר  לטיהור  האוטומטי  המכשיר   – פרש’ 
מרעננים  בניחוחות  מרוכז  מילוי  עם  ארוז  חדשני, 
 Floral Harmony לחיים:  הבית  את  שיעירו 
אנגלי  ורד  השקד,  פריחת  את  המשלב  ניחוח   –
הבית  את  העוטף  ועדין  נעים  ניחוח  וכותנה. 
בתחושה מפנקת. Soft Balance – ניחוח המשלב 
ניחוח עשיר בזכות  ולבנדר פרובאנס.  וניל  פצ’ולי, 
השילוב הקלאסי של פצ’ולי ווניל עם טון טבעי של 
משלב  פרש’  ‘אוטומטיק  מארז  פרובאנס.  לבנדר 

בין מכשיר אוטומטי 
ואלגנטי  מעוצב 
למגוון  המתאים 
חדרים  של  רחב 
מילוי  לבין  וחללים, 
בניחוח  )למכשיר( 
ומרענן.  נעים 
פרש  ‘אוטומטיק’ 
החלל  את  משדרג 
הפצה  באמצעות 
ניחוח  של  קבועה 
אחת ל-9 דקות, 18 
דקות,   36 או  דקות 

לחצן.  ע”י  פשוטה  בהגדרה  המשתמש,  לבחירת 
שהות  של  רגע  כל  מנעימים  הקסומים  הניחוחות 
בבית. האריזה המעוצבת והפרחונית בצבעי פסטל 
מרגיעים מסביב למכשיר תורמים אף הם לאווירה. 
‘אוטומטיק  שבמארז  החדשים  הניחוחות  שני 
כותנה  בניחוחות  למילויים  מצטרפים  פרש’ 
מלטפת, מאסק ווניל-קוקוס. סדרת מטהרי האוויר 
250 מ”ל  החדשים, כוללת מכשיר אוטומטי, מילוי 

וזוג סוללות דורסל. ניתן להשיג ברשתות השיווק.

מה עושים כשקר בחוץ וגשום? 
הקור,  הגשם, 
כאן.  כבר  הרוח 
הגיע  סוף,  סוף 
המותג  החורף. 
הנחשב  האוסטרלי 
 B l u n d s t o n e
פתרונות  מציע 
אופנתיים  יעילים, 
פרקטיים  ובעיקר 
החורף  לימי 
מעילי  הקרים. 
בלנסטון  של  הפוך 
מחממים,  הם 

עשויים  המעילים  ואופנתיים.  מעוצבים  מבודדים, 
באיזון מושלם בין בידוד מעולה ומשקל נמוך, עם 
פרימיום.  ובאיכות  במיוחד  קלות  ונוצות  פלומה 
 .5° עד  של  קרות  לטמפרטורות  מתאים  המעיל 
בלנסטון  מעילי  במיוחד:  נוח  המעיל,  אחסון  גם 
את  לקפל  המאפשרת  ייחודית  בשיטה  מיוצרים 
המעיל באופן קומפקטי ולדחוס אותו לנפח מזערי 
את  לשכוח  אפשר  ואיך  ייעודית.  אחסון  לשקית 
משלב  ‘בלנסטון’  מותג  בלנסטון?  של  המגפיים 
קולקציית  ומציג  מתפשרת,  בלתי  ואיכות  נוחות 
ונעימה  אופנתית  חוויה  חורפית המספקת  נעליים 
של נעליים סגורות וגבוהות ומגפים איכותיים לכל 
חברת  זמן.  לאורך  שמחזיקים  נעלים  המשפחה, 
יצרנית אוסטרלית, המייצרת  הינה   Blundstone
מגוון רחב של נעליים ומעילים. את מוצרי האיכות 
  WeShoes של בלנסטון ניתן להשיג ברשת חנויות

מבית קרוקס & מור.

אלופים בחיסכון 
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חדשים . לדוגמה:  בקניה מעל 150 ש " ח עוף מחפוד 
ב -  14.90 הכי זול מכל הסופרים ,  פסטות 10 ב -  10  

ש"ח , חיתולי האגיס 3 ב -  100  ש"ח , מרכך כביסה 
מרוכז 2 ב -  10 ש " ח ,  מארזי קרלו 3 ב -  25 ש " ח , 
ש"ח,  ב-50   2  - ק"ג   5 סוד/ביומט  כביסה  אבקת 
כרמל   - הנדיב  עמק  יין  ש"ח,  ב-10   4 לבן  קמח 
מזרחי 4 ב- 100 ש"ח ועוד מבצעים ומחירים שווים 
המכבים  רחוב  כץ,  פרדס  בסניף  לכם  המחכים 
03- משלוחים:  לשירות  ב"ב.   37 בגין(  )מנחם 
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קצרצרים

הצלחה מסחררת 
לאירוע ענק 

ייחודי  פיתוח  קלוריות?  סופרים 
מחטיף  ליהנות  מאפשר  עלית  של 
מצפון.  ייסורי  ובלי  טעים  שוקולד 
תוספות  עם  פרה  שוקולד  חטיפי 
לחטיף,  קלוריות   99 עד  מפנקות, 
וללא  תזונתיים,  בסיבים  עשירים 
טעמים:  בשלושה  סוכר  תוספת 
אורז,  פצפוצי  עם  חלב  שוקולד 
ופצפוצי  קפה  פולי  שברי  עם  מריר 
אורז, וחטיפי שוקולד חלב עם שברי 

עוגיות. כשרות: ווסטהיים

עלית מקבוצת שטראוס מרעננת 
בקטגורית  חדשים  טעמים  עם 
 MUST סוכר  ללא  הסוכריות 
ומשיקה מהדורה מוגבלת לחורף: 
בטעמים  סוכר  ללא  סוכריות 
ודבש,  לימון  של:  מרעננים 
עד  ואוכמניות  אדומה  אשכולית 
בתוספת  ולראשונה  קלוריות   9
של 30 מ"ג ויטמין C בכל סוכריה. 

כשרות: ווסטהיים.

 YOLO  תנובה משיקה את סדרת
לבן  שוקולד  טעמי   –  WHITE
מיוחדים: YOLO שכבות שוקולד 
קרמל  בטעם  חלב  ושוקולד  לבן 
לבן  שוקולד   YOLO ו-  מלוח 

בטעם קרם פטיסייר ופטל

שורשים:  לקט  משיקה  סנפרוסט 
גזר  בטטה,  ירושלמי,  ארטישוק 
לבן וכתום ובצל קלופים, שטופים 
ומוכנים לבישול באריזת 800 גרם

מנטה מקבוצת דלק גאה להשיק את 
ג'ו במנטה שנבחרו  קינוחי השף של 
הקינוחים  מבית  ג'ו  קפה  שף  ע"י 
סדרה  ומכילים  "ביסקוטי"  ומאפיית 
גבינה  הכוללת:  קינוחים   6 של 
סופלה  תפוחים,  וניל  פירורים, 
פירורים  גבינה  לימון,  פאי  שוקולד, 
ללא תוספת סוכר ושוקולד בלגי ללא 

תוספת סוכר. מחיר לקינוח: 18 ₪

חטיבת האלכוהול של 
להשיק  גאה  טמפו 
 Beluga' בישראל 
 'C e l e b r a t i o n
ייחודית  מהדורה 
הבקבוק  ונוצצת. 
מצופה  הייחודי 
בשכבת זהב כמחווה 
וחגיגות  למסורת 
ה-115  השנה  יום 
מזקקת  להקמת 
הממוקמת  מרינסק 
קו  יצרנית  בסיביר, 
השלם  המוצרים 
הוודקה  מותג  של 
ם  ו י מ ר פ - ר פ ו ס ה
מומלץ  מחיר  בלוגה. 

לצרכן: 250 ₪

משיק  "פומפדור"  התה  מותג  
הזהב:  סדרת  בישראל  לראשונה 
תה שחור איכותי בעל טעם וארומה 
עשירים במיוחד ב-3 טעמים: קלאסי 
לימון.  עם  וקלאסי  גריי   ארל   ,1882
מחיר  בני-ברק.  סופר  חתם  כשרות: 

מומלץ לצרכן 12.9-14.9₪ לחבילה

מסכמים  אבוט  מבית  למהדרין  בסימילאק 
הגדול  הנשים  אירוע  את  רבה  בהצלחה 
ולאימהות  לאימהות  ראסל  באולמי  שנערך 
במתכונת  נערך  המיוחד  האירוע  שבדרך. 
ומרתקת  חדשה  תכנית  עם  משודרגת, 
עבור  במיוחד  הופק  הייחודי  הערב  במיוחד. 
וכלל  לעתיד,  ואימהות  לתינוקות  אימהות 
תכנית חווייתית ביותר וגדושת תוכן שרלוונטי 
בפתח  שבדרך.  ואימא  לתינוק  אם  לכל 
לקפה  המשתתפות  הוזמנו  קיבל  האירוע 
ומאפה, והעמדות המיוחדות שאוישו ביועצות 
למהדרין  סימילאק  של  המוסמכות  התזונה 
להתייעץ  אפשרות  למשתתפות  העניקו 
ולקבל מענה על מגוון שאלות בנוגע לתזונת 

תינוקות.

המשתתפות  נהנו  ההתכנסות,  לאחר 
ירון-דיין:  נועה  של  ההומוריסטי  מהמופע 
‘נועה תנוע’, מופע היחיד המרתק והמשעשע 
על  ומשמעותיים  חשובים  מסרים  העביר 
אימהות, ילדים ומה שביניהם בדרך מחויכת 
עצמה  את  מצאה  משתתפת  כל  וקלילה. 
ההתמודדויות  עם  מזדהה  נהנית,  צוחקת, 
נערך  המופע  לאחר  מהן.  לצמוח  ולומדת 
דוייב,  רונית  בהשתתפות  מקצועי  פאנל 
ויעל  סימילאק,  של  המדעית  המנהלת 
ירבו.  כן  ל...  ואימא  תקשורת  אשת  מזרחי, 
מסתדרת?’  את  איך  ‘אימא,  הכותרת  תחת 
והן  האישי  מהפן  הן  ויעל  רונית  שוחחו 
מהזווית המקצועית על שלל נושאים בוערים 
שמעסיקים כל אימא טרייה או מנוסה: קשיי 
המיוחדים  הרגשות  התפתחות,  ההתחלה, 

של האימהות ועוד.

בסרט  באירוע  המשתתפות  צפו  בהמשך 
‘בשם   – למהדרין  סימילאק  של  האימהות 
את  שמציג  וייחודי  מרתק  סרט   – האימהות’ 
ולאחריו  אחת,  כל  של  האימהית  הזווית 
הקהל:  בשיתוף  חווייתית  תכנית  נערכה 
דיגיטלי  טריוויה  אימהות משחקות. שעשועון 
המשחק  במהלך  פרסים.  נושא  ומרתק, 
שאלות  על  האימהות  ענו  האינטראקטיבי 
בנושאי  בקיאות  והפגינו  תחומים  במגוון 
סימילאק  התפתחות,  תינוקות,  תזונת 
שזכו  המשתתפות  שלוש  ועוד.  למהדרין 
לניקוד הגבוה ביותר זכו בפרסים שווים: פרס 
לשנה,  מתנה  למהדרין  סימילאק   – ראשון 
למהדרין,  סימילאק  פחיות   15  – שני  פרס 

פרס שלישי – 5 פחיות סימילאק למהדרין.

חבילת  של  בחלוקה  הסתיים  הגדוש  הערב 
כמה  הכוללת  המשתתפות,  לאימהות  שי 
ולתינוק  לאם  ושימושיות  מתוקות  מתנות 

מאת סימילאק למהדרין.

 75% ל-  להפתיע:  ממשיך  כהלכה’  ‘סקר 
מהציבור החרדי יש כשרון רב ואומנות שרק 
מחכה להזנקה  כשני שליש אמרו שמיזם 
יעודד  חרדים,  ואומניות  אומנים  המקדם 

אותם לעסוק באמנות האהובה עליהם

רב  כשרון  יש  החרדי  מהציבור   75% ל- 
עולה  כך  להזנקה.  מחכה  שרק  ואומנות 
‘סקר  ע”י  לאחרונה  שהתפרסם  מסקר 
על  אור  מעט  ושופך  המלמד  כהלכה’, 
הצורך בטיפוח האומנות במגזר החרדי. עוד 
עולה מהסקר ע”י שני שליש מהנסקרים, כי 
מיזם כמו ‘אומנות ואמונה’, המקדם אומנים 

יעודד  חרדים,  ואומניות 
באמנות  לעסוק  אותם 
האהובה עליהם. ובתוך כך, 
ואומניות  אומנים  כמאה 
בימים  השתתפו  חרדים 
ייחודי,  עיון  ביום  האחרונים 
אפשרויות  בפניהן  שפתח 
בכנס  מגוונות.  תקצוב 

ואמונה’  ‘אומנות  ע”י  שנערך  מסוגו  ראשון 
המשתתפים  קבלו  התחלנו’,  ‘רק  מבית 
קולות  למילוי  וטכניקות  פרקטיים  כלים 
את  עתה  כבר  עליהם  המקלים  קוראים, 
להם  ומאפשרים  לקרנות  הפניה  תהליך 
קבלת תקציבים מהירה וסבסוד לפעילויות 

שונות.

אמנות באמונה

כמו אמיתי

ם  י ד ל י ל
ם  י צ ו ר ש
ש  פ ח ת ה ל
הצלה",    " ל 
ת  ר ב ח
ודעת  בינה 
ה   ע י צ מ
ר  ז י ב א

גם  שהוא  ביפר  התחפושת:  להשלמת    מדהים 
ניתן  להשיג בחנויות  תי.  נראה   כמו אמי  - ש  שעון  

הצעצועים המובחרות



ברשת  חם  חורף   SALE
  GOLBARY: 40%-50%
אופנה  פריטי  מגוון  על 

שבקולקציה

7 ט'"ז בטבת תשע"ח 3/1/18

הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilתתחדשו...

 GOLBARY רשת 
משיקה: מטריות מעוצבות 
לצרכן:  מחירים  לחורף. 

  ₪ 89.90 - ₪ 99.90

"הרמוניה לבית"  רשת 
גיהוץ  קרש  מציעה: 
המשלב  מעוצב 
מגירות אחסון. המחיר 
 –  299.90 מ:  החל 

₪ 449.90

ניוואה משיקה: ג'ל רחצה 
 FRESH PURE מרענן  
למקלחת לכל המשפחה 
הים  מן  מינרלים  המכיל 
לעור  לחות  להענקת 
מחיר  רעננות.  ותחושת 
 ₪  19.90 לצרכן:  מומלץ 

תכולה 500 מ"ל

מותג האופנה הבינלאומי 
ניין ווסט מציג: קולקציית 
 .2018 תיקי נשים לחורף 
 ₪ 299.90 טווח מחירים: 

₪ 499.90 -

מציג   Aussie
סדרה מושלמת של 
גאוניים  טיפולים   4
עם  דקות  ב-3 
מסכת קסם לטיפול 
הזנה עמוק, לשיער 
לכל  ונעים.  רך 
מסיכה  שיער  סוג 

המותאמת לו

מדברת,   – שרהל'ה  הבובה  את  משיקה  סטוק"  "זול  הלואו-קוסט  רשת 
מברכת ברכות ושרה 'המלאך הגואל', 'מודה אני' ועוד. הבובה מגיעה עם 

בקבוק, מוצץ ועוד. מחיר: 39.9 ₪

החל  מפנקים,  בית  פרטי  מגוון  מציגה   TOPSHOP
את  לכם  שיהפכו  בית  ונעלי  לחלוקים  עד  מפיג'מות, 
יותר נעים. מחירים: פיג'מות: החל מ-  החורף להרבה 

89.90 ₪ ועד 279.90 ₪, נעלי בית: 119.90 ₪

משיק:  גלי  ההנעלה  מותג 
לנשים,   2018 חורף  קולקציית 
עולם  בהשראת  הקולקציה 
גבוה  בין  ומשחק  הניגודים 
מגפיים  מחירים:  טווח  לנמוך. 

ומגפונים -  249.90-349.90 ₪

 Scoop נעלי  רשת 
 :2018 לחורף  משיקה 
בית  נעלי  קולקציית 
מחממות  וגרביים 
מחיר:  טווחי  לנשים.  

₪ 39.90 - ₪ 14.90

משיקה  קומפורט  ליידי 
מגפונים בגווני האדום לשדרוג 
מיטב  של  החורפית  ההופעה 
בעולם  המובילים  המותגים 
בתחום נעלי הנוחות. מחיר מ: 

280 ₪ מידות: 36-42

מבית  האישית  ההלבשה  מותג   Aerie
משיק   OUTFITTERS  AMERICAN EAGLE
חלוקים,  הכוללת:   2018 לחורף  פיג'מות  קולקציית 
כובעי  גבוהות,  גרביים  ונעימות,  פרוותיות  בית  נעלי 

צמר, צעיפים ועוד. טווח מחירים: 99.90-299.90 ₪

הקוסמטיקה  מותג  רושה  איב   -  YVES ROCHER
הבוטנית המוביל מצרפת משיק: קולקציית שפתונים 
להתאמה  גוונים  ב-20   Grand Rouge מוזהבת 

אישית העמידים לאורך 6 שעות. מחיר: 80 ₪

ענקית הלקים OPI משיקה מהדורה מוגבלת ומציגה 
גוונים החל   Love OPI Xoxo - 12 את קולקציית 
 65 יותר. מחיר:  מרכים מאוד ועד הגוונים העמוקים 

₪ לבקבוק. להשיג ברשת "אפריל" ומכוני הטיפוח 

קנייה  בכל   :sale-ב  Reebok
זיכוי  מקבלים   400 של  בכפולות 
הנעליים  כל  מתנה,   ₪  100 של 
 2017 ללא מע"מ מקולקציית חורף 
כל  אאוטלט:   Reebok-ב בלבד. 
קנו  ובנוסף:  הנחה   50% ב-  הביגוד 

ב- 400 ₪ שלמו 300 ₪

רשת חנויות האופנה קמדן אנד שוז, מציגה קולקציה 
בשילובי  הניחנים  וחמימים  חורפיים  מגפונים  של 
הראשון  הזוג  על   20% מבצע:  דומיננטיים.  צבעים 

ו-30% על הזוג השני. טווח מחירים: 200-391 ₪

דופק  שעון  של  חדש  דגם  משיקה   ,Barcom חברת 
חכם EcoBeat מבית Eco מצויד בחיישנים הסופרים 
ואת  הלב  קצב  את  מנטרים  מרחק,  מודדים  צעדים, 
שיחות  התראות  להציג  מסוגל  ואף  השינה,  איכות 
והודעות מהטלפון הנייד בעברית. מחיר לצרכן: 259 ₪ 

להשיג באתר החברה ובכל חנויות הסלולאר 

חלאבין משיקה לעונה הקרה 
חמאות גוף מזינות ומועשרות 
המוכרים  הריחות  בארבעת 
לאב- שלה:  והפופולאריים 
מיד-נייט,  לאב-ליין,  רוז'  ליין, 
 ₪  40 מחיר  וויט.  ולאב-ליין 

להשיג ברשתות הפארם

סדרת  את  מרחיב   L'ORÉAL PARIS
 REVITALIFT החלוצי  אייג'ינג  האנטי 
סרום   REVITALIFT SERUM ומשיק: 
להזנה והחלקת מראה קמטים להפחתת 
מיצוק  אפקט  וקבלת  קמטים  מראה 
העור. מחיר מיוחד עבור ההשקה: 90 ₪ 

המותג ADAM שקיים כבר 40 שנה ומתמקד בעיקר 
קולקציית  ומשיק  חוזר  לגבר  טואלטיקה  במוצרי 
שמפו  מפריז:  במיוחד  המיובאים  יוקרתיים  ניחוחות 

וג'ל רחצה, ליין בשמים, אפטר שייב, דאודורנטים

לטיפוח  הבינלאומית  הרשת   Laline
 Shea & להשיק:  גאה  והנפש  הגוף 
וייחודית  עשירה  טיפוח  סדרת   Kukui

המבוססת על אגוז קוקוי וחמאת שיאה

משיקה:  סמסונייט  חברת 
בשלל  מטריות  קולקציית 
עמידות,   - מרהיבים  צבעים 
מחירים:  טווח  ואיכותיות. 
החל מ- 100 ₪  ועד 275 ₪

בית האופנה היוקרתי silise גאה להציע 
לך שירות חדש וחדשני – מדידה בקליק. 
ב- silise תמצאי בגדים לימים חורפיים, 
צעיפים,  נעליים,  תיקים,  ג'קטים, 
החברה:  אתר  ואקססוריז.  תכשיטים 

www.silise.com

שפתון לחות של ביוטיקאר 
מחיר: 4.50 ש"ח

הילה פלח

מתושבי  עשרות 
השתתפו  ברק  בני 
האחרון  בשבוע 
וראיונות  הסברה  בימי 
בשורה  מכובדות  למשרות 
של חברות מובילות במשק 
'הכוון  מרכז  שערך   –
תעסוקתי' בני ברק, מייסודם 
של עיריית בני ברק ומשרד 
הפועל  והרווחה,  העבודה 
חרדיים  עובדים  להכשרת 
מקצועות  במגוון  והשמתם 
פרנסה  עם  ותפקידים 
המשק.  ענפי  בכל  מכובדת 
פעולה  שיתוף  ל'הכוון' 
פורה עם שורה של מפעלים 

ומעסיקים גדולים.
והראיונות  ההסברה  בימי 
האחרון  בשבוע  שנערכו 

בחברת  תמיכה  נציגי  'הכוון'  באמצעות  גויסו 
מכובד  שכר  הכולל  תפקיד   – 'מגדל'  הביטוח 
בחברת  אוטובוסים  נהגי  גיוס  לצד  בונוסים,   +
רבה,  בהצלחה  הוכתרו  אלו  ימים  נועם'.  'דרכי 
והם מצטרפים לשורה של ימים דומים ומרוכזים 
בחברות  להשתלב  העבודה  לדורשי  המסייעים 

המובילות ולזכות בשכר מכובד.
העבודה  ולדורשי  למעסיקים  מסייעים  בהכוון 
עובדים  של  והשמה  באיתור  השנה,  ימות  בכל 

קורות  בכתיבת  מסייעים  ובמקביל  פוטנציאלים 
חיים ואימון בראיונות עבודה – כדי שאף משפחה 

בבני ברק לא תישאר ללא פרנסה חלילה.
קורסים  בעריכת  ממשיכים  בהכוון  במקביל 
מנת  על  מובילים,  מקצועות  במגוון  מתקדמים 
מהכשרה  ליהנות  בכך  שחפץ  מי  לכל  לאפשר 
ולזכות  אטרקטיביים  ובתנאים  מקיפה  מקצועית 
בקורסים  בעתיד.  ומכניסה  מכובדת  לפרנסה 
לתנאי  בהתאם  מימון  מלגות  ניתנים  השונים 
הקורס והמבקשים, ובכמה מהקורסים אף ניתנים 

מענקים ומלגות קיום שונות.

הילה פלח

בבית מפעל הפיס התקיים השבוע אירוע 
סיום לתחרות הראשונה בכתיבת מאמרי 
שמות  הוכרזו  באירוע  לנשים,  הגות 
ועדת  חברות  בהשתתפות  בתחרות.  הזוכות 
רפפורט,  רות  הסופרת  התחרות  של  השיפוט 
מרים  הסופרת  קלמן,  תרצה  התורנית  היועצת 
אפללו, ד"ר תמר מאיר, הסופרת ואשת התקשורת 
יו"ר מפעל הפיס האלוף )מיל'(  מירי שניארסון, 
עוזי דיין, מנכ"ל מפעל הפיס עמרי לוטן, הזוכות 
תקשורת,  נשות  סופרות,  משפחותיהן,  ובני 

עורכות ועוד.
יו"ר מפעל הפיס האלוף  אירוע הסיום פתח  את 
)במיל'( עוזי דיין בהתרגשות וסיפר על ההצלחה 
האדירה של התחרות, מעל 500  חיבורים שהגיעו 
דיין  עוזי  מחודשיים.  בפחות  השיפוט  לועדת 
החדש,  המיזם  של  הארוכה  הדרך  את  שיתף 
תחרות לנשים במגזר. "אחרי 7 שנים עם תחרות 
חיבורים   8,000 ומעל  לגברים  תורניים  חיבורים 
מהמגזר  נשים  אליי  פנו  למערכת,  שהגיעו 
ושאלו למה אין תחרות לנשים? המיזם קרם עור 
ספור  אין  וגידים, במהלך השנה האחרונה אחרי 

התלבטויות איך לייצר קונספט מותאם במיוחד 

לציבור הנשי במגזר".
נושא התחרות 'כח המילה' נבחר אחרי דיונים של 
חברות ועדת השיפוט, הנושא הנבחר הוסכם פה 
מנשים  החל  הגילאים  לכל  ביותר  אחד כמתאים 
סמינר  תלמידות  מבוגרות,   נשים  ועד  צעירות 

לצד רבניות וסופרות. 
בת  גודינגר  חנה  הגברת  זכתה  הראשון  במקום 
 ,₪  25,000 בסך  מלגה  שקיבלה  עין,  מבת   38
 41 בת  שטסמן  חנה  הגברת  זכתה  השני  במקום 
מירושלים, שקיבלה מלגה של 20,000 ₪, במקום 
 29 בת  מורגשטרן  רות  הגברת  זכתה  השלישי 
מאשדוד שקיבלה מלגה בסך 15,000 ₪. במקום 
הרביעי זכתה הגברת יעל מאלי בת 63 משכונת 
עיר דוד בירושלים שקיבלה מלגה על סך 10,000 
 26 בת  שפיגל  חנה  הגברת  החמישי  ובמקום   ₪

מתפרח שקיבלה מלגה על סך 5,000 ₪ .
הזוכה במקום הראשון הגברת חנה גודינגר אמרה 
לאחר טקס חלקת הפרס: "הפרס הגדול שלי זה 
לא ה-25,000 ₪ אלא ההזדמנות שמפעל הפיס 
לפרוץ  בפרט  ולי  בעיקר  הנשים  לציבור  פתח 
אותה  ולנתק  אשה  לקחת  הכתיבה,  בתחום  דרך 
תתיישב  ושהיא  הבית  בניהול  העיסוקים  מכל 
תוכן שיעמוד בקריטריונים  לכתוב מאמר עשיר 
זו לא משימה קלה, כל אישה שהשתתפה בכתיבת 

חיבור זה פרס בפני עצמו".

הוכרזו זוכות בתחרות 
הראשונה לנשים 

מדובר בתחרות לכתיבת מאמרי 
  הפיס  מפעל  שעורך  הגות 
  המילה  כח  התחרות:  נושא 

הפרס הראשון 25,000 ₪

ימי הסברה 
וראיונות ב'הכוון' 
במהלך ימי ההסברה נערכו ראיונות למשרות בשכר 

מכובד בחברות המובילות במשק

מנהל המרכז להכוון תעסוקתי, ר' דוד שכטר, ביום ההסברה
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הילה פלח 

פעילות  צברה  האחרונות  בשנים 
כללית ברחבי העיר תאוצה והיא מובילה 
הרופאים  ומספר  השירותים  בהיקף 
ומרפאות  מרכזים   15 באמצעות  זאת  בעיר. 
הפזורים על פני שכונות שונות בעיר, מרפאות 
ומוקד רפואה דחופה, מעניקה כללית  פרטיות 
ומקצועיות  נוחות  מרפאות  של  רחבה  רשת 

לטובת תושבי העיר. 
כל אחת מהמרפאות הגדולות מציעה שירותי 
נשים,  רפואת  ילדים,  רפואת  משפחה,  רפואת 
מעבדות מתקדמות, שירותי אחיות ועוד מגוון 
בכל  השירותים  רפואיים.  שירותים  של  רחב 
צוות  ידי  על  ניתנים  הללו  מהמרפאות  אחת 
הבמה  ומקדמת  הראשונה  מהשורה  מקצועי 
הגדולות  המרפאות  לצד  בישראל.  הרפואית 
כללית  מעניקה  בעיר,  שכונה  בכל  שפזורות 
רפואה פרטיים באמצעות מרפאות  גם שירותי 
באמצעות  דחופה  רפואה  ושירותי  פרטיות 

המוקד שהוקם לשם כך. 
מציינים  שהצטרפו",  חדשים  "רופאים 
הענפה  מהפעילות  חלק  רק  "הם  בכללית, 

לצד  התושבים.  לרווחת  בעיר  מקדמים  שאנו 
השנה  במהלך  שראינו  השירותים  הרחבת 
רופאים  לשורותיה  צרפה  כללית  האחרונה, 
בכירים ומקצוענים שיעניקו את השירות היעיל, 
העמקנו  כמו-כן  ביותר.  והמקצועי  האיכותי 
כדי שכל אחד  בתוככי השכונות  את הפעילות 
לו  התואם  הרפואי  השירות  את  למצוא  יוכל 
חשיבות  רואים  אנו  מגוריו.  למקום  בסמיכות 
המגורים  למקום  השירותים  בהנגשת  עליונה 
לענות  כדי  הפעילות  את  להרחיב  נמשיך  ואנו 

על הצורך הזה".
הפעילות  את  לראות  ניתן  האחרונה  בשנה 
על גבי הדו"ח השנתי שפרסם משרד הבריאות 
ובו נכתב כי כללית מובילה עם מספר התלונות 
הנמוך ביותר מבין קופות החולים. לצדו, נבחרו 
של  כץ  פרדס  ומרפאת  הילד  בריאות  מרכז 
'כללית' למרפאות מצטיינות בשירות למטופל. 
האמון  על  שוב  מעידים  הללו  הנתונים  "כל 
הרב שזוכה הקופה מצדם של לקוחותיה וגופי 
הממשלה הממונים על תחום הבריאות", נאמר 
הקרובה  בשנה  "גם  דן.  מחוז  כללית  מהנהלת 
נמשיך את תנופת העשייה בעיר ונוסיף להעניק 

את שירותי הבריאות באופן הטוב ביותר". 

הילה פלח 

להתפתחות  זוכה  ברק  בני  מרחב 
משמעותית בשירותי הרפואה, במסגרת 
תנופת הפיתוח המאסיבית מבשרת הנהלת מכבי 
על הרחבה משמעותית של מכון הפיזיותרפיה 
לקידום הבריאות וכן הרחבה לפעילות המרכז 

לילדים בעלי עודף משקל.
במעמד חברי הנהלת מכבי 
והרב  שטיצברג  שמחה  הרב 
ובהשתתפות  פרוינד  חיים 
הגב'  המרכז  מחוז  ראש 
אגף  ראש  חסיד,  דבורה 
טוני  הגב'  ושיווק  שירות 
שלזינגר,  משה  הרב  כהן, 
מר  ברק  בני  מרחב  מנהל 
אליהו עובדיה, סגנו הרב יוסי 
בינדר, נקבעו המזוזות ונפתח 
ידיים,  ורחב  חדיש  אולם 
ושל  מבוגרים  של  לקבוצות 
ילדים, הפעילות היא בהלימה 
בהתאמה  מלאה  תרבותית 
מושלמת לאורח חיי הקהילה.

הגדול  הרפואי  במרכז  נפתח  החדש  האולם 
מקצועיים  עזרים  ומכיל  עקיבא  רבי  ברחוב 
הפיזיותרפיה  מכון  ע"י  המתאימה  לפעילות 
משקל.  עודף  בעלי  בילדים  לטיפול  והמרכז 

לקידום  פעילויות  למגוון  גם  ישמש  האולם 
בריאות  בנושאי  והרצאות  כנסים  כמו  בריאות 
שיגבירו את המודעות בקרב חברי מכבי לקידום 

אורח חיים בריא יותר.
מציין  עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל 
רבה  מחשבה  משקיעה  המרחב  הנהלת  כי 
חבריה  צרכי  לפי  הנכונים  השירותים  בפיתוח 
שעם  בטוחים  ואנו 
האיכותי  החדש,  השירות 
תושבי  יחושו  והמקצועי 
בני ברק והסביבה בשינוי 
של ממש בזמינות בתחום 
גם  כמו  הפיזיותרפיה 
בהם  נוספים  בתחומים 
משאבים  מכבי  משקיעה 

רבים.
הגב'  המחוז  ראש 
כי  מציינת  חסיד  דבורה 
במלא  ממשיכה  מכבי 
ההשקעה,  את  העוצמה 
ביטוי  מהווה  זה  שירות 
תושבי  מכבי  חברי  עבור  היומיומית  לחשיבה 
בני ברק. הנהלת מכבי לא תשקוט על השמרים 
ותמשיך להרחיב את השירותים במגוון תחומי 
מנת  על  העיר  שכונות  בכל  שונים  רפואה 

להנגיש את השירותים לכלל תושבי העיר. 

הילה פלח 

השבוע  השתתפו  פ"ת  מנשות  רבות 
לקידום  מאוחדת  שערכה  מיוחד  בערב 
לאימהות  שהתקיים  הערב  הבריאות. 
בגיל ההתבגרות  ילדיהם  עסק בקידום בריאות 
נכונים  הרגלים  ורכישת  היציבה  טיפוח  דרך 

ליציבה בגיל ההתבגרות.
בין  הפעולה  שיתוף  בזכות  התקיים  הערב 
יהודה,  מאור  קהילתי  המרכז  לבין  המרפאה 
בנושאי  נוספות  הרצאות  ממגוון  חלק  והוא 
הקיימים  הגילאים  למגוון  שונים  בריאות 

בקהילה. 
להרצאתה  הנשים  האזינו  הערב  במהלך 
צורף  ל.  הגב'  הפיזיותרפיסטית  של  המרתקת 
ביציבה  לשינויים  בסיבות  עסקה  כשההרצאה 
היציבה  לטיפוח  דרכים  מתבגרות,  בנות  אצל 
ע"י הדגמה של תרגילים ואימוץ הרגלים נכונים 

והשפעת היציבה על הבריאות הכללית. 
"מאוחדת חרטה על דגלה את נושא הרפואה 
המונעת, והיא מקיימת מגוון רחב של פעילויות 

לקידום בריאות הציבור, תורמת מהידע הרפואי 
הקיים בקופה ודואגת להבאת מרצים מן השורה 
הראשונה" אומר אבישי בר-טל מנהל המרפאה 
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ר' משה כהן 
בהנגשת  רבה  חשיבות  רואים  "אנו  כי  מוסיף 
ולכן אנחנו מקיימים פעילויות  המידע לציבור 
בתוך הקהילה, על מנת לאפשר לציבור לקבל 
לטרוח  מבלי  הטבעית  בסביבתו  המידע  את 

להגיע למקומות מרוחקים".
מרפאת פתח תקוה – נורדאו, היא אחת מתוך 
3 מרפאות של מאוחדת בפתח תקוה.  במרפאה 
ראשונית  רפואה  ובהם  שירותים  מגוון  ניתנים 
כירורגיה,  אורתופדיה,  נשים,  ילדים,  משפחה, 
באמצעות  וזאת  ועוד  עור  גסטרו,  עיניים, 

למעלה מ-40 רופאים.
ניתנים במרפאה שרותי בית מרקחת,  בנוסף 
מכון  שיניים,  מרפאת  מעבדה,  אחיות,  חדר 
מכון  סכרת,  מכון  דיאטניות,   ,us-ו רנטגן 
לציבור.  בריאות  לקידום  וסדנאות  גריאטריה 
במרפאה אף פועל מוקד לילה. המרפאה עוברת 
שכולל  דיגיטלי  שדרוג  האחרונה  בתקופה 

מערכת ניהול תורים ממוחשבת. 
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עדכון  על  לאחרונה  הודיעה  לאומית 
בעקבותיה  ניתוחים,  בנושא  מדיניותה 
לקוחותיה  יכולים  מה-1.11.2017  החל 
לאומית  רופאי  מאות  מבין  מנתח,  לבחור 
בפריסה  פרטיים,  חולים  בבתי  ניתוח  ולעבור 

ארצית, וללא כל השתתפות עצמית.
הניתוח  את  לעבור  ניתן  בהם  החולים  בתי 

הינם: אסותא, עיניים, אלישע, נ.א.ר.א ועוד.
במסלול  יבוצעו  הניתוחים 
ציבורי באמצעות הרופאים ובתי 
עם  בהסדר  הנמצאים  החולים 

לאומית.
ביטוח  בעלי  למבוטחים 
לכך  בנוסף  קיימת  משלים 
הניתוח  את  לעבור  האפשרות 
קופה  רופא  שאינו  מנתח  אצל 

ובתשלום השתתפות עצמית.
ניסים  מר  לאומית,  מנכ"ל 
החדש  ההסדר  על  בירך  אלון, 
הקופה  הינה  "לאומית  והדגיש: 
הראשונה שהרחיבה משמעותית 
בתחום  השירותים  היצע  את 
וחתמה  ללקוחותיה  הניתוחים 

חולים  ובתי  מרופאיה  מאות  עם  הסכמים 
פרטיים למתן שירות זה. 

"מהלך זה הוא צעד חשוב ללקוחות לאומית 
הן  השירות,  בשיפור  הן  בריאות  שירותי 
לצמצום  וכן  הכספי,  ובחסכון  תורים  בקיצור 
החל  שהרי  באוכלוסייה,  בבריאות  שוויון  האי 
מהפעלת התוכנית מבוטחי השב"ן לא משלמים 
גם  זכאים  השב"ן  וחסרי  עצמית  השתתפות 
וללא  הם לבחור מנתח של הקופה ללא שב"ן 

השתתפות עצמית ועל כך יש לברך."

רפואה,  שירותי  לקבל  כדי  אחד  למקום  לבוא  במקום 
מרכזים   15 באמצעות  השירות  את  מעניקה  'כללית' 
בבני- מקבלים  כיום    העיר  ברחבי  הפזורים  ומרפאות 

ברק לבדה למעלה מ-34 רופאי ילדים 

ראש מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד: "בני ברק נמצאת במוקד העשייה 
משאבים  ומשקיעים  העשייה  בתנופת  ממשיכים  ואנו  מכבי  של 

משמעותיים לפיתוח השירותים, ומתן מענה לצרכי החברים" להרצאה  המשתתפות  האזינו  הערב  במהלך 
מרתקת של פיזיותרפיסטית מאוחדת אשר עסקה 
  בגיל ההתבגרות  ועמוד השדרה  יציבה  בבעיות 
חשיבות  "רואים  במאוחדת:  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 

רבה בהנגשת המידע לציבור"

החל מה-1.11.2017 כל לקוחות 'לאומית' יכולים לבחור 
מנתח מבין רופאי לאומית לניתוח בבתי חולים פרטיים, 

ללא השתתפות עצמית

15 מרפאות של 
כללית בבני ברק

הורחבו שירותי מכון 
הפיזיותרפיה של מכבי

ערב לקידום הבריאות 
של מאוחדת 

לקוחות 'לאומית' – 
בואו לבחור מנתח



 
  

מחלקת
שיטור עירוני
אגף אכיפה

ופיקוח

בס“ד

אופניים חשמליים אינם הפקר

המצב, כיום בתחומי הרכיבה על אופניים חשמליים בעירנו,
כבמקומות אחרים בכל רחבי הארץ, מופקר לחלוטין ואיש

הישר בעיניו עושה.
לצערנו, בעקבות מצב זה אירעו תאונות דרכים רבות ר"ל

ויש לעשות הכל למנען ומיידית. לצורך זה נקבעו חוקים,
ואכיפתם תתבצע ע"י השיטור העירוני.

תושבים נכבדים,

להלן ההוראות החד-משמעיות בתחום:
הרכיבה מותרת רק מעל גיל 16.

יש לרכב רק בצידו הימני של הכביש עם כיוון התנועה.
יש לחבוש קסדה בכל רכיבה ולדאוג לתאורה באופניים

בשעות החשיכה.
מהירות מקסימלית- 25 קמ"ש.

אין להרכיב חברים.
אין להרכיב אוזניות בזמן הרכיבה.

אין להשתמש בטלפון נייד בזמן הרכיבה.
אין לנסוע על המדרכה ולסכן הולכי רגל.

אין להכניס אופניים חשמליות לגינות ציבוריות.

בתודה על ההקפדה על חוקי התנועה ועל הרכיבה הבטוחה,
חנוך זייברט,
ראש העיר
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4
5
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לדיון בוועדת השמה, יועברו 
ע“י צוות המת“י להמשך טיפול מחלקת חינוך מיוחד. 

1

info@matya.org 03-6164190 03-6199955

03-5785047 15:00-13:00 מי 11:00-8:00

2

יום חמישי, י“ז בסיון ה‘תשע“ח (31/5/18).

לומד/ת הילד/ה וייחתם ע“י ההורים ומפקחת משרד החינוך של המסגרת.

,

,,

,,

,

tsh@bbm.org.il
.(1/2/2018

פניה לוועדת שילוב/השמה
לשנת הלימודים ה‘תשע“ט

בגני ילדים 

(קלינאית/ פסיכולוג/ נוירולוג/ רופא התפתחותי)

יוזמתיתקידום יזמות נשית בקהילה

8 מפגשים שיתנו לך כלים מקצועיים למינוף העסק שלך
מיועד לנשים תושבות שכונות דרום בני ברק (שקום שכונות)
הסדנה תתקיים בשעות הבוקר במוקד הקהילתי ביריה 8 

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

מס‘ המקומות מוגבל

אם יש לך עסק קטן
שתרצי להצעיד קדימה

אם יש לך את המוטיבציה
לשפר את המצב הכלכלי שלך

אם יש לך רעיון עסקי מגובש ובר ביצוע

           עמותת "יוזמות עתיד"

               נותנת לך מענה

כל מה

שהעסק שלך צריך

הסדנה תתקיים בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ומרכז הכוון תעסוקתי

הסדנה
ללא תשלום
 (מותנה בראיון התאמה)

בנוסף: 
הלוואה בתנאים  מועדפים | ליווי עסקי ממושך | הטבות לעסק שלך | קהילה תומכת עסקית

כל מה שאת צריכה כדי להצליח
לפרטים ולהרשמה: אסתר צ. 052-7619838

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

יש יתרון לגיל ולניסיון
סדנת חזרה לעבודה לגילאי 60+

מעוניינת להשתלב בתעסוקה או להגדיל את ההכנסה???
זו הזדמנות עבורך

להצטרף לסדנא ייחודית לחיפוש עבודה במחיר מסובסד

הסדנא תפתח אי"ה ביום ראשון,
י"ז באדר ה'תשע"ח ( 4.2.18).

למשתתפות תינתן עזרה מעשית
במציאת דרך חדשה, מרתקת ומשמעותית.

מס' המקומות מוגבל
הבטיחו מקומכם.

לקבלת פרטים:
היחידה להכשרה מקצועית
03-5776135/6381/6260

  
  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
      

       

          
  

 

המשרד לשוויון חברתי



ט”ז - י”ח בטבת
תשע”ח           
3/01-5/01/2018

 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10
 1,000,000

ם
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש
■ בהרב קוק השקט 

קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 
יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

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

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

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

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

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

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים
אשדוד

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 דופלקס 5 חד' לל"ת, 

מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 
_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 6 
חד', ק"2, 140 מ"ר עם 
אישורים לתוספות, 55 

מ', + חניה, פינוי מיידי, 
2,520,000 ש"ח גמיש 

בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 03-5797756,

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

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

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,100,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

 בבעלי התוספות דירת 
3 חדרים משופצת, מזגנים, 

חדשים מטבח חדש מרפסת 
_____________________________________________)52-01(ונוף. לל"ת 054-3455437

אלקנה

באר שבע

 כ- 70 מ"ר ברש"י 
מחולקת לדירה ועסק, תשואה 

יפה עם אופציה.
_____________________________________________)52-1/18ל(050-5305219

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

 בנורדאו דופלקס 5.5 חד' 
קומה ג, ד, מעלית, חניה, 3 

כ"א, גג בטון, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ל(לל"ת 054-8455015

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)01-01(תיווך יעקב, 054-4901948

052-8935435

בהזדמנות !

 סטנדרט גבוה!!!

  קוטג' מיוחד
מיקום מעולה 7 חד' 200
מ"ר בנוי 200+ מ"ר גינה

גינה 3 מפלסים

 בחסידי ליטאי עליון, דירה 
מחולקת ל- 4 חד' + יח"ד 2 

חד' מושכרת. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)01-01(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

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

_____________________________________________)01-01(לבניה, מחסן, 052-5752500

 בבלעדיות דירת גג, 5 חד', 
ענקית + נוף + אופ' לבניה 

בגג ובדירה, בניין קטן. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 4.5 חד', מושקעת + 

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)01-01(_____________________________________________

 חדש בשוק! אזור המאירי 
המבוקש! דירת 3.5 חד' 

ענקית + גג בטאבו + מדרגות 
חיצוניות + התרי בניה. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)01-01(_____________________________________________

 זכות ל- 5 חד', 29 מ"ר מ. 
סוכה ושתי חניות, 700,000 

ש"ח, ללא עמלת תיווך. 
אסתי, 052-3524841. 
_____________________________________________)01-01(רחלה, 052-3506176

 בחטיבת הנגב לאנ"ש, 
5 ח', מחולקת ומשופצת 

ל- 2+3, קומה נוחה + 
מרפסת סוכה + שטח 

למחסן, 1,700,000 ש"ח, 
054-8413551)01-01(_____________________________________________

 מציאה! למכירה בחטיבת 
הנגב לאנ"ש, 4 ח', ק"ק + 

חצר, בבנינים החדשים, קיימות 
2 כניסות לדירה, ניתנת 

לחלוקה בקלות ל- 2 יחידות, 
גמיש )ח"ש 1,520,000(, 

054-8413551)01-01(_____________________________________________

 מציאה דירה חדשה ברובע 
ו' עם היתר בניה לפני בניה, 
4 חד', ב- 1,150,000. דירה 

100 מ"ר דרוש הון עצמי גבוה, 
054-8413551)01-01(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת 
4400 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת מושכרת 
4200 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת קומה 1 
ב- 4,000 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

 מבחר דירות מעולות 
להשקעה והשבחה עתידית 

במחירים שפויים. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים 100 
מטר מעולה לחלוקה במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירת 4 חדרים 90 מטר 
מעולה להשקעה וחלוקה 

במחיר מציאה! 
_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

4-4.5 חדרים

 בנרקיס, 3.5 חד', ק"ק 
עם מרפסת, גינה וגם גינה 

מרוצפת. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן, דקה מהקריה, 

דופלקס 6 חד' + מרפסת 
35 מ"ר סגורה לחדר + גג, 

כולל 2 יחידות הורים, מטבח 
חדש משודרג, ניתנת לחלוקה 

בקלות + סוכה סגורה + 
אופציות, לל"ת,
052-7627623)01-04(_____________________________________________

 באיזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 
אופציה לבניית יחידה נוספת 

+ מרפסת ענקית. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות ברחוב דוד רזיאל, 
4 חדרים, קומה ראשונה, 95 
מטר, הכול חדש + מטבח 
חדש + מטבח נוסף, דירה 

מהממת, רק 1,350,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בש"ך-קוטלר, דופלקס, 
180 מ"ר + יחידת דיור 45 

מ"ר מושכרת, חזית, משופצת. 
_____________________________________________)01-01(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בפ"כ דירה ענקית 72 
מ"ר גם לחלוקה, ק"ב, 
מפתחות, 1,250,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
ברוזנהיים המבוקש!!! 

95 מ"ר, ק"ב + אופציה 
30 מ"ר + 20 מ"ר בק"ק 

כיחידה, 2,200,000 
_____________________________________________)01-01(ש"ח. תיווך, 03-8050080

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
240 מ', מחולקת ל- 4 + 

גג מוצמד בטאבו. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)01-01(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 130 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

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

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
בז'בוטינסקי, 3/4 חד', 

מרווחות, החל מ- 1,400,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בבן פתחיה גג + אישורים 
לבנייה מיידית, 500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה סנש 
דירת קרקע ברביעייה, 

180 מ"ר, 4 חדרים 
+ חצר + 2 יחידות 

דיור מושכרות, כניסה 
פרטית, חניה, משופצת 

מהיסוד, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)01-01(_____________________________________________

 חדש! לקראת בניה באזור 
יצחק-שדה! דירות 3,4,5ח' 

יפהפיות! תוכניות 
_____________________________________________)01-01(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות, באהרנסון, כ- 
100 מ"ר, מפוארת במיוחד, 3 
כיווני אוויר + חתימות שכנים 

בגג-בטון, 1,890,000. 
_____________________________________________)01-01(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בלעדי! חדש! בהר 
השלום, בית פרטי, כ- 

400 מ"ר, 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד + 
חניה, מיידי, 5,500,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 במימון, פנטהאוז 170 
מ"ר מחולקת 80/80, 

מושקעת מאוד, 2 סוכות, 
ממ"ד, 2 מטבחים. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)01-01(_____________________________________________

 בבנין-חדש, פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 

200מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בלוין דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת גן, 
ברחוב אבן גבירול ב"ב, 

בנוי 85 מ"ר עם גינה 200 
מ"ר, אופציה הרחבה 

לעוד 80 מ"ר פלוס יש 
תוכניות ויש הסכם 

חתום עם השכנים, מחיר 
שיווק: 2.59 מליון )יש 

גמישות במחיר(. דניאל 
שמואל, רשת "הום-דיל" 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-8750321

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר, 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב, 
דירת-גן, 4 חד', 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

 באזור יהודה הלוי, דופלקס 
מושקע 5 ענקית יפהפיה, 150 

מ"ר, ק"ב, חזית, 2,580,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)01-01(_____________________________________________

 באזור מנחם, ד.גג יפהפיה, 
מושקעת מאוד! 5 גדולה + 

י.הורים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, 3,300,000 ש"ח.

_____________________________________________)01-01("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', ק"ב, אחרונה, 

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה, 2,100,000 

_____________________________________________)01-01(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי-עקיבא אזור 
חתם-סופר, דופלקס 140 
מ"ר + מרפסת-שמש 40 
מ"ר, משופצת מהיסוד! 

מיידי! ב- 2,700,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש השעות, 
דופלקס 5 חד', ק"ג, מעלית, 

175 מ"ר, 3 כ"א, 2 חניות, 
1,880,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 בבעש"ט, דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר + מרפסת, 

משופצת, ניתנת לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 דופלקס ליד העיריה, 
8 חדרים, 220 מ"ר, 
קומה 3 עם מעלית, 

סוכה גדולה ויש אופציה 
ליחידה, ב- 3,390,000 

ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)01-01(_____________________________________________

 "המציאה" א.השניים 
"דופלקס" 6 חד', ק"ג, כ- 200 

מ"ר נ.לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה 
השילוני, דירת-גג, 150 
מ"ר, 3 חד', 75 מ"ר + 

2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)01-01(והשקעות 052-7652801

 בלעדי! באזור רח' טבריה, 
דופלקס ענק 180 מ"ר, 6 

חד', חדש, מושקע, ק"ג + 
מעלית +  חניה מקורה, חזית. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמבם, דופלקס 5 
חד' )3+2(, 160 מ"ר, ק"ג, 
חזית, שכנים רוצים לעשות 

מעלית, משופצת. א.פנחסי, 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

 באבן שפרוט! ראינו 
- התפעלנו! זה יכול 

להיות שלכם! 5 חד', שני 
מפלסים + גג, 225 מ"ר, 

2,250,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)01-01(_____________________________________________

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

חזית, 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 דירת 5 חד' ענקית ברח' 
הנגב פינת החלוצים, דירה 

יחידה בקומה, מעלית וחניה, 
בבלעדיות. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)01-01(רימקס, 054-2171235

 במהרשל, מיידי, 5 חד', 
בנין חדש, נוף אדיר, מעלית, 

חזית, 2,480,000 ש"ח. תיווך-
_____________________________________________)01-01(הנדלן, 050-4177419

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה ב', מפוארת, 
2,190,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בשבזי, 5 חד', 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,870,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באברבנאל, 6 חד', 
145 מ"ר, משופצת, חצר, 

2,090,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)01-01(_____________________________________________

 מציאה! ברימון, 4 חדרים 
בלי טאבו, 1,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בטבריה מחולקת 5 
חדרים, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בעזרא, 5 חד', ענקית, 
חדשה, 2,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באיזור רש"י, 5 חד', 
חדשה, מיידית, 3 כ"א, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באיזור חבקוק, 5 חד', 
מושקעת, קא', כ- 120 מ"ר, 

סלון גדול + סוכה, 2,500,000 
ש"ח. "יאיר נדלן" 

052-7633978)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! באזור נחמיה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ק, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בחזון איש/עזרא, 5 
חדרים, ענקית, 155 מ"ר, 

מטבח יוקרתי, מעוצבת 
אדריכלית ברמה גבוהה, 

פונה לפארק. 
חמד נכסים, 

053-3357316)01-01(_____________________________________________

 באיזור שיכון ג'! 5 
חד' + מעלית + חניה + 
מחסן + מרפסת שמש 

+ יחידת הורים. *בקרית 
משה, 4 חד' + מעלית 

+ חניה + מרפסת שמש 
כחדשה. *בקרבת דניאל, 
5 חד', מושקעת ביותר + 

חניה. *"אלוני נכסים" 
052-7610603)01-01(_____________________________________________

 מציאה במהכבים, 110 
מ"ר, 5 חד', משופצת + 
סוכה, ק"ד, 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', מרווחת, 110 מ"ר, 
ק"א + מעלית, חזית, סוכה 
גדולה + א.למרפסת שמש 
בתהליך בעיריה, משופצת 
כחדשה, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשמה 

בן יוסף השקט, ק.4, 
אפשרות לבניה על הגג. 

נטלי סולו רוזנברג רימקס, 
054-2171235)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות, באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 
כליל, סוכה גדולה, חניה, 

1,960,000 ש"ח גמיש. תיווך-
_____________________________________________)01-01(הנדלן, 050-4177419

 באליהו-הנביא, 4 חד', 
חזית, משופצת, 3 כ"א, 

2,000,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חד', 94 
מ"ר, קומה 2 ואחרונה! 
חזיתית, 3 כיווני אוויר! 

רק 6 דיירים! + א.הרחבה 
בצד + בגג. "מקסימום 

_____________________________________________)01-01(נדל"ן" 052-2452820

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חד', 

מפוארת ומשודרגת, 
קומה ראשונה, חזית! 

2,180,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)01-01(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
יחידה, ק"כ, כ- 115 מ"ר, 
מאווררת, מטבח יוקרתי, 

2,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)01-04ל(050-3331350

 דירת 4 חד' מרווחת 
ומשופצת ברחוב ז'בוטינסקי/

סוקולוב, איזור שקט, 
_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 באיזור פרימישלאן, 4 
חד' + סוכה ומ.שמש, 

מעלית וחניה, 1,700,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז'

054-8474843)01-01(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4ח' + 
י.הורים + 2 סוכות, ק"א, 3 

כ"א, 1,890,000 ש"ח.
_____________________________________________)01-01("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה מתקדמת בשבטי 
ישראל, 4ח', חזית + מעלית 

+ מחסן 30 מ"ר + א.חלוקה, 
2,100,000 ש"ח.

_____________________________________________)01-01("אפיק-נכסים" 03-57491514

 בבלעדיות! בשיכון ג', 4 
חדרים, קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת, לפרטים: 
_____________________________________________)01-01("תיווך - אריה" 0533-172-172

 באבוחצירא/בגין, 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, חזית, משופצת, 

מחיר גמיש. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 4 חד' גדולה באליעזר, 
ק"א, חזית, משופצת, 

דרום מערב, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מר' + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 בבלעדיות למכירה 
בשלמה בן יוסף פ"כ, 4 חד', 

ק"ב, חניה, מעלית, סוכה, 
בנין ברובו חרדי, 3 כ"א, מחיר 

מיוחד! "פנחס נכסים" 
055-6789653)01-01(_____________________________________________

 בלעדי, בשלוש-השעות, 
4.5 חד', ק"ב, מעלית, ענקית 

ומפוארת + סוכה + מחסן 
וחניה, רק 1,770,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 הזדמנות באוסישקין! 
דירת גן 4 חד', 80 מ"ר + 30 
מ"ר גינה, משופצת, אופציה, 

רק 1,590,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)01-01(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 מציאה!! בעמק 
יזרעאל, 4 חד', ק"א, מעלית, 

גדולה אופציה + חניה, רק 
1,570,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 בסוקולוב, 4 חד', 
משופצת + סוכה, מיקום 
מעולה, 1,750,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 14, 
4 חדרים, קומה 2, חזית, 100 
מ"ר + מרפסת סוכה, מעלית 

וחניה. דוד גרוס רימקס,
072-3263850)01-01(_____________________________________________



ט”ז - י”ח בטבת תשע”ח  23/01-5/01/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

ערד
 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

עפולה 

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,530,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

נתיבות

פנטהאוזים ודירות גן

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

+5 חדרים

פתח תקווה

 בהזדמנות בבעש"ט 
קרוב לחזון איש, 3 חד', 3 
כ"א, גג בטון עם חתימת 

שכנים לבניה על הגג, 
1,950,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)51-51(_____________________________________________

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

+ חצר צמודה, גנרטור, 
052-7171748)51-02/18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 ברח' ירמיהו ק"א, 
עורף, 4 חד', משופצים, 

סלון גדול מאוד, חד' 
גדולים, 3 כ"א, כולל 

חניה, 1,890,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

גבעת שמואל

גני תקוה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-04ל(050-4167200

 4 חד' ברח' ירושלים 
פינת יגאל, קרקע, עם 

חצר של 40 מ"ר, שיפוץ 
כחדש. מפתח בתווך 
_____________________________________________)52-01(אשכנזי 03-5791770

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק 
מרכזי, ק"ג+ מעלית, 
יפיפיה, בנין חדיש+ 

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 בחנה סנש, 4 חד', 
מפוארת + 2 יחידות, 

3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 4 חדרים, 
מפוארת + יחידה מושכרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, 3 כ"א + חניה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בצייטלין, 4 חד', 
מושקעת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,180,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מ"ר + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 ברבי אליעזר, 4 חד', ק"ב 
+ אופציה, 95 מ"ר + סוכה 

גדולה, לל"ת, 2,020,000 ש"ח, 
052-7651162)01-04(_____________________________________________

 בירושלים, ק"א, 
4.5 חד', 105 מ"ר + 

יח"ד, 2,050,000 ש"ח, 
מושקעת מאוד. 

תיווך "אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)01-01(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, בלעדי, 
4 ח' + חדר סוכה + 
מרפסת שמש, 103 

מ"ר, ק"ב, חניה, טאבו 
מסודרת, 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 4 חד', ק"ב, 
מ פוארת + מרפסת 

100 מ"ר טאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)01-01(אדוארד

 בלעדי, 4 ח', מפוארת 
+ מעלית + חניה באזור 

חידא, 1,950,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 4 ח', ענקית 
באזור חידא, קומה ב', 100 

מטר, 1,780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 4 ח' בפ"כ, 90 
מ"ר, משופצת ברמה גבוהה 

מאוד, חזית, ק"ג, גג בטון. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבן זכאי, 4 חד', 84 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"ב, חזית. 
*אבני נזר, 4.5 חד', 110 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 
_____________________________________________)01-01(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 הקודם זוכה! 
בבלעדיות! 4 חד' + 

מעלית + אפשרות חניה 
+ יחידת הורים + סוכה, 
בבנין חדיש! 1,690,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
052-7610603)01-01(_____________________________________________

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

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 בחיי-טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג' + מעלית + 

חניה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד', מיידית 
+ חניה + מחסן, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באזור ר' טרפון, 4 חד', 
95 מ"ר, מרווחת, משופצת, 

ק"ב, א.בצד, 2,030,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת-מהיסוד, 

ק"ב, חזית-סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות יהודה הנשיא, 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, כ- 65 מ"ר, 
עורפית. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 57, 
קומה 1, 3 חדרים, 65 מ"ר 

משופצת + סוכה. דוד גרוס 
_____________________________________________)01-01(רימקס, 072-3263850

 באזור הרב שך, 3 חד', 
70 מ"ר + סוכה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 
1,520,000 ש"ח. *ברב קוק, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

חזית, 1,590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן זכאי, 3.5 חד', 
95 מ"ר + א.בגג, ק"ג, חזית, 

2,200,000 ש"ח. *באזור 
העירה, 3 חד', 74 מ"ר, ק"ב, 
משופצת, 1,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 
מצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה, היתרי בניה 
לכ- 20 מ"ר.'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 

לבניה בגג, 1,320,000. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

054-8474843)01-01(_____________________________________________

 באיזור סירקין, 3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)01-01(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 
3.5ח', ק"ג, חזית + א.בניה 
35 מ"ר, 1,790,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים"03-5791514, 
053-3128884)01-01(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,330,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים"
03-5791514)01-01(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 3 חד', 
משופצת, ק"ג, 60 מ"ר, 

אופציה 120 מ"ר + 
אישורים, 1,400,000 

ש"ח. תיווך "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)01-01(בועז" 058-3200078

 בז'בוטינסקי, 3.5 
חד', ק"ד, 80 מ"ר + 

אופציה 60. כ"א מצוינים, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)01-01(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב מ.מהיסוד, ג.בטון, 

לכ- 70 מ"ר, 1,490,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד' 
במצב מצוין, ק"ד  )ללא( 

גג בטון + אופ' בצד 
ובגג )+חתימות שכנים(, 
1,330,000 ש"ח גמיש. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 3.5 
חד', שמורה, 87 מ"ר, 
חזית, ק"ב + אופציה 

לסוכה, 1,400,000 ש"ח 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

052-7652801)01-01(_____________________________________________

 ביגאל, 3 חד', ק"א, 
מטופחת, חזית + אופציה 
לממ"ד וסוכה, 1,590,000 

ש"ח. תיווך-הנדלן,
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חדרים, 
משופצת + אופציה 

גדולה, ק"ד ללא, חזית, 
1,280,000 ש"ח. 

מתחם הנדלן, 
050-4000640)01-01(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
קב', 80 מ"ר + חניה 

בטאבו, רק 1,350,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 בנורדאו - דקה מבני 
ברק! 2 חד', 60 מ"ר, 

קב', חזית, ניתנת 
לחלוקה ל- 3 חד', רק 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)01-01(_____________________________________________

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

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. מקסימום נדל"ן, 

054-4340843)01-01(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 
חדרים + סוכה, קומה 

ב', 60 מ"ר - יפיפיפיה. 
"מקסימום-נדל"ן" 

052-2452820)01-01(_____________________________________________

 מציאה! ברבי-עקיבא 
אזור שמואל-הנביא, 3 
חד' + מרפסת סגורה 
23 מ"ר + מעלית, ב- 

1,695,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבורוכוב 14, 
3 חד', ק"ק, גדולה במיוחד, 
100 מ"ר + חצר גדולה. דוד 
_____________________________________________)01-01(גרוס רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות בחלוצים 17, 3 
חדרים, קומת קרקע )מוגבהת 
מהכביש(, 70 מ"ר + חצר. דוד 

_____________________________________________)01-01(גרוס רימקס,072-3263850

 בדוב הוז בלעדי, 3 
חד', 75מ', ק"א, חזית, 

מרכזי, מיידי. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8481204

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר הקודם 

זוכה! 1,300,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)01-01(_____________________________________________

 הרצל, 3.5 חד', כ-70 מ"ר, 
קומה א', עורפי, 1,450,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)01-01(אדוארד

 מציאה, באברבנאל, 3 
חדרים, מעלית + היתר 

מאושר לעוד 70 מ', 
1,550,000 ש"ח, בלעדי 

למתחם הנדלן, 
050-4000640)01-01(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בברוט, 
מפוארת, קומה ב', בניין 

אברכים. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 65 
מ"ר + אופצית הרחבה 
40 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)01-01(בועז' 052-3500040

 בגניחובסקי, 3 חד', 
ק"ד עם אישורי בניה על הגג 
ואופציה להרחבה במעטפת, 
רק 1,500,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 באזור יהודה הנשיא, 3.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

אופציה בצד 30 מ"ר + 
אישורים + א.בגג, משופצת, 

חזית, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בפדרמן, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, מחיר למזומן, 1,150,000 

גמיש. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80 מ"ר, קומה א', 3 כ"א, 

1,470,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

1,520,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3.5 חד', 
חדשה, חזיתית, מעלית + 

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

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)01-01(משה דסקל, 050-5926021

 בר' עקיבא מרכז, 3 חד', 
75 מ"ר, קב', חזית, משופצת 

כחדשה, 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 ברוט, 3 חד', ק"ק, 
1,360,000 ש"ח, 70 
מ"ר, מחולקת ל- 3, 

שכירות 6,300. תיווך 
"אפיקי-נדל"ן-בועז" 

058-3200078)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בניסנבוים, 
3 חד', גדולה, י' הורים, 

חדשה, לקראת סיום 
בניה, ק"ג, חזית + 

מעלית, 1,750,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 המזל שלכם הגיע - אל 
תחמיצו! בז'בוטינסקי, 

2 חד' 60 מ"ר, מחולקת 
לשתי יחידות מושכרות! 

רק 1,170,000 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)01-01(מתווכים" 03-5701010

 באזור לוי יצחק כ- 45 
מ"ר, קומת קרקע, 

מיידי + יציאה לגינה ב- 
1,100,000 ש"ח. באזור 

השניים כ- 50 מ"ר, 
קומת קרקע, משופצת, 

ב- 1,100,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)01-01(נכסים, 050-4177750

 בהזדמנות!! בברוט, 
2 חד', משופצת מהיסוד 
+ משטח מוכן להרחבה, 

רק 1,220,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר, מפוארת, קומה 

ג' ואחרונה, 1,330,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,550,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 תיווך. דירת 2.5 חדרים 
+ חצי קומה ב באזור מנחם 

בגין, גדולה כ- 70 מ"ר, זקוקה 
לשיפוץ, 1.4 מיליון גמיש, 

054-7477054/03-5444815)01-01(_____________________________________________

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)01-01(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)01-01(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קו'12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)01-01(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד', קומה 
1, מעלית + חניה, מיידי. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)01-01(_____________________________________________

 בישמח משה, 3.5 חד', 
ק' ד', 120 מ"ר כולל מחסן, 

1,530,000 ש"ח. 
אסתי, 052-3524841. 
_____________________________________________)01-01(רחלה, 052-3506176

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר 
+ חלל, כ"פ, אור, שמש, 

2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

נוף לסוכה, גישה נוחה, 
2,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 

1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)01-01(_____________________________________________

 אלפסי מול בית חב"ד, 
קומה שניה, 75 מ"ר, מושקעת 

מאוד, רק 690,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה בקהילה, קומה 
רביעית, 52 מ"ר הכול חדש, 

דירה מהממת ניתנת להשכרה 
ב- 1,800 ש"ח, רק 585,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות להשקעה 
מעולה, דירת גן ברחוב שפירא, 
3 חד' + חצר גדולה, מושכרת 

לזוג חרדי כבר כמה שנים 
ב- 2,000 ש"ח, רק 750,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות בקהילה באור 
לציון, ק"ג, פינתית עם מעלית, 
5 חד' + מרפסת סוכה, מיקום 

מעולה, רק 1,170,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי,

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה גדולה בז'בוטינסקי 
)חרדי(, ק"ג, 4 חדרים, נקיה 
ושמורה, רק 715,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 דירה מהממת להשקעה, 4 
חד', ק"א, 92 מ"ר + מרפסת 

בחדר הורים + מזגן מיני מרכזי, 
מושקעת מאוד, רק 780,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות בהתאנה, חרדי, 
ק"א, 4 חד', 117 מטר, הכול 

חדש, מטבח/צנרת/ריצוף/
דלתות + מרפסת סוכה, 

קרובה לרכבת, רק 860,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה גדולה באלפסי 
במתחרד, ק"ב, 3 חדרים, 54 

מ"ר רק 580,000 ש"ח )זקוקה 
לשיפוץ קל(. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 השקעה מעולה, מציאה 
גדולה, מיקום מעולה, ק"א, 3 
חדרים, יפהפייה, רק 680,000 

ש"ח, מושכרת כבר כמה שנים 
לאותו שוכר. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות, מציאה גדולה, 
ק"א, בקהילה, 3.5 חד' מיקום 

מעולה, דירה שמורה מאוד, 
מעולה להשקעה, 750,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בעפולה עילית בהרצל 
המתחרד, 3 חד', משופצת, 
מצוינת להשקעה, מושכרת, 

_____________________________________________)01-04ל(570,000 ש"ח, 052-7141122

 מציאה בעפולה במרכז 
העיר, דירה ענקית עם 

אפשרות לחלוקה ל- 3, רק 
680,000 ש"ח )שכירות 
053-3154818 ,)6,600)01-01(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה, 3 חד', ק"ב, 

ניתן לחלק ל- 2 )4,200 ש"ח 
שכירות( רק 540,000 ש"ח,

053-3154818)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות, דירת גן, 4 
חדרים, כ- 100 מטר + חצר 
גדולה, מושכרת לזוג דתי, ב- 

2000 ש"ח, רק 420,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדיות, 2.5 חדרים, ק"ג, 
כ- 50 מטר מושכרת 1,250 

ש"ח, רק 250,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה להשקעה, 
דירת-שותפים חוקית, 

משופצת, גדולה מאוד, 
תשואה גבוהה, 1,330,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)01-01(_____________________________________________
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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

ריהוט
 שולחן וכסאות חדשים, 

אפשרות לכסאות בלבד, סלון 
2+3 שחור מעור איטלקי, 

052-4227714)51-51(_____________________________________________

 מיטת תינוק חדשה צבועה 
_____________________________________________)52-01ח(בלבן 200 ש"ח. 058-3245685

 כסא אוכל חדש חדש. 
_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרן לעריסה 90/50 חדש 
_____________________________________________)52-01ח(באריזה. 058-3245685

 נדנדה לתינוק פישר פריס 
עם צלילים ואורות ב- 400 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7186997

 כסא רכב לתינוק, שמור 
במצב מעולה, כל כסא 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-8571371

 אמבטיה מאונטבאג'י 
תאומים כחדשה כולל כל 

החלקים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7199361

 עגלת בייבי ג'וגר 3 גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 300 ש"ח. 050-4121442

 למכירה מזרון מיטת 
תינוק איכותי כמו חדש 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-7561146

 כמות מצומצמת של 
מטרנה/ סימיאלק בזול.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל  מזרן לתינוק, במצב 

חדש 250 ש"ח בפ"ת.
_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 עגלת טיולון בריטקס 400 
ש"ח. טרמפולינה לא רטט 

100 ש"ח. שידת החתלה 200 
ש"ח. מזנון עץ מייפל 200 

ש"ח. נעליים של קייטי ורוד 
משובץ מידה 25-26 ב- 100 

ש"ח. 054-2626408
_____________________________________________)52-01ח(

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין צבע אפור שמנת 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4191988

 מיטת תינוק  של "שילב" 
מעץ מלא צבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8385013

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
גלגלי אויר 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש יפה של 
_____________________________________________)52-01ח(אינפנטי 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה+ 

_____________________________________________)52-01ח(טיולון. 058-3245685

 זיכוי בחנות לתינוקות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(15% הנחה. 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)52-01ח(90/60 באריזה. 058-3245685

 2 מזרונים לעגלה באיכות 
מצויינת 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 עגלה במצב חדש נוחה 
 walkobaby במיוחד חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 450 ש"ח. 054-8423031

 כלבקרי 9900 מאמריק 
החדש 250 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8495940

 E1200 פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד. 053-3127941

 פלאפון טלגו כשר דור 3 
במצב חדש רק ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3127941

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט שמור 300 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-2437292

 מספר כשר עם הספרות 
05832 ב- 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 נוקיה 206 )תואם 208 
רק עם סים כפול( 250 ש"ח 
ללא סוללה. *אביזרים לנוקיה 
206 + 2 סוללות מקוריות 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב חדש באריזה רק 150 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בב"ב. 050-4196197

 נוקיה c2 עם בעיה קלה 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 150 ש"ח. 052-7616622

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

 סמארטפון סמסונג 
S55570 כולל נרתיק 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בפ"ת. 054-7561146

 מעונין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין, 
חברת אורנג' ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 טלפון נייד חדש 
מהקופסא דגם AIEK בעלות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 054-8475577

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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

 סיטונאי תשמישי קדושה 
ויודיאקה, מכירת חיסול, 
לחנויות ולפרטי, חנוכיות 
_____________________________________________)47-2/18()ויטראז'(, 054-8480860

תשמישי קדושה

תקליטן

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 אבדו משקפי ראיה 
בב"ב )ק.הרצוג - פרדס 
כץ( בצבע אדום/בורדו, 

היקרות מאוד לבעליהם! 
052-5111141)50-0/18(_____________________________________________

 שיפוצים בנימין, שיפוצים 
כלליים המומחים לשיפוץ 

דירות יח"ד, מטבחים, מבצע 
ש. אמבטיה 7,999. 

_____________________________________________)52-3/18(052-2938953 המלצות בשפע 

 אדיר שיפוצים עבודות 
בניה, גבס, צבע ועוד, מחירים 
ללא תחרות וניסיון של מעל 

30 שנים! הבית שלכם זו 
המומחיות שלי! 

052-3874644)52-03/18(_____________________________________________

שיפוצים

 תקליטן אנרגטי מגיע 
בליווי תופים, מתחייב לאירוע 
_____________________________________________)52-3/18(שונה מהרגיל. 050-5247197

 ביום א' כ"ט כסליו 
הוחלפה עגלת תינוק בקו 422 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם לב"ב. 052-7654478

 ביום רביעי ד' כסלו נלקח 
בטעות קפוצון שחור בחתונה 
בנאות ירושלים. 03-5742949 

_____________________________________________)52-01ח(058-3201223

 בכ"ד בכסלו, בהלווית 
הרב שטיימן באזור חזו"א אבדו 

משקפי שמש יקרות. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4115136

 נמצאה עניבה חדשה בחג 
הסוכות בגינת שדרות רמב"ן. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8489535

 אבדו תפילין ע"ש ש.ב 
בקו 422 מירושלים לב"ב. 

052-3265897)52-1/18(_____________________________________________

 נמצאו משקפיים 
בקופסא ביחד עם עדשות 

באוטובוס בתוך שקית בי"ח 
כסליו. 052-7692793

052-7179064)52-1/18(_____________________________________________

 אבד נגן שחור בא' טבת 
בחנוכה באחת החנויות 
בירושלים או בשטראוס. 

052-7692793)52-1/18(_____________________________________________

 שיפוצי פנים כללים - 
קרמיקה מקלחות, מטבחים 
+ עבודת בניה, משה אנ"ש, 

052-2787763)01-04(_____________________________________________

שירות לעסקים
R.T.M  שרות לעסקים, 
משרד/ניהול/מזכירות/טיפול 

בלקוחות /גביה/הזמנות/
יומנים, עבודה מול חו"ל, נסיון 

למעלה מ- 20 שנה, 
054-6760750)01-04(_____________________________________________

 אבד נגן סאן-דיסק ביום 
שלישי ח' טבת תשע"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7611354

 נמצאה שקית בקו 421 
מב"ב לרמת שלמה במוצ"ש 

_____________________________________________)01-02ח(ויגש, 054-8525552

 נמצאה טבעת זהב 
בשכונת גאולה בירושלים בכ"ו 

_____________________________________________)01-02ח(חשוון, 050-4136305

 נמצאה טבעת בג' בטבת 
)21.12.17( בנאות ירושלים, 

ניתן לקבלה במשרדי האולם, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7649480

 נמצא צעיף באזור בר 
אילן ירושלים, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)01-01(סימנים, 052-6962324

 נמצא צעיף בשכונת רמות 
רח' מסקין, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)01-01(סימנים, 052-6962324

 נמצא סכום כסף בחנוכה 
בשיכון ויז'ניץ, רק גבעת פנחס, 

03-6760895)01-01(_____________________________________________

 אבדה לי טבעת זהב 
בתאריך כ"ט בכסלו תשע"ח. 

17.12.17 באזור ב"ב יתכן 
בסניף מכבי. באמצעה אבן 

זרקור ומסביב אבנים קטנות 
_____________________________________________)52-01ח(יותר. 058-3294566

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)01-02ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)01-02ח(בתרומה, 054-8432271

 למוסדות בפרדס כץ, 
דרוש דחוף מחשב + מדפסת 

וכן מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4177533

 מעונין לקנות מצלמת 
קנון דגם AZZOO, פל': 

_____________________________________________)01-02ח(052-7191083

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)01-02ח(054-2509001

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 טאבלט 10.1, חדש 
 2GB RAM/16GB ,באריזה

ROM, ב- 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

DVD  נייד 7", חברת 
אלקטרה כולל USB, במצב 

חדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

 מחשב נייד WIN10, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6205446

 ixus 185 מצלמת קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה(, 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 450 ש"ח, 054-8400577

 סורק למחשב - קנון, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח, 050-45159142

 כיריים גז )בילדאין( 
קריסטל כחדשות כשר לפסח, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 050-4159142

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8433730

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מקרר משרדי זק"ש צבע 
לבן 50X50X55 כחדש כולל 

תא הקפאה, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 מחשב שולחני אינטל 
לשימוש בסיסי עובד מצוין + 
וינדוס, אופיס ותוכנות, 299 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-7845712

 מסך דק 17" + עכבר 
ומקלדת, רק 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 2 נברשות פלורוסנט 
יפים כחדשים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7658888

 פקס קנון דגם 495 + 
צילום + צבעוני, כחדש, 280 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-5700672

 מיקרוגל חדש בקופסא + 
אחריות, סמסונג, 335 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(ירושלים, 054-8423405

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כיריים גז, 4 להבות, חדש 
באריזה, 245 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7653548

 אמבטיית שעווה 
חשמלית לטיפול בכאבי 

מפרצים כולל מכשיר שעווה, 
_____________________________________________)01-02ח(רק 500 ש"ח, 052-8969770

 כיריים גז 5 להבות, 
זכוכית כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 פלטת גריל חדש, 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מנורה גדולה לסלון עם 
לדים, כחדשה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח, 052-8494774

 מנורה בינונית לסון עם 
לדים כחדשה במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-8494774

 מקרר מצב מצוין ויפה, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 054-7773591

 גנרטור גדול 2000 וואט, 
בהזדמנות מיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה, ב- 21 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)01-02ח(פרסום בב"ב, 050-4194197

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7115498

 שני שינדלרים קריסטל 
איטלקי, מהודר מאוד + 

מנורות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4161516

 אופה לחם ריצרד מורפי, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 050-4161516

 ,G9 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 150 ש"ח, 050-4159142

 שואב אבק גרץ, 160 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 פקס ומכונת צילום 
משולב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 בהזדמנות אורגן קסיו 
כחדש + מזוודה + רגל לאורגן 

+ כיסויי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-3456413

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון, לשמיעת מוזיקה, 

צליל מעולה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 ,PSR 770 אורגן ימהה 
חדש עם אחריות, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)01-02ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-3286875

 מקרר גדול אמריקאי 
ויסטנגהוז במצב טוב, 500 

ש"ח, 054-8477988,
_____________________________________________)01-02ח(03-5740224

 טוסטר אובן גדול ממש, 
חדש חברת פילוט, 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(גמיש, 050-9340317

 שואב אבק איכותי לרכב, 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח, 052-5737813

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-34444565

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-8412903

MP3  חדש כולל אחריות 
לשנה בהכשר הבד"ץ, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8461313

 טאבלט מחודש מהאריזה, 
ב- 200 ש"ח כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 03-6198285

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
MP3 לרכב מזדה - 3, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8435872

 שואב אבק אוטומטי 
מסתובב איי רובוט, 160 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 מציאה - בבת ים, ארון 
חדש צבע וונגה, 3 דלתות, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-7658888

 שידה גדולה לחדר הורים, 
מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 מראה לחדר אמבטיה, 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 ספרייה צבע עץ, משולב 
כולל כוורת, מחולקת ל- 4 
כולל שידת 3 מגירות, 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-6140800

 מראה קומודה עם מראה 
גדולה + מגירה ושתי שידות 

כל אחת 2 מגירות בצבע וונגה 
הכול במצב מצוין, ב- 500 

_____________________________________________)01-02(ש"ח, 052-7773526

 שולחן מטבח נפתח + 5 
כסאות, מצוין, 1.10X70, ב- 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 054-8457790

 ארונות מטבח, כולו 
מסנדוויץ )כולל גב( + כיור, 

500 ש"ח, 03-5740224, 
_____________________________________________)01-02ח(054-8477988

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

_____________________________________________)01-02ח(054-5705546

 מיטות לחדר שינה 
+ מזרונים 20 ס"מ עובי, 
ב- 500 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4196197

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

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 כורסת לובי, 2 מושבים 
וונגה, מעולה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 ספה לסלון - 500 ש"ח 
במצב מצוין, גמיש + ארונות 

לסלון )מזנון( - 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(גמיש, 050-9340317

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 ספה 2+3 נוחה ויציבה, 
500 ש"ח כל המערכת, מצב 

_____________________________________________)01-02ח(מצוין, 052-5737813

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

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 כסא שחור ריפוד כחול, 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, בב"ב, 052-5555489

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-6140800

 פינת אוכל 4 כסאות, 
מזנון צבע וונגה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(050-41187088

 כסא משרדי על גלגלים, 
מנגנון סינכרוני מלא, כחדש, 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, 050-6205446

 6 כסאות לסלון, מפוארים 
כחדשים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 ספת נוער היירייזר יפה, 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 שולחן לפינת אוכל, עגול 
בצבע חום מעץ מלא, מצב 

מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7623559

 עמינח - בסיס מיטה 
)מתקפל( ומזרון )מתקפל(, 
_____________________________________________)01-02ח(יציב במיוחד, 052-5555489

 ארונות מטבח, ארונות, 
חלונות, תריסים, דלתות 

_____________________________________________)01-02ח(ונברשות, 050-6231506, י-ם

 ספה עור אמיתי, 3 
מושבים, חזקה מאוד ויציבה, 

320 ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 
100 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70*70, רגל אמצעית, 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-4783220

 ארון הזזה 4 דלתות, 
מפורק, מצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5934631

 עגלת תאומים צרה ונוחה 
דגם CUSSATO, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7645983

 אמבטיה )ללא העגלה!( 
מאונטנבאג, תאומים כחדשה 

ממש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7199361

 כיסא אוכל לתינוק, 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מטרנה מהדרין גדולה, 2 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 60 ש"ח, 052-7188017

 עגלה לתינוק, חדשה 
בקרטון, 700 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 עגלת תאומים ג'ויה 
כחדשה, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7123840

 עגלת אינגליזניה במצב 
מצוין + אמבטיה, מחיר 450 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, גמיש, 052-7600088

 מטרנה מהדרין צמחי 3, 
120 ש"ח, בב"ב בק.הרצוג, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8465662

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אוויר, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש ויפה של 
_____________________________________________)01-02ח(אינפנט, 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה + 

_____________________________________________)01-02ח(טיולון, 058-3245685

 בב"ב עגלה סטוקי בצבע 
אפור, אפשרות לוורוד, 1,100 

ש"ח, מצב מצוין! 
052-7146087)01-03(_____________________________________________

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)01-02ח(90/60 באריזה, 058-3245685

 כסא אוכל מתקפל, 
משענת, פלסטיק, 90 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בב"ב, 052-5555489

 מגן ראש לתינוקת למיטה 
minnene, ב- 60 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5555489

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-6499997

 עגלת תינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת שכיבה מלאה מצב 
כמו חדש, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 טיולון טוב, 130 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק + מזרון 
במצב חדש במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-8494774

 נוקיה 206 )התאום של 
208( סים כפול! באריזה, ללא 

סוללה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 אביזרים לנוקיה 206 
הכוללים תחנת עגינה וסוללות 

מקוריים + מגן סיליקון 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

100 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4196197

 מטען איכותי לטלפן 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

_____________________________________________)01-02ח( מטען נייד, 052-7191083

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 אי 1200 ושלושה סימים 
של גולן, 150 ש"ח לכולם, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)01-02ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

 בירושלים c2 מחודש 
באריזה, תואם כשר סלקום 

ופלאפון בבית וגן, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-01ל(058-3205306

 מגילת אסתר ב- 500 
ש"ח )צריכה תיקון(, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 גמ"ח גיבוי נתונים/
קבצים מכל המכשירים/

שחזור תמונות )*חינם*(, 
_____________________________________________)01-02ח(058-4247557

 למסירה בחינם לביהכ"נ 
חומשים וסידורים תקינים 

בנוסח עדות המזרח, 
_____________________________________________)01-02ח(055-6785805

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

_____________________________________________)01-02ח(054-5705546

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות חתנים, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 
להשכרה מיד 36-38, ב- 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 מזוודות טרולי עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 150 ש"ח. 
_____________________________________________)01-02ח(קטנה - 80 ש"ח, 03-9307308

 שטיח קטן ויפה, 120 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 70 ש"ח, 052-7600336

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 סט ג' חלקים רפואות 
תימן, 180 ש"ח, 

050-4147729 - אחרי שעה 
_____________________________________________)01-02ח(15:00

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 054-8464909

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO, אורגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל':
_____________________________________________)01-02ח(054-8464909

 ספר בישול מכיל מתכונים 
קלים וזמינים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 גיטרה חדשה יפיפיה 
שחורה, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 כלוב לחיות )ארנבות וכד'(, 
_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 058-3245685

 בושם לאישה )חדש( 
chanel-n5, ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח()בחנות 800(, 052-5555489

 100 עלוני זרקור כחדשים 
)ברצף(, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5555489

 קופסת תכשיטים עץ 
בשילוב כסף כחדש, 2 תאים, 

_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח, 052-5555489

 עגילי זהב תלויים 
משובצים, חדשים באריזה, 
_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח, 052-5555489

 מסברובסקי - צמיד 
ושרשרת חדשים, משובצים, 

_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח כ"א, 052-5555489

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 שמלת ערב מהממת 
מפריז, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 052-7143037

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)01-02ח(בערב

 נעלי גברים חדשות, 
חברת אקו, מידה 43, 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7609771

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
ילדים, כרוכים בכריכה 

קשה וחזקה, כל שנה ב- 2 
כרכים - 50 ש"ח לשנה בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 אופניים לילדים במצב 
מצוין מידה "12 לילדה בת 3 
+ מיד "16 לילד בן 5 - 130 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח כל זוג, 050-9340317

 מעילי צמר, פרווה,
_____________________________________________)01-02ח(050-6231506 י-ם

 אופני ספורט חברת פג'ו 
במצב מצוין - שמורות מאוד - 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח, 050-9340317

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי, 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)01-02ח(052-2727474

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(052-2727474

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)01-02ח(260 ש"ח, 054-8412903

 נעלי נייק שחורות לגמרי, 
מידה 45, בשימוש שבועיים, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 053-4158458

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 חלון אלומיניום לבן, 
70X90 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8461313

 עצי נוי לגינה, אדניות, 
כלוב לציפורים, אוכל לתוכים 

_____________________________________________)01-02ח(ולקנרים, 054-8435872

 G2000 למכירה טרה של 
כולל סרטי טבע 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7603864

 אופני הילוכים 26 300 
ש"ח אופני ילדים 20" 150 
ש"ח. אופני ילדים 14" 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-5385013

 מגילת אסתר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח()צריכה תיקון(. 050-6651365

 קרש גיהוץ 80 ש"ח. 
*שטיח לסלון 120 ש"ח. 
*בגדים חדשים ביד שניה 

לנערות נשים מ- 20 ש"ח. 
מגש לחיתוך לחם מהודר חדש 
90 ש"ח. סט צלחות לפיקניק 

עם סכום וכוסות מפלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(110 ש"ח. 034-8458605

 טרקטוררון ילדים ממונע 
6v  במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 דררה שורקת ומאולפת 
לטיול ברחוב ומטופחת 370 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-5740868

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8471351
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 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

■ 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

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

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________  לחברת הסעות 

בירושלים, דרושים נהגים 
למיניבוסים, תנאים 

טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

_____________________________________________)50/51(משרה 1018

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-01/18(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה סייעת צהרון 
לגן בגבעת שמואל גילאי 4,5 
תנאי שכר של משרד החינוך. 

_____________________________________________)52-01ל(052-7132306

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

בשעות אחה"צ.לפרטים 
053-4162049 קו"ח 
_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 דרוש/ה סייע/ת 
למרפאת שיניים בב"ב. 
לפרטים 053-4162049 

קו"ח לפקס-
03-6310203)52-3/18(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

_____________________________________________)52-1/18(למשמרת ערב. 052-6607070

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 לגן ת"ת בנתניה דרושה 
גננת, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)52-01/18ל(09-8342344

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ ערב 31 לשעה 

_____________________________________________)52-01/18ל(+ בונוסים. 050-2436777

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לעזר מציון בני ברק 
לפרויקט זמני דרושות טלפניות 
למשמרות בוקר/ ערב, תנאים 
מצויינים למתאימות. לפניות: 

052-5808957)52-01(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ערב, 31 לשעה 

+ בונוסים, פלא': 
050-2436777)01-02(_____________________________________________

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ, ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)01-04(_____________________________________________

 לקשיש בב"ב, דרוש סייע 
לעבודות קלות למספר שעות 

_____________________________________________)01-04(ביום, 050-4005167

 עוזרת לנקיון בית בגבעת 
שמואל בחמישי מ- 16:00, 50 

_____________________________________________)01-02(ש"ח לשעה, 054-5325570

 האם את מחזיקה 
מעצמך? מקומך איתנו! 

ניהול לקוחות מכירות 
_____________________________________________)01-04(ושירות, 054-4627165

 בפ"ת דרוש עובד נקיון 
חרוץ לימי חמישי בלילה, 

052-4003742 ,054-2421996)01-02(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 לחברה חרדית באיזור 
בני-ברק מנהל/ת תיק לקוחות 

שטח לעבודה מול לקוחות 
קיימים, שכר 11,000 ש"ח + 

רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)01-01(_____________________________________________

 לחברה פיננסית מתאם/ת 
פגישות לעבודה מבית, 

לעבודה מהבית, לעבודה מול 
מנהלים ועסקים, א-ה 

9:00-15:00, שכר 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(קרריירה, 072-22-222-62

 דרוש נהג חלוקה/עוזר 
מחסנאי ל- 5 ימים בשבוע, 

תנאים מצוינים! עבודה 
_____________________________________________)01-02(קבועה! 052-6364614

 דרושים שני אברכים 
למנים עם הנץ בגבעת 

שמואל, לפרטים: 
_____________________________________________)01-02ל(052-4364569

 דרוש איש מכירות טלפוני/
טלמרטינג לחברה בתחום 

מוצרי הבריאות בפ"ת, שכר 
גבוה למתאימים, קו"ח: 

moshe157@gmail.com
_____________________________________________)01-01ל(050-8090644

 לנקיון מוסדות בב"ב בוקר 
וערב, 40 ש"ח לשעה, 

_____________________________________________)01-02ל(058-4884990

 למעון בגבעת שמואל, 
גננת לפעוטות מ- 

8:00-13:00, סייעת למלאה/
חלקית, עובדת לצהרון גם 

לבנות לומדות, עובדת לחוגים,
_____________________________________________)01-04ל(050-7884864 רחל

 לקיוסק ברבי עקיבא 
ב"ב, דרוש עובד לחצי משרה, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 058-5714099

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
שטח בתחום ההלבשה, שכר 

ע"ב מכירות, רשיון נהיגה 
_____________________________________________)01-02ל(חובה, 050-6964424

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הערב באיזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

03-5494080)01-04(_____________________________________________

 לעמותה בגבעת שמואל, 
דרושה מזכירה מ"מ ניסיון 
בהנהלת חשבונות חובה.

bm5327924@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 איש/ת שטח בירושלים 
לברת חרדית, שכר 11,000 + 

רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)01-01(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 לסלון פאות בפ"ת, דרושה 
פאנית/פניסטית מקצועית, 

אפשרות קידום, 
050-6925400)01-01(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לגילאי שנה וחצי, 

משרה מלאה + יום חופשי, 
30 ש"ח + בונוסים + הטבות. 

_____________________________________________)01-02(054-8474393, רבקי

 למעון חרדי בפ"ת, דרושה 
מטפלת סבב, 5 ימים בשבוע, 

30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)01-02(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)01-02(_____________________________________________

 "בק אופיס" - לא 
טלפונים!!! משרה מלאה, 

עבודה משרדית בקרבת ב"ב, 
אינטרנט חסום! שלטיה 

במחשב חובה, 
073-25-90-300)01-01(_____________________________________________

 לחברת ביטוח ליד 
בני-ברק, פקידות ביטוח, 

אינטרנט חסום, שכר הגבוה 
ביותר בתחום, שליטה 

במחשבים, ללא מכירות, 
073-25-90-300)01-01(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)01-02(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשרד 
תיווך, אין צורך בנסיון קודם, 

שעות גמישות, רווח נאה 
_____________________________________________)01-01(למתאימה, 054-7477054

 דרוש עובד ייצור למאפיה 
בפ"ת, 7:30-17:00, 5 ימים 
בשבוע עם נכונות לשעות 

_____________________________________________)01-02(נוספות 054-7708222

 דרוש עובד אריזה 
למשרה מלאה/חלקית, 

לשעות אחה"צ עד הערב, 
_____________________________________________)01-02(למאפיה בפ"ת 054-7708222

 דרוש עובד למכבסה 
מ- 9:00-2:30 ת. טובים 

_____________________________________________)52-1/18(למתאימים. 052-7699655

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

  בהלבשה אישית בפ"ת
לחנות המתמחה
משכורת גבוהה למתאימה

דרושה מוכרת
 מנוסה

054-2022283
03-9343026
אפשרות לחצי משרה

 מנקה לבנק ברח' עמוס 
בירושלים לשישה ימים בשבוע 

כולל רענון צהריים פעמיים 
_____________________________________________)52-1/18ל(בשבוע. 050-5305916

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 קשרי לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות, 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה בחוה"מ, 
תשלום ימי מחלה כבר מהיום 

הראשון, אינטרנט חסום 
_____________________________________________)01-01(לפרטים: 073-25-90-300

 דרוש עובד חרוץ + 
רשיון נהיגה גיר רגיל חובה!! 

למחסן בבני-ברק, לשעות 
 ,03-6744061 ,14:30-21:00

054-3236080 ,050-4119440)01-02(_____________________________________________

 דרושה אשה יראת שמיים, 
לעבודות בית קלות בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ל(לשעות הבוקר 052-7132306

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית שכר גבוה מאד 

_____________________________________________)01-04(+בונוסים 050-8266772

 אישה זריזה ונקיה, 
מעוניינת לעבוד בנקיון משק 
_____________________________________________)01-02ח(בית, פרטים: 053-3371782

 מזכירה + ידע בהנהלת 
חשבונות + ידע במחשבים 
ותוכנות, מחפשת עבודה 

בין השעות 09-15, להשאיר 
_____________________________________________)01-02ח(הודעה, 050-3000129

 מעונין לנקות בתי ספר, 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)01-02ח(050-4106914

 גננת מוסמכת מסורה 
מעוניינת להוביל צוות, 
אפשרות לימי חופשה, 

054-3460806)01-01(_____________________________________________

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)01-02ח(החינוך, 052-7633316

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)52-1/18(מהבית. 054-8428788

 למכירה כובע חברת 
ROHS מידה 44 במצב 

מצוין ב- 350 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 xsos חליפה 3 חלקים 
פסים, כחדשה, 100 ש"ח 

בלבד. 03-6188471
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה ב- 21 ש"ח במקום 60 

ש"ח למטרת פרסום בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(0504-196197

 בב"ב למכירה מסגרות 
משקפי ראיה מיוחדות לחתנים 

חדש באריזה רק 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38 ב- 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4146777

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי- 490 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2727474

 רדיאטור 14 צלעות 150 
ש"ח. תנור מסתובב 60 ש"ח. 
סיר חשמלי לחמין 120 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(03-9342918

 חליפה חדשה- צמר- 
עבודת יד- לר"ג שלושה חלקים 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 050-6658234

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים. 054-8423405

 קומקום גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון מדריך מוסמך, 

_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

  עלוני פרשת שבוע 25 
שנה. מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 30 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 זוג ארנבות +כלוב 180 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7119645

 מגרות למקרר אמקור 
בשימוש מס' חודשים 110 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 052-7154426

 מנורה דקטרטובית 
כחולה בצורת קוביה חדש 

באריזה 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

חדשה 40 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 עכבר+ מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגילגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראות 

מקומות 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח. -052
_____________________________________________)52-01ח(4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-3286875

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים+ מנורת קיר, 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(כ"א. 02-6522251

 מעילים איכותיים וחדשים 
מידות 8-12 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-3805386

 למכירה מזוודה טובה 
ונוחה רק 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 אופני ילדים גיל 2-4 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 2 שמלות לבנות גיל 2-3 
של NEXT חורפיות יום יום. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצוין 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330 ב"ב

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין 60 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 כלי גדול לאחסון 
קורנפלקס רק 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ספרי קריאה כחדשים 
_____________________________________________)52-01ח(20-30 ש"ח. 03-5796293

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח. 058-4131038

 IXUS 182 מצלמה קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה( 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 054-8400577

 אופניים גודל 14 לבנות, 
עם גלגלי עזר ורודות, 120 

ש"ח. 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)52-01ח(אחרי 16:00

 למכירה שעון גברים 
KENNETH-COLE חדש 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח. 052-4238831



חדש! סדרת מוצרי הבקר בכשרות מהודרת

היה שווה
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