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'הביטקוין הבא' נשדד, 
הבורסות ננעלו והערך צלל

שסומן  האת'ריום   • הוירטואליים  המטבעות  בשוק  ודרמות  קריסות  סדרת 
כמחליפו של הביטקוין נפרץ ו-80 מיליון דולר נגנבו • האקרים פרצו למערכת 
מסחר יפנית ושדדו 530 מיליון דולר במטבע הווירטואלי נאם • ואילו בארה"ב 

הרשויות הפסיקו פעילות של חברת מסחר במטבעות מקוונים בחשד להונאה
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לראשונה: התאגדות 
אנשי עסקים חרדים
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שגיאה חמורה: 
מחיר השכירות 
התייקר כפליים

עוד חודש בדיוק: סוף 
לתשלום באוטובוס

/ עמ' 2 

/ עמ' 5

טעות דרמטית בחישובי הלמ"ס נחשפה השבוע, והתברר כי מחירי 
 ⋅ השכירות בעשור האחרון זינקו בכמעט כפול מהשיעור שנמדד 

ההשלכות מרחיקות לכת, וכוללות שינוי בשיעור האינפלציה

הטענת הרב קו תיעשה בעמדות חיצוניות או ברשת  
פועלים  עיתונות':  ל'קו  התחבורה  במשרד  ⋅ גורם 
להקמת מוקד תשלום טלפוני על מנת לענות לדרישות 
הלקוחות החרדים שאינם משתמשים בסמארטפונים

של
דרוש

 לעמותת מטב לשירותי טיפול וסיעוד
 דרוש איש שטח מהמגזר החרדי, שיהיה בקשר שוטף מול נציגי קשרי הקהילות 

 וייתן מענה אישי לקשישים ובני משפחותיהם  הזקוקים למטפל/ת. התפקיד כולל גם 
איתור וגיוס של מטפלים/ות מחפשי עבודה מהמגזר.  היקף משרה: גמיש | מיקום: בני ברק

הגדרת התפקיד בכמה מילים:
 מיפוי צרכים, שיווק שירותי הארגון בעבודת שטח, 

מתן מענה וסיוע ללקוחות ואיתור שיתופי פעולה במגזר החרדי

 הכישרונות שאנו מחפשים:
 יכולת יצירת קשר בלתי אמצעי עם אנשים, היכרות עם הגורמים הרלוונטיים 

ובעלי ההשפעה במגזר החרדי בעל קשרים מוכחים בקהילה, אמינות, יוזמה, עצמאות ונחישות

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד
Matavjobs@gmail.com :לשליחת קו״ח

בוטיק
שמלות ואיפור

רש"י 18 אלעד - בוקר בתיאום 
054-4258-755וערב בשעות 8-10 בתיאום מראש

מבחר שמלות יוקרה בעיצוב אישי
איפור ערב וכלות

תפירת שמלות בעיצוב אישי יחס אישי ומקצועי
איפור ערב מקצועי לאירוע מושלם
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פישל רוזנפלד

לכינוי  זכה  פעם  שלא  המפורסם,  הווירטואלי  המטבע 
"ביטקוין הבא", ואף זכה לתמיכתם של גופי טכנולוגיה 
צ'ייס,  מורגן  פי.  ג'יי.  כמו  בעולם,  מובילים  ופיננסים 

מיקרוסופט ויבמ, פתח את השבוע במצב ביש.
ערך מטבע האת'ריום צלל בלא פחות מעשרים ושבעה אחוזים 
בהולה  הודעה  פרסם  המטבע,  מפתח  בוטרין,  שויטליק  לאחר 

מהם  ביקש  בה  הווירטואליים,  המטבעות  בורסות  למנהלי 
לחדול מיידית ממתן האפשרות למסחר במטבע, בשל פריצה 
לפלטפורמת אתריום שבמסגרתה נגנבו ככל הנראה כמעט 80 

מיליון דולר.
כי  נכתב  האתריום  בפלטפורמת  שפורסמה  בהודעה 
את  חדשה  להודיעה  עד  להפסיק  מתבקשות  "הבורסות 
המסחר באתריום ובארגון האוטונומי המבוזר )DAO(, ואת 

ההפקדות והמשיכות. מידע נוסף יימסר בהקדם האפשרי".
הפריצה, שנחשבת לאחת הגדולים בהיסטוריה הקצרה של 
המטבעות הווירטואליים, במהלכה נגנבו מטבעות בשווי של 
בערך  משמעותית  לצלילה  כאמור  הביאה  דולר,  מיליון   80
המטבע. מה שרק שעות לפני כן היה שווה 21.5 דולר, צלל 
לערך של 15.59 דולר. במקביל, גם הביטקוין רשם באותו זמן 

ירידה, אך רק ב-6 אחוזים.
מציינים  הווירטואליים  והמטבעות  ההון  בשוק  משקיעים 
לבעיות  חשוף  שאת'ריום  כך  על  בעבר  הזהירו  פעם  לא  כי 
שהתוכנה  מכיוון  ביטקוין  של  מאלו  יותר  חמורות  אבטחה 
שלו מורכבת יותר. עוד נטען, כי האת'ריום עמד בפני הרבה 

פחות מבחנים ומתקפות מאשר הביטקוין.
עם זאת, על אף הסערה במטבע האת'ריום, נראה כי הדרמה 

 ,)NEM( נאם  הוירטואלי  במטבע  דווקא  התחוללה  האמיתית 
בפריצת  מדובר  הגדולה.  האת'ריום  גניבת  שהתרחשה  בזמן  בו 
היפנית  הווירטואליים  המטבעות  בורסת  למערכות  האקרים 
 58 בשווי   )NEM( נאם  מטבעות  נגנבו  במהלכה  קוינצ'ק, 

מיליארד ין שווה ערך ל-530 מיליון דולר.
לאחר שגילו את דבר הפריצה, עצרה קוינצ'ק, היושבת בטוקיו, 
דחופה  עיתונאים  מסיבת  כינסה  ואף  בבורסה  המסחר  את  כליל 
במהלכה התנצלו בכירי החברה על המפגע ואפילו השתחוו לעיני 

המצלמות.
לפי הבורסה, המטבעות שנגנבו לא היו על "ארנק קר", שיכול 

להיות על כל כרטיס זיכרון דיגיטלי, אלא ב"ארנק חם" המחובר 
לרשת המקוונת, מה שאיפשר לפצחנים לשדוד אותם.

עם פרסום דבר הפריצה הגדולה צנח ערך ה-NEM ל-0.78 
נכון  ונסחר  התאושש  אבל  שישי,  ביום  דולרים  מ-1.01  דולר 

לשעת כתיבת השורות ב-0.95 דולר. 
תחזיר  כי  הודיעה  היא  הבורסה  שני  ביום  שפרסמה  בהודעה 
מעלים  ממש  לא  אלה  אך  שנגנבו,  מהכספים   90% למשקיעים 

ציפיות, מאחר ולא ידוע מהיכן תשיג הבורסה את המימון לכך.

אמש הודיעו הרשויות ביפן כי יבדקו את כל בורסות הקריפטו 
הסייבר  גניבת  בשל  זאת,  אבטחה.  בעיות  לחשוף  כדי  במדינה 
הגדולה אי-פעם שהתרחשה בבורסה הנמצאת במדינתם. בנוסף, 
הורו הרשויות במדינה לקוינצ'ק להעלות את הסטנדרטים בתחום 

הבטיחות.
במקביל, בתחילת 2017 הושק מטבע קריפטו חדש, ביטקונקט 
)Bitconnect(, שלמעשה עד להיום אין לאף אחד מושג מי הם 

המייסדים או המתכנתים העומדים מאחוריו.
בשונה משאר אלפי המטבעות הווירטואליים שהונפקו בשנים 
וחיש מהר עלה  זכה להצלחה מסחררת  האחרונות, הביטקונקט 

שהוא  הגדולים  הרווחים  על  והשמועות  מאחר  זאת,  לכותרות. 
בשוק  ביותר  החם  לנושא  מהר  חיש  הפכו  למשקיעים  מניב 

הקריפטו.
החברה הבטיחה למשקיעים התעשרות מהירה, קלה ובטוחה, 
באמצעות רכישת המטבע שלה שנקרא BCC בתמורה לתשלום 
בביטקוינים. מדוע זה שווה להם? לטענתה, היא פיתחה תוכנת 
- ומשיגה  )בוט( שפיצחה את שיטת ההשקעה בביטקוין  מסחר 

תשואה של 1% ליום במסחר בביטקוין. 
גבוהות  תשואה  למשקיעים  ביטקונקט  הבטיחה  בנוסף, 
הם  אחזקתם  שבעצם  מכיוון  המטבעות  אחזקת  עבור  רק 
בפלטפורמת  החזיקה  גם  היא  הרשת".  לאבטחת  "מסייעים 
 BCC מטבעות  לרכוש  למשקיעים  שאיפשרה  הלוואות 
תמורת ביטקוין ולאחר מכן הלוו אותם לפלטפורמת המסחר 
יכולים  לא  ביטקונקט לתקופה מסוימת, שבמהלכה הם  של 

למשוך את המטבעות שהלוו. 
לא זאת בלבד, אלא שהחברה גם הקימה תכנית שנראית 
משתמשים  שמביא  משתמש  כשכל  פירמידה,  הונאת  כמו 

חדשים מקבל עמלה. 
על אף שהחברה אף פעם לא סיפקה למשקיעים הסבר על 
לאנשים  לפנות  עליה  מדוע  גם  כמו  שלה,  הפעולה  שיטות 
באמצעות  בעצמה  נקי  רווח  לעשות  יכולה  היא  אם  מבחוץ 
הבוט המדובר, המטבע המשיך לזנק והגיע עד לשווי של 400 

דולר למטבע, ולשווי שוק של יותר ממיליארד דולר.
הורו  עת  דרמטית,  תפנית  חלה  שעבר  שבשבוע  אלא 
של  המסחר  זירת  פעילות  הפסקת  על  בארה"ב  הרשויות 
הכספים,  כל  את  תשיב  כי  טענה  שהחברה  אף  על  החברה. 
טענו משקיעים רבים כי לא זכו בינתיים לראות את כספם. אחרים, 
שכבר כן קיבלו החזר, קיבלו אותו במטבע BCC של החברה - 
שבעקבות התרחשות האירועים צלל לשפל היסטורי של 18 דולר 

)במקום 400 דולר(.
 ICO עם זאת, ביטקונקט עדיין פועלת והיא אף מציעה הנפקת
באשר   .bitconnectx בשם  חדש  מטבע  של  לארה"ב,  מחוץ 
המשקיעים  שבה  פונזי  בהונאת  מדובר  כי  המשקיעים  לטענות 
כי  החדשים מממנים את המשקיעים הוותיקים, השיבה החברה 
אין הדברים נכונים וכי הקריסה בשווי המטבע באה בעקבות זאת 

שמשקיעים רבים ביקשו למשוך את כספם בעת ובעונה אחת.

פישל רוזנפלד

למארס,  הראשון  חודש,  מעוד  החל 
כרטיסי  את  להטעין  יותר  יתאפשר  לא 
לאחרונה  הודיעו  כך  האוטובוס.  בקווי  הרב-קו 

במשרד התחבורה.
במשרד התחבורה הוסיפו וציינו כי בכוונתם 

וכי  לנהג  התשלום  אפשרות  את  כליל  לבטל 
כרטיס  לרכוש  האפשרות  גם  תבוטל  בהמשך 

נסיעה בודד אצל הנהג.
המהלך  את  מנמקים  התחבורה  במשרד 
במחקרים רבים המצביעים על כך כי התעסקות 
דרכים  לתאונות  מביאה  בתשלום  הנהגים 

ומסכנת את חיי הנוסעים.
כרטיסי  הטענת  אפשרות  להסרת  התוכנית 

כבר  מיושמת  האוטובוס  נהגי  אצל  הרב-קו 
היום בפיילוט המתקיים בחלק מקווי התחבורה 

בבירת הדרום - באר שבע.
במענה לפניית 'קו עיתונות', כי רוב הנוסעים 
המאפשר  חכם  טלפון  מחזיקים  אינם  החרדים 
כרטיס  באמצעות  אונליין  הכרטיס  הטענת 
אשראי, מסר לנו גורם במשרד כי ההחלטה לא 

תפגע בנוסע החרדי.

יועמדו  החדש,  מהמערך  כחלק  לדבריו, 

המרכזיות.  התחנות  ברוב  הטענה  עמדות 

החברות  מול  אלו  בימים  פועלים  הם  בנוסף, 

באמצעות  הכרטיס  הטענת  את  לאפשר  בכדי 

מוקד טלפוני. דבר שיפתור את הצורך בשימוש 

באינטרנט להטענת נסיעות.

עוד חודש בדיוק: סוף לתשלום באוטובוס
הטענת הרב קו תיעשה בעמדות חיצוניות או ברשת    גורם במשרד התחבורה ל'קו עיתונות': פועלים להקמת מוקד תשלום טלפוני 

על מנת לענות לדרישות הלקוחות החרדים שאינם משתמשים בסמארטפונים

 האת'ריום שסומן כמחליפו של הביטקוין  סדרת קריסות ודרמות בשוק המטבעות הוירטואליים 
נפרץ ו-80 מיליון דולר נגנבו  האקרים פרצו למערכת מסחר יפנית ושדדו 530 מיליון דולר במטבע 
מקוונים  במטבעות  מסחר  חברת  של  פעילות  הפסיקו  הרשויות  בארה"ב  ואילו    נאם  הווירטואלי 

בחשד להונאה 

'הביטקוין הבא' נשדד, הבורסות 
ננעלו והערך צלל



אין כפל מבצעים, מהמגוון המשתתף במבצע, התמונה להמחשה בלבד, 
לא כולל ספקי חוץ

ל-5 ימים
בלבד!
2-6.2.18

מנקים מדפים
 לרגל החלפת קולקציה

על כל החנות

%

הנחה
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וברבנות  'תפנית'  על  הודיעו  המים  ברשות  נמנעה:  הבצורת 
יכריעו  ועדיין, גשמי פברואר    הכריזו על הפסקת התפילות 

את השלכות החורף הנוכחי

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס השבוע הגשום הציל 

את העונה

פישל רוזנפלד

נכתב  האחרון  השבוע  בסוף  רק  הועילו:  התפילות 
אף  על  כי  המים  רשות  מטעם  שפורסמה  בהודעה 
והגשמים  האחרונים  בשבועיים  החורפיות  הסערות 
לא  אך  המים",  למקורות  ממש  הועילו  "לא  שירדו  הרבים 
בחרו  המים  וברשות  ההודעה  אותה  מאז  שעות   48 עברו 
"חלה  כי  נכתב  ובה  מפתיעה  בהודעה  השבוע  את  לפתוח 

היממה  של  והגשמים  תפנית, 
במקומות  ירדו  כן  האחרונה 
משק  עם  ומטיבים  הנכונים 

המים".
הרשות,  הודעת  פי  על 
האחרון  השבוע  סוף  במהלך 
גבוהות  משקעים  כמויות  ירדו 
הגשם  שיאי  כאשר  ביותר, 
נרשמו בגליל המערבי, בכרמל, 
מנשה,  ובאזור  הצפוני  בחוף 
בצפון  וחניתה  הנקרה  מראש 
עין  ועד  מ"מ(   140-130(
"באזורים  מ"מ(.   120( החורש 

אלה יסתיים ינואר כולו כגשום משמעותית מהממוצע הרב 
מזה  יותר  ואף  לממוצע,  ביחס  )כ-150%  זה  לחודש  שנתי 
הכנרת  ההיקוות של  אגן  והגליל המערבי(. במעלה  בכרמל 
עברו  זה  באזור  וגם  מ"מ  כ-100  ירדו  עליון(  וגליל  )גולן 

כמויות המשקעים בינואר את הממוצע לחודש זה". 
השנים  ארבעת  במהלך  בגשמים  המחסור  בשל  זאת,  עם 
אך  עצומים.  עדיין  החסרים  כי  ברשות  מציינים  האחרונות 
מסתכמות  ארצי  "בשקלול  כי  אומרים  הם  נשימה  באותה 
ביחס  בכ-93%  כה  ועד  העונה  מתחילת  המשקעים  כמויות 
השנתית  לכמות  ביחס  וכ-55%-50%  העונתי,  לממוצע 
הכוללת" וכי "גורל החורף הנוכחי תלוי בעיקר בגשמי חודש 

פברואר".
על פי הודעת הרשות, בסוף השבוע האחרון עלה מפלס 
הכנרת ב-5.5 ס״מ ועומד על רום של -214.10 מטר. ברשות 
הירדן  בנהר  החזקות  הזרימות  עקב  כי  עוד  וציינו  הוסיפו 
המפלס צפוי להוסיף ולעלות. עם זאת, נכון להיום הוא עדיין 
נמצא 1.1 מטרים מתחת לקו האדום התחתון וחסרים לכנרת 

מלאה 5.30 מטרים.
בעקבות כך, הורו בתחילת השבוע ברבנות על הפסיקות 
בהודעה  'ועננו'.  תפילת  ובכללם  הגשמים,  על  התפילות 
של  לכתו  מטעם  שפורסמה 
נכתב  לאו  דוד  הראשי  הרב 
זכינו ושערי שמים  כי "ב"ה 
להבדיל  יש  ולכן  נפתחו 
הציבור  שליח  תפילת  בין 
על  היחיד.  תפילת  לבין 
להפסיק  הציבור  שליח 
אבל  'ועננו'.  תפילת  לומר 
להמשיך  רשאי  היחיד 
לגשמים.  צריכים  עוד  כל 
שניתן  פרטית  בקשה  וככל 
תפילה.  בשומע  לאומרה 
אשר על כן, מכאן ואילך הציבור כבר לא יאמר את התפילה 
המיוחדת כנגד עצירת גשמים, ויכוונו בבקשתם בעת אמירת 
לתפילותינו  לשמוע  ימשיך  והקב"ה  עלינו',  'ברך  ברכת 

ויזכנו בגשמי ברכה".
גם  מותירה  ביותר,  משמחת  ספק  ללא  שהיא  הבשורה, 
החקלאים  בציבור  כמובן  מדובר  מכך.  שעצובים  כאלו 
שניזוקו לא מעט בשל מזג האוויר הבלתי צפוי. אך בשונה 
תמיכה  מענק  לקבל  להם  המאפשרת  בצורת,  שנת  מכל 
ממשלתי מיוחד, במידה והשנה תוכרז סופית כשנה מבורכת 
ברשות המים, או לפחות כזו שאינה שנת בצורת, הם לא יזכו 

לקבל את אותם המענקים.

הפחיתו את הנטל
בארה"ב  טראמפ  הנשיא  של  המס  רפורמת 
גם  וכך  כלכליים,  עולם  סדרי  ומשנה  הולכת 
הרגולציה המקודמים שם במרץ,  הליכי צמצום 
וטראמפ מצא בהחלט על מה להתגאות בפסגה 

הכלכלית בדאבוס. 
למרות שפרטי רפורמת המס ממלאכים כרכים 
המקצוע  איש  את  מצאתי  לא  ועדיין  שלמים 
שיכול להסביר אותה לפרטיה )וכנראה שאפילו 
לומדים  עדיין  בארה"ב  המס  רשויות  אנשי 
מאד  פשוט  שביסודה  הבסיסי  העיקרון  אותה(, 
וגם,  כלכלית.  לפריחה  שיביאו  מיסים  פחות   –
של  פעילות  לדרבון  שתביא  רגולציה  פחות 
הכלכלה. מי שלא יפנים עקרון זה יאבד פעילות 

כלכלית, ונראה שעדיין לא הבינו זאת בארץ. 
פיתוח  כל  ומשתנה,  הולך  הכלכלי  העולם 
טכנולוגי חדש הורס תעשיות ישנות. הטכנולוגיה 
בפחות  רבים  מוצרים  לייצר  מסוגלת  החדשה 
זה  וכסף. התוצאה של  זמן, מאמץ  השקעה של 
היא שכל אחד מאתנו יכול לרכוש היום מוצרים 
רבים במחיר נמוך יותר. העושר הכללי של כולנו 
גדל, כיוון שבאמצעות אותו השכר אפשר להשיג 

אנשי  זאת,  עם  יחד  ושירותים.  מוצרים  יותר 
ואף את  התעשיות הישנות מאבדות את מעמדן 

פרנסתן. 
)הכלכלן  יצירתי"  "הרס  נקרא  זה  תהליך 
טכנולוגיים  חידושים  במסגרתו  שומפטר(,  יוזף 
וכלכליים הורסים את התעשייה הישנה ומייצרים 
סדר כלכלי חדש. הציבור הרחב נהנה מהתהליך 
הקצר  בטווח  אך  נמוך,  וממחיר  מוצרים  משפע 
ישנן סגירות של מפעלים ופיטורים של אנשים. 
עם זאת, בטווח הארוך כולם נשכרים, המפוטרים 
מוצאים תעסוקה בתעשיות אחרות או בתעשייה 
החדשה, וכך נסגר מעגל בו רמת החיים של כולם 

עולה. 
ועסקים  עובדים  הקדמה,  פני  את  לקדם  כדי 
נוקטים שתי גישות – הגישה המתבצרת והגישה 
ומנסים  יש המנסים להתנגד לקדמה,  המאמצת. 
הטכנולוגיה החדשה  את  או  הייבוא  את  לחסום 
את  לגייס  וניסיון  ציבורי  מאבק  באמצעות 
המחוקקים לייצר רגולציה מסורבלת. התבצרות 
אשר  הציבור,  כלל  של  החיים  ברמת  פוגעת  זו 
סחורות  על  גבוהים  מחירים  לשלם  נאלץ 

אך  אחרים,  במקומות  בזול  להשגה  שניתנות 
החדשה  הטכנולוגיה  בסוף,  להיכשל.  גם  סופה 
העגלונים  זמן.  של  עניין  רק  זה  לשוק,  תגיע 
והטווים  המכוניות,  את  לחסום  הצליחו  לא 
למרות  הטוויה,  מכונות  את  לעצור  הצליחו  לא 

שניהלו מאבק איתנים אלים. 
קבלת   – המאמצת  השנייה,  הגישה  את  ויש 
פתוחות,  בזרועות  החדשה  הטכנולוגיה  פני 
הישנה  מהתעשייה  לאנשים  לסייע  ניסיון  תוך 
להשתלב. גישה זו מאפשרת התפתחות כלכלית 
החלשות  השכבות  עבור  ובמיוחד  כולם,  עבור 
באוכלוסייה. רמת המחירים של המוצרים יורדת, 

וערך הכסף שיש לכל אחד ביד עולה. 
שינויים  ישנם  כאשר  גם  נכון  עיקרון  אותו 
בכלכלה העולמית, אנו יכולים למהר ולאמץ את 
במנגנונים  להתבצר  לנסות  או  החדשה,  הגישה 
יורד  החברות  מס  בארה"ב  כאשר  הישנים. 
הררי  עם  נתבצר  אם  מפושטת,  והרגולציה 
אזי  הגבוה,  המס  ועם  הישראלית  הבירוקרטיה 
מקצועות  בעלי  יחידים  ואף  חברות  עסקים, 
יהגרו  )רופאים, מהנדסים, מתכנתים(  מבוקשים 

למקום בו הם יכולים לייצר לעצמם ערך רב יותר 
מקסימלית.  ועסקית  מקצועית  לפריחה  ולהגיע 
משקיעים בחו"ל לא יפנו מלכתחילה למדינה עם 
נתוני פתיחה גרועים, כאשר בפניהם פתוח השוק 
האמריקני הענק, וקבלת הפנים הידידותית שלו. 
כלכלית  לצמוח  תמשיך  ישראל  שמדינת  כדי 
לצמצם  מיסים,  להוריד  חייבים  וחברתית, 
את  לצמצם  וגם  ביורוקרטיה,  לצמצם  רגולציה, 
מערכת הרווחה החונקת והפוגענית הקיימת כאן. 
אנחנו כולנו מרגישים את עולם ואת ידם החזקה, 
מסים  משלמים  כולנו  האכזרית.  אף  ולעיתים 
גבוהים, כולנו נאלצים לעסוק במיני ביורוקרטיה 
)או לשלם לאחרים שעוסקים בכך(, ורמת החיים 

איננה איפה שהיא יכולה להיות.  
את  יבינו  בארץ  המדיניות  שקובעי  חשוב 
הרפורמה  שמאחורי  והפשוט  הבסיסי  העיקרון 
ויותר חופש  של טראמפ – פחות נטל ממשלתי 
כלפי  מאמצת  בגישה  לנקוט  חשוב  לעסקים. 
תהליך עולמי זה שהחל בארה"ב, וכך לשפר את 
יכולתה הכלכלית של מדינת ישראל, ולהביא את 
העם בישראל לרמת חיים גבוה יותר וטובה יותר. 

דוד רוזנטל

שאלה: בבעלות משפחתי יש דירת 3 חדרים שאנו משכירים. 
האם חייבים לעשות בכל שנה הסכם שכירות בכתב?

תשובה: הסכם שכירות לדירה לתקופה שאינה עולה על 5 שנים 
אינו חייב להיות בכתב וניתן לפי חוק לעשות הסכם שכירות בעל 
ניתן לרשום בטאבו  פה. מנגד, כדאי לומר, שהסכם שכירות אף 
לרשום  וחייבים  השכירות  לתקופת  קשר  ללא  המקרקעין(  )רשם 

בטאבו הסכם שכירות לתקופה של למעלה מ-5 שנים.
שכירות  הסכם  לערוך  להקפיד  כן  היא  פרקטית  המלצה 
בכתב, שכן לרוב אי עריכת הסכם בכתב תסכן את המשכיר בעל 
הדירה בנושאים שונים ובעיקר בעניין פינוי השוכר בסוף התקופה.

עוסק  אינו  השכירות  והסכם  שבמקרה  לומר,  גם  חשוב 
הסכימו  הצדדים  כאילו  הדבר  נחשב  מסוימים  בנושאים 
והשאילה.  השכירות  בחוק  הקבועים  לכללים  בהתאם   לגביהם 



דירת  ברכישת  מתעניינים  ואני  בעלי  שאלה: 
שרשום  ראיתי  הטאבו  ובנסח  גינה  שטח  עם  גן 
הנאה? זיקת  היא  מה  הנאה.  זיקת  יש  השטח  שעל 

זכות לעשיית שימוש  זיקת הנאה הרשומה בטאבו היא  תשובה: 
או  שכירות  בעלות,  זכות  שאינה  המקרקעין,  בנכס  בלבד  מסוים 
שיעבוד. זיקת הנאה יכולה להיות למשל זכות של אדם מסוים או 
קבוצת בני אדם לעבור דרך המקרקעין )למשל שביל גישה קבוע 
שעובר בשטח הגינה(. במידה ואדם מסוים עושה שימוש במשך 
30 שנה ברציפות הוא רשאי לרשום בטאבו את זיקת ההנאה שלו 

למקרקעין, אפילו ללא הסכמת בעל המקרקעין.



היחסי  הבית  ועד  תשלום  את  לחשב  צריך  כיצד  שאלה: 
שמשולם על ידי כל דירה בבניין?

בהוצאות  בצורה שווה  אמורים לשאת  הדירות  בעלי  תשובה: 
הרכוש המשותף. דרך החישוב היא לפי שטח הרצפה בכל דירה, 
אך במסגרת שטח הרצפה לא לוקחים בחשבון שטחים של קירות 

חיצוניים ושל מרפסות. 



שאלה: אני מעוניין להתקין דוד שמש על גג הבניין אך אחד 
השכנים מתנגד להתקנה. מה עושים?

תשובה: בעל דירה רשאי להתקין דוד שמש על גג הבניין שהנו 
רכוש משותף, אף ללא הסכמת יתר הדיירים ובלבד שקיבל לכך 
היתר בהתאם לחוק תכנון ובניה, בתנאי שיש מקום ליתר הדיירים 
במינימום  תעשה  הדוד  שהתקנת  ובתנאי  דומים  דוודים  לשים 

פגיעה ברכוש המשותף.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
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כסף קטן

אושרה הגדלת תקציב הנכים
אמש  אישרה  הכנסת  של  הכספים  ועדת 
)ג'( פה אחד את הגדלת קצבת הנכות ובכך 
לאחר  לגדול  עשוית  הנכים  קצבאות  למעשה, 
שיושלמו הליכי החקיקה בעניין במליאת הכנסת. 
הסכום שאושר עומד על 1.25 מיליארד ₪, הינו 
המלא  ליישום  עד  פעימות  מספר  מתוך  הראשון 
הוא  שאושר  התקציב  הנכים.  עם  ההסכם  של 
'תקציב  של  גדולה  תקציבית  פנייה  מתוך  חלק 
 ,2017-2018 בין שתי שנות התקציב  ההתאמות' 

שעומד על 3.2 מיליארד ₪. 

השרים אישרו שורה של רפורמות "נטו"
אמש  אישרה  חקיקה  לתיקוני  שרים  ועדת 
שר  שמוביל  חוק  הצעות  של  שורה  )ג( 
 ,2019 לשנת  הכלכלית  התכנית  במסגרת  האוצר 
לצמצום הפערים בחברה ולהקלה ביוקר המחיה 

ובמחירי הדיור.
בין הצעות החוק שאושרו: החלת חובת דיווח על 
מחירי ניתוחים המתבצעים במימון פרטי, שיפור 
נזקי  צמצום  המקומי,  בשלטון  המידות  טוהר 
נוסעים,  מרובי  רכב  בכלי  נסיעה  ועידוד  הגודש 
עסקים,  רישוי  הליכי  פישוט  בביטוח,  בוררות 
המוסד  בין  ההתחשבנות  הסדרי  יעילות  הגברת 
לביטוח לאומי לחברות הביטוח, צמצום תאונות 

עבודה ועוד.

דיון סוער על רפורמת התמרוקים
בוועדות  השבוע  התקיים  סוער  דיון 
הכנסת  של  והבריאות  הרווחה  העבודה, 
רפורמת התמרוקים שמקדם שר הכלכלה  בעניין 
אלי כהן, לאחר שיבואנית מותג פרטי, מחתה על 
לאישור  הבריאות  משרד  שהגיש  שבתקנות  כך 
ברשימת  נכללת  אינה  ישראל  מדינת  הוועדה, 
המדינות "המוכרות", התפתח דיון סוער, במהלכו 
לא  כי  אלאלוף  אלי  חה"כ  הוועדה,  יו"ר  הכריז 

יאפשר פגיעה ביבואנים הפרטיים והקטנים.
סיבה  אין  עסקים.  לחסל  מיועדת  לא  "הרפורמה 
לשנות מצבים קיימים אם הם עובדים ומועילים. 
למי  שתאפשר  נוסחה  למצוא  צריך  הוגן.  לא  זה 
אחרת  בכך.  להמשיך  החוק,  לפי  כה  עד  שפעל 
לתעשייה  עדיפות  ניתן  התקנות.  את  אעביר  לא 

הישראלית. זה נר לרגלנו", הבהיר אלאלוף. 

'מתחם מגורים אטרקטיבי' – גם בישראל
השרים אישרו את הצעת החוק של חה"כ 
רועי פולקמן המבקשת לקדם את השילוב 
משגשגת  לעירוניות  שתורמים  רכיבים  שני  בין 
חינוך(  תרבות,  )מסחר,  שימושים  עירוב   –
השימושים  בשילוב  ההצלחה  יד.  בהישג  ודיור 
היצע הדירות בשוק השכירות  להגדיל את  יעזור 
במחירים ריאליים, ובמקביל יהווה תמריץ ליזמים 

לבנות בשטח לא מנוצל. 
עצמאיות  מקומיות  ועדות  החוק,  הצעת  פי  על 
זכויות  את  מגדילה  אשר  תכנית  לאשר  יוסמכו 
הבניה המאושרות בתכנית בסמכות ועדה מחוזית, 
המיועד  במגרש  יד,  בהישג  דיור  לבנות  מנת  על 
למסחר ושבו טרם מומשו מחצית מזכויות הבניה.

הלילה: מחירי הדלק יעלו ב-11 אג'
מחירי הדלק מתעדכנים הלילה )ד( בחצות 
האנרגיה.  במשרד  הודיעו  כך   ,1.8% ב- 
הבנזין  מחיר  בזינוק  הנראה  ככל  נעוצה  הסיבה 
בכ-8.15%. למזלם של הנהגים ירידת שער הדולר 

בכ-2% מיתן במקצת את ההתייקרות.
שירות   ,95 )אוקטן  בנזין  ליטר  )ה(  ממחר  החל 
עצמי( יעלה 6.30, לעומת 6.19 שקל לליטר כיום 
מלא  שירות  בעד  תוספת  כ-1.8%(.  של  )עלייה 
תעמוד על 20 אג' לליטר. במקביל תירשם עלייה 
לליטר,  שקלים  ל-5.39  באילת  גם  הדלק  במחיר 
 17 על  תעמוד  מלא  שירות  בעד  תוספת  כאשר 

אגורות לליטר.

לראשונה: התאגדות אנשי 
עסקים חרדים

חבילת 'הכול כלול': 
נטסטיק ספק וסינון ב-55 

שקלים בלבד לחודש

פישל רוזנפלד

לצרכן  המחירים  מדד  מפרסום  כחלק 
הלשכה  מפרסמת  )האינפלציה(, 
מדד  את  חודש  מדי  לסטטיסטיקה  המרכזית 
השכירות  בדמי  השינוי  את  המציג  הדירה,  שכר 
לעומת החודש הקודם. הנתונים אותם מפרסמים 
בין  שנערך  טלפוני  סקר  על  מתבססים  בלמ"ס 
שוכרי דירות הכוללים 14 אלף חוזים בשנה. אלא 
השבוע  שנחשפה  הלמ"ס  של  גורלית  שטעות 
ללשכה,  המייעצת  הוועדה  מסקנות  במסגרת 
מרתיחה את השוק ואף מאיימת להביא למבוכה 
ישראלית גדולה בעולם, בכל הנוגע לאינפלציה 

השלילית בשלושת השנים האחרונות.
שהוגשו  ללמ"ס,  המייעצת  הוועדה  ממסקנות 
חישבה  הלשכה  כי  עולה  האחרון,  בשבוע 
באופן שגוי את מחירי השכירות בישראל במשך 
הייתה  הדירה  שכר  התייקרות  וכי  שלם,  עשור 
פי  שעל  בעוד  שהציגה.  הנתונים  מאשר  כפולה 
שכר  התייקרות  עמדה  הלמ"ס,  שפרסמה  הנתון 
בין השנים 2008 ל-2015 על שיעור של  הדירה 
במחירי   59% של  התייקרות  חלה  בפועל   ,34%

השכירות.
מי  שערך  מחקר  על  מתבססות  הוועדה  מסקנות 
ששימש עד לפני כמה חודשים כחוקר במועצה 
הלאומית לכלכלה, הכלכלן עופר רז-דרור, ממנו 
עלה כי המחיר הממוצע של עסקת השכרה עלה 
זאת,  בלבד.   34% של  בשיעור  ולא  בכ-60%, 
מאחר וחישוב הלמ"ס כלל רק שוכרים וותיקים, 
החוזה  חידוש  בעת  השכירות  מחירי  עליית  לפי 

לפי  חדש.  לדייר  לחוזה  המחירים  לפי  ולא 
העלתה  בלמ"ס  בעבר  שנערכה  בדיקה  הדו"ח, 
ששוכרים שהחליפו דירות שילמו בממוצע 6.6% 

יותר משוכרים שנשארו בדירותיהם.
על  המתבסס  החישוב,  אופן  כי  טוענים  בלמ"ס 
בשל  טכניות,  "מסיבות  נבע  וותיקים,  שוכרים 
בדו"ח  החדש".  הדייר  פרטי  בהשגת  קושי 
שפרסמה הוועדה נכתב כי מאחר שהדירות יצאו 
מהמדד בעת חילופי שוכרים, נוצרה הטיה ברורה 
בנתונים. "בפרט, בשוק המצוי במגמה של עליית 
שכר  במדד  מטה  כלפי  הטיה  צפויה  מחירים, 
לדירה  עוברים  מהדיירים  וחלק  הואיל  הדירה, 
יותר.  גבוהים  אחרת בשל דרישה לדמי שכירות 
מחירים,  ירידת  במגמת  המצוי  בשוק  לחילופין, 
שכן  מעלה,  כלפי  להתרחש  עשויה  ההטיה 
בעת  הדירה  שכר  את  להוריד  עשוי  המשכיר 
התחלפות דיירים כדי להימנע ממצב שבו הדירה 

נותרת ריקה".
שבו  האופן  את  משנה  המחקר  רז-דרור,  לדברי 
תפסנו  כה  "עד  הדיור.  משבר  כה  עד  נתפס 
בביקוש  גידול  על  שמבוסס  ככזה  המשבר  את 
להשקעות בדיור, ולכן כזה שמשפיע בעיקר על 
מחירי הרכישה, אך כעת עולה שמדובר במשבר 
שמבוסס על גידול בביקוש לדיור – הן ברכישה 
והן בשכירות. לפיכך, לממצא זה תרומה חשובה 
בנוסף,  למשבר.  האפשריים  הפתרונות  להבנת 
ההסתברות  על  שליליות  השלכות  זה  לממצא 

לקיומה של בועת מחירים בישראל".
בהרבה  מביכות  הוועדה  שמסקנות  אלא 
שכן  בישראל.  האינפלציה  בשיעור  כשמדובר 
האינפלציה,  במדד  גם  נכלל  הדירה  שכר  מדד 

בשנים  האינפלציה  חישובי  את  שמשנה  מה 
מול  ישראל  את  להביך  עלול  ואף  האחרונות 
העולם, מאחר והוא עשוי להפוך את שלוש שנות 
 .2014-2016  ,)0.2%( השלילית   האינפלציה 
מדובר בטעות בעלת משמעות כבדה בכל הנוגע 

למדד האינפלציה ולמשק כולו.
יתוקנו  הנתונים  הועדה  המלצות  שלפי  אף  על 
אישור  הלמ"ס  קיבלה  אף  כך  ולצורך  בקרוב, 
משפטי מיוחד המאפשר לה לדרוש משוכר שעזב 
את דירתו שבמדגם להעביר להם את פרטי השוכר 
ייושמו  שהשינויים  שעד  חשש  עולה  החדש, 
החישוב  שינוי  שכן  זמן.  מעט  לא  ייקח  בשטח 
דורש מהם עוד משאבים רבים המוערכים בעלות 
של כמה מאות אלפי שקלים, שנכון לעכשיו אינם 

כלולים בתקצוב הממשלתי למשרד.
 5.7% מהווה  השכירות  מחירי  שמדד  אף  על 
המדד  של  והטיה  לצרכן  המחירים  מדד  מכלל 
הזה בכ-25% לאורך 10 שנים מהווה בחישוב גס 
הטיה של כ-0.14% בכלל מדד המחירים לצרכן 
יתוקן  שהמדד  לכך  הסיכויים  כי  נראה  השנתי, 
רטרואקטיבית שליליים. זאת, מאחר והוועדה לא 
קבעה שהיא מקבלת את הנתונים שהביא בפניה 
ממצאים  לצד  בהם,  השתמשה  אלא  רז-דרור, 
שהמתודה  למסקנה  להגיע  כדי  אחרים,  נוספים 
בעייתית.   – עשיית מדד השכירות  הנוכחית של 
בעיה  אינה  במדד  שנמצאה  הבעיה  בנוסף,  
מה  הנתונים.  איסוף  של  אלא  החישוב  דרך  של 
שלא  אחרים,  נתונים  סמך  על  לפעול  שדורש 
קיימים בלמ"ס, ולא נראה שניתן לשחזר נתונים 

לאחור.

הילה פלח

הענק  הביקוש  לרגל 
לחבילה כוללת ומושלמת 
לכל השירותים הנדרשים לקבלת 
אינטרנט מהיר ובטוח - 019, ספק 
והמהיר,  המתקדם  האינטרנט 
נטפרי  עם  מיוחד  במהלך  יוצא 
למצטרפים  אטרקטיבי  במחיר 
והסינון   019 הספק של  לשירותי 
ההיברידי של נטפרי. גם נטסטיק, 
שקלים  ב-55  סינון  וגם  ספק  גם 

בלבד לחודש.
יוריד  'נרנדה  הקמפיין  החל  מאז 
את הזבל', החל גל ביקוש עצום 
הטכנולוגיים  הספק  לשירותי 
והסינון   019 של  החדשניים 
המשלב  נטפרי,  של  ההיברידי 
סינון  לצד  מתקדמת  רובוטיקה 

אנושי קפדני. 
שהתקבלו  הבקשות  מאות  לאור 
בחברה  יוצאים   ,019 במוקד של 
נטפרי  עם  משולב  במהלך 
'הכול כלול', במסגרתה  לחבילת 
החדשים  המצטרפים  יקבלו 
זול  במחיר  השירותים  כל  את 

לחודש  שקל   55 רק  במיוחד. 
 + ספק   + נטסטיק  לשירותי 
סינון. החבילה הזו מגלמת את כל 
למשתמשים  הנדרשים  המוצרים 

ברשת מבלי כל תוספת תשלום.
 019 עם  נטפרי  של  השילוב 
בטוחה  גלישה  חווית  יוצר 
ומנצחת. 019 מצטיינת בחדשנות 
מהירה,  ובגלישה  טכנולוגית 
נטפרי  של  הסינון  עם  והשילוב 
מעניק למשתמשים חווית גלישה 
טכנולוגית  ואיכות  בטוחה 
מובילה ומתקדמת. ניתן להתחבר 
בנטסטיק,  וגם  ביתי  בראוטר  גם 
ניתן  בנטפרי  הסינון,  ומבחינת 
בדיוק  פרסונלית  התאמה  לקבל 
ממשק  המשתמש.  לצרכי  מרבי 
מאפשר  תכונות  רב  חדשני 
הכוללים  פרופילים  להגדיר 
או  רשימה  לפי  אתרים  סגירת 
וחסימה  פתיחה  וכן  תגיות  לפי 
וימים  של הפרופילים לפי שעות 

בשבוע.
להצטרפות לחבילת 'הכול כלול' 

חייגו עכשיו: 05599-05599

פישל רוזנפלד

אחוזי הצמיחה במספר אנשי 
העסקים החרדים העצמאיים, 
ועד  זעירים  מעסקים  החל 
הגיעו  ובינוניים,  קטנים  לעסקים 
חדשים,  לשיאים  האחרונות  בשנים 
המקומיות  ברשויות  דווקא  אך 
סובלים ממחסור  הם  והממשלתיות 

בנציגים שידאגו לצרכיהם.
לאחר שהבינו 
כי הכוח נמצא 
בידיים  דווקא 
קמו  שלהם, 
בעלי העסקים 
מעשה.  ועשו 
מיוחד  בכנס 
ביום  שנערך 
 , ן ו ש א ר

ומשרד  ההסתדרות  עם  בשיתוף 
בעלי  הקימו  והתעשייה,  הכלכלה 
אנשי  קבוצת  גם  ובתוכם  העסקים, 
עסקים  "פורום  את  חרדים,  עסקים 
מתאגדים  במסגרתה  חברים", 
מנת  על  בירושלים  העסקים  בעלי 
במשק,  קבוצה  של  מכוח  ליהנות 
רבות  להם  לסייע  שעשוי  מה 

במאבקים בירוקרטיים מול רשויות 
ממשלתיות כאלה ואחרות.

הוא  היוזמה  מאחורי  שעומד  מי 
פירו.  רמי  הירושלמי  העסקים  איש 
עיתונות'  'קו  לידי  שהגיע  בתיעוד 
של  הכבוד  בשולחן  מתועדים 
והתעשייה  הכלכלה  שר  הכנס, 
העסקים  תיק  מחזיקת  כהן,  אלי 
עינב  ירושלים  בעיריית  )לשעבר( 
מסיעת  כהן  בר 
 ' ת ו ר ר ו ע ת ה '
מועצת  וחבר 
עזרא  פיני  העיר 
שהגיעו  מ'שס' 
בבעלי  לתמוך 
למרות  העסקים, 
מחזיק  שאינו 
כפי  או  אליהם.  הנוגע  בתיק 
הכנס  משתתפי  אותו  שהגדירו 

"הנציג של כולם".
הפורום  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
שוב  להתכנס  מתכוון  החדש 
נושא  זאת,  עם  הקרובה.  בתקופה 
הכינוס והיעד הבא של חברי פורום 

העסקים טרם ידועה.

שגיאה חמורה: מחיר השכירות 
התייקר כפליים

טעות דרמטית בחישובי הלמ"ס נחשפה השבוע, והתברר כי מחירי השכירות בעשור האחרון זינקו 
בכמעט כפול מהשיעור שנמדד  ההשלכות מרחיקות לכת, וכוללות שינוי בשיעור האינפלציה

בעלי עסקים חרדים הקימו את 'פורום עסקים חברים' 
מאוגד  מכוח  ליהנות  כדי  הכלכלה,  שר  בתמיכת 

ולהיאבק בביורוקרטיה

ט"ו שבט תשע"ח 31/1/18



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

משכורת של חודש במתנה קצרצרים
ה  ח ל צ ה
נרשמה  רבה 
ם  י י ע ו ב ש ב
ם  י נ ו ש א ר ה
מבצע  של 
לידה  “חופשת 
האגיס”,  של 
אלפי  כאשר 
ת  ו פ ת ת ש מ
חלק  נטלו 
ו  ר ש ק ת ה ו

האגיס  מעניק  במסגרתו  המבצע,  לטלמסר 
הלידה  חופשת  את  להאריך  האפשרות  את 
 -₪  7,000  - הענקת   ידי  על  נוסף  בחודש 
הזוכה  ממוצעת.  חודשית  משכורת  שווי 
לשישה  מאושרת  אמא  מביתר  ב.  הראשונה, 
ילדים, מספרת: שראיתי את פרסום המבצע, 
התלהבתי. זה מאוד דיבר אלי, ומיד החלטתי 
מאוד  שמחתי  ולזכות.  לנסות  חייבת  שאני 
לקבל את הבשורה על הזכייה, כי זה נותן לי 
הזדמנות לתת לעצמי עוד זמן של הפוגה לפני 
איכות  וזמן  הצפופה,  לשגרה  נכנסת  שאני 
את  לה  ולהקדיש  הקטנה  עם  להיות  נוסף 
•קונים  משתתפים?  כיצד  הלב”.  תשומת  כל 
3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס •שומרים את 
 ,03-373900 •מתקשרים  הקנייה  חשבוניות 
לזכות  ויכולים  שאלות   3 על  נכונה  ועונים 
זוכה  במשכורת חודשית במתנה )בכל שבוע 
בשבט  ל’  תאריך  עד  יתקיים  המבצע  אחת(. 

תשע”ח  )14.2.18(.

מהלך פיננסי דרמטי  

יש’  אשראי  ‘כרטיס  מחזיקי  אלף  כשישים 
החדש  יש–כאל  אשראי  לכרטיס  משדרגים 
אשראי  ‘כרטיס  יופעל  לפעול  החל  השבוע   *
יש’ החדש באמצעות כאל * הכרטיס החדש 
בענף  דרך  פורצות  הנחשבות  הטבות  מציע 
כרטיסי האשראי * הכל על המהפך בכרטיס 

האשראי המוביל בציבור החרדי
השדרוג  מהלך  נפתח  שעבר,  מהשבוע  החל 
‘כרטיס  מחזיקי  אלף  כשישים  של  הדרמטי 
יש’, המוזמנים לשדרג ברשת יש את  אשראי 
האשראי  לכרטיס  שלהם  האשראי  כרטיס 
‘ויזה   - החדש  המפעיל  חתום  עליו  החדש 

כאל’.

השדרוג הדרמטי של עשרות אלפי המחזיקים 
החרדי,  בציבור  המוביל  האשראי  בכרטיס 
יחד עם ההכרזה על ההטבות החדשות אותן 
יעניק הכרטיס הנחשבות כפורצות דרך בשוק 
שוק  את  לטלטל  עשוי  בישראל;  האשראי 
מאתגרת  תחרות  ולפתח  בישראל  האשראי 

בין כרטיסי האשראי השונים. 

יוצאת  החדשה,  למפעילה  המעבר  עם 
הרחבה  על  דרמטית  בהכרזה  שופרסל 
הכלולות  ההטבות  של  משמעותי  ושדרוג 
בכרטיס, כך שנוצר תמהיל רחב של הטבות, 
המוצר  את  המעניקות  זהב  הטבות  ביניהן: 
השלישי חינם על מוצרים מובילים ברשת יש, 
 5,000 קניות בסך 180 ₪ במתנה או הלוואת 
בשנה  שימוש  מדמי  ופטור  ריבית,  ללא   ₪

הראשונה. 

כל זאת, בנוסף להטבות הוותיקות של כרטיס 
החדש  לכרטיס  גם  הממשיכות  יש  אשראי 
לאורך  עלינו’  ‘השלישי  הטבות  מאות  ובהן: 
השנה בחנויות מגוונות ברחבי הארץ ועשרה 
הנחה  אחוזי  ב-10%  יש  ברשת  מוצרים 
קבועה. יצוין כי כאשר ברשות בית אב קיימים 
מהכפלת  ייהנה  הוא  יש,  אשראי  כרטיסי  שני 

כל ההטבות.

מבעוד  נערכו  ‘יש’  ברשת  כי  נודע  לסופרינו 
לכרטיס  הצפויים  הגבוהים  לביקושים  מועד 
לאפשר  הודרך  העובדים  צוות  החדש. 
והוקמו  ונוח  קליל  מעבר  תהליך  ללקוחות 
בחלק מהסניפים עמדות לנציגי השירות של 
כרטיס האשראי החדש, הנוכחים בשטח בכל 

סניפי רשת יש חסד ויש בשכונה.  

‘המעבר  כי:  מוסרים  פיננסים’  ב’שופרסל 
רשת  סניפי  בכל  ופשוט  קל  באופן  מתבצע 
לקוחות  כמו  יש  אשראי  כרטיס  לקוחות  יש. 
כרטיסי אשראי אחרים, מוזמנים לגשת לנציגי 
ולחתום  יש  ברשת  הנמצאים  ההצטרפות 
יש  אשראי  לכרטיס  הצטרפות  טופס  על 
החדש. הבשורה הגדולה היא ששוק האשראי 
בישראל נחשף היום לכרטיס אשראי משודרג 
ומשתלם, היכול לחסוך אלפי שקלים בחודש 
ולעשות קל לכל משפחה בהוצאות הכבדות, 

וכל זאת בחתימה אחת, פשוטה וקלה’.

 5 הצעות טעימות 

מחלבת טרה שמחה להציג את גבינה צהובה 
‘נעם’ ללא חומרים משמרים ו-100% רכיבים 
בכשרות  רחב  מוצרים  מגוון  לצד  טבעיים. 
לצרכנים  ולאפשר  החרדית  העדה  בד”צ 
בלי  וארוחות טעימות במיוחד  ליהנות ממנות 
להתפשר על טעם, ערכים תזונתיים וכשרות 
לכם  להגיש  שמחה  טרה  מחלבת  מהודרת. 
עם  ומעניינים  טעימים  למאכלים  רעיונות   5

גבינה צהובה: 
ערבבו  ביתי?  לבורקס  מצוין  מילוי  •רוצים 
מגורדת,  נעם  צהובה  גבינה  עם  טרה  קוטג’ 
 – הבצק  את  מלאו  זיתים,  חתיכות  הוסיפו 

ולתנור.
•רוצים לשדרג את המרק? הכינו מרק ירקות 
אוהבים,  שאתם  פרווה  מרק  כל  או  מרוסק 
הגישו את המרק בצלחות אישיות כשהוא חם 
ופוררו מעל גבינה צהובה ‘נעם’. הגבינה תימס 

מהחום ותשדרג את הטעם של המרק.
ביצים  בשלו  לחביתה?  מסרבים  •הילדים 
קשות, קלפו אותן במהירות כשהן עדיין חמות 
‘נעם’.  צהובה  גבינה  פרוסות  מעליהן  והניחו 
נימוח  מרקם  לביצה  ותעניק  תימס  הגבינה 

וטעם מקסים.
קלות:  בקלי  טעימים  פיצה  שבלולי  •הכינו 
וזיתים  גבינה צהובה, רוטב פיצה  בצק עלים, 

– והריח יקבץ את כל המשפחה אל המטבח.
תירס  גרגרי  בשלו  ומשביעה:  קלה  •תוספת 
קפואים לפי ההוראות, סננו את המים והוסיפו 
לבשל  המשיכו  צהובה.  גבינה  פרוסות  כמה 

ולערבב עד שהגבינה נמסה.

ויש  קטשופ,  יש 
קטשופ 

‘מעולה’,  קטשופ 
צ’יפס  לצד  כמטבל 
לרוטב  כבסיס  או 
קטשופ  טעים. 
כתוספת  ‘מעולה’ 
לתבשיל  טעם 
מעורר  כציור  או 
בצלחת  תאבון 
הקטשופ  ילד.  של 
‘מעולה’  של 
חומרים  מכיל 

טבעיים בלבד, ללא חומר משמר וללא צבעי 
משובח  טעם  ‘מעולה’  של  לקטשופ  מאכל. 
החרדית.  העדה  בד”צ  של  מהודרת  וכשרות 
את  גרם.   750 של  חיסכון  באריזות  מגיע 
השיווק  בחנויות  להשיג  ניתן  ‘מעולה’  מוצרי 

המובחרות ברחבי הארץ.

קפה  עם 
י  ק ר ו ט
יש  עלית 

מֶצב 
בין  בסדר, 
ם  י ר ד ס ה
שישי,  ובליל 
כוס  כמו  אין 
טורקי  קפה 
עלית  של 
ע  י ג מ ש
בזמן.  תמיד 

של  טעימה  לגימה  כל  שעה,  ובכל   עת  בכל 
של  מֶצב  אצלכם  תעשה  עלית,  טורקי  קפה 
הטעם  מלבד  תתעוררו!  וגישמאק.  ברען 
המוכר והאהוב, הקפה מכיל קפאין שצריכתו 
תורמת לשיפור כושר הריכוז והערנות ומסייע 
בכל  הידעת?  ושטייגען.  לימוד  יום מלא  בעוד 
כוסות  מיליון   350 כ-  בישראל  נלגמות  שנה 

של קפה טורקי עלית

גם בחורף: ייבוש כביסה ב- 40 דקות
עולה  והכסף,  הזמן  הכביסה,  סוגיית  בחורף, 
שלב. בכל שיח אימהות ונשים צצה השאלה: 
איך  או-  שלכם?  החשמל  חשבון  יוצא  כמה 
עבה?  חורפית  כביסה  לייבש  מספיקות  אתן 
כבר  מרוצות  נשים  אלפי  האחרונות  בשנים 
את  ומותירות  הקסם  תשובת  את  שולפות 

במחצית  כביסה  ייבוש  המומות.  חברותיהן 
בהוצאות  משמעותי  וחיסכון  שהתרגלו,  הזמן 
גז.  באמצעות  הפועל  במייבש  שימוש  ידי  על 
כבש  ‘פזגז’  מבית  ‘רינאי’  הכביסה  מייבש 
בשנים האחרונות אלפי בתים במגזר החרדי 
והביא לשינוי מבורך במיוחד. בדיקת השוואה 
שנערכה בין מייבש ‘רינאי’ למייבש רגיל בעל 
הייבוש  זמן  כי  העלתה,  זהה  קיבולת  נפח 
לכדי  מתקצר  כביסה  כמות  לאותה  ב’רינאי’ 
כמחצית מהזמן, מה שמביא לחסכון בהוצאות 
החשמל בגין הייבוש. לדוגמא, השוואת צריכת 
האנרגיה ועלות הייבוש לגבי דגם 6 ק”ג מגלה, 
במייבש  אחת  מכונה  של  ההפעלה  זמן  כי 
כ-90  לעומת   )!( דקות  כ-40  הוא  ‘רינאי’ 
נכפיל  אם  חשמליים.  במייבשים   )!( דקות 
החודשי  השימוש  בכמות  השימוש  זמן  את 
לכך,  בנוסף  משמעותי!  חודשי  לחסכון  נגיע 
הייבוש באמצעות גז כמעט ואינו מייצר חשמל 
סטטי, כך שסיבי הבד אינם נהרסים והבגדים 
והזמנות:  לפרטים  זמן.  לאורך  נשמרים 

כוכבית ‘פזגז’  - כוכבית 9636

החיסכון שלכם בחורף
מבינה  הישראלית,  המיזוג  ענקית  ‘אלקטרה’ 
ללא  ודואגת  שלה  הלקוחות  צרכי  את  היטב 
פשרות לחימום מקצועי לבית - באופן חסכוני 
השלט.  על  הלחיצה  ברגע  רוגע  שיאפשר 
המאפשרים  מותגים  של  רחב  מגוון  מתוך 
‘אלקטרה’  מקדמת  בחורף,  לבית  נוח  חימום 
המתקדמת  האוויר  מיזוג  טכנולוגיית  את 
הישראלי  לשוק  שחדרו  מזגנים   –  Inverter
נוכחותם  בשל  וידועים  שיא,  במהירות 
העוצמתית והשקטה, ובעיקר חסכונית מאוד. 
  PLATINUM אלקטרה  את  כדוגמה  ניקח 
אינוורטר Duo 1:2 – מזגן שמעניק לכם 50% 
בעל  ישנים,  למזגנים  בהשוואה  באנרגיה 
אפשרות חיבור של שתי יחידות פנים ליחידה 
של  עצמאית  הפעלה  בעל  אחת,  חיצונית 
חדר,   בכל  שונה  טמפרטורה  וקביעת  המיזוג 
שמירה על טמפרטורה יציבה ללא גלי חום או 
קור, ייבוש מופחת בחורף, הפשרה אוטומטית 
ובעל  קיצונית  טמפרטורה  בתנאי  לפעולה 
לשימוש  הצרכים  על  שעונות  המעלות  מרב 

עוצמתי במחיר חסכוני.

חוסכים זמן וכסף
היומיומיות  הקניות  החסד,  לנתיב  כשנכנסים 
קטנה,  להוצאה  נהפכות  לשבת  והקניות 
ובזול.  קרוב  הכל  יורדים,  תמיד  המחירים 
את  ומכינים  ללקוח  דואגים  החסד  בנתיב 
בשגרת  שיעזור  ביותר,  הזול  המצרכים  סל 
“מה  לחג.  ובקניות  היומיומיות  הקניות 
נתיב  מנכ”ל  אטיאס  שמואל  אומר  שעשינו” 
רשתות  את  להכניס  היה  בעצם  זה   “ החסד: 
כשאיתם  השכונות,  לתוככי  הגדולות  השיווק 
אף  ולעיתים  הרשתות  מחירי  את  גם  הבאנו 
כשהכל  הרשתות,  מיתר  יותר  זולים  מחירים 
רחוקים,   למקומות  לצאת  מבלי  ללקוח  מגיע 
גדולות. את הכל הבאנו  ולהיסחב עם עגלות 
לכולם עד הבית, עם המחירים המיוחדים ועם 

משלוחים לכל רחבי הארץ”.

הילדים אוהבים חמאת בוטנים? 
ממרח חמאת בוטנים הוא ממרח האהוב מאוד 
מזכיר  מתקתק,  הוא  הפלא?  מה  ילדים.  על 
טעם של חטיף במבה וטעים מאוד בהפסקת 
עשר על פרוסת לחם. ממרח חמאת הבוטנים 
שומנים  המכיל  מאוד,  בריא  ממרח  הוא 
ובוטנים שחשובים להתפתחות הילד. ועכשיו 
ב-2  בוטנים  חמאת  ממרח  מ’מעולה’:  חדש 
בוטנים  חמאת  -ממרח  מעולים  טעמים 
שברי  עם  בוטנים  חמאת  וממרח  קלאסית 
בוטנים. החמאת בוטנים מגיעה במרקם עשיר 
בד”צ  של  מהודרת  ובכשרות  במיוחד  וטעים 
העדה החרדית. ניתן להשיג ברשתות השיווק 

ב”קופיקס”:  חדש 
חטיף   FRUTISH
עץ  ותפוח  אננס 
פרי  מ-100%  עשוי 
סוכר.  תוספת  ללא 
כשרות: בד”צ העדה 
החרדית. מחיר: 5 ₪ 

צריכת חלב מסייעת 
לשינה טובה ורגועה יותר

חוסר  כי  טוענת  לפסיכיאטריה,  האמריקאית  האגודה 
מקבלת  שלא  נרחבת  תופעה  היא  נוער  ובני  בילדים  שינה 
ביכולת  לפגוע  יכול  שינה  חוסר  מספקת.  התייחסות 
בפעילות  הרוח,  במצב  הכללית,  בהרגשה  הלימודית, 
עלול  שינה  חוסר  להשמנה.  לגרום  ואף  החיסון  מערכת 

לגרום לתאונות דרכים ולסכן חיים. 

לפחות  זקוקים  אנשים  כי  האמינו  מומחים  שנים,  במשך 
ישנים  מתבגרים  ואכן  מתבגרים.  שהם  ככל  שינה  שעות 
בגיל  בממוצע  שעות   7.5 מ-  פחות  ילדים:  לעומת  פחות 
החוקרים  אולם  הילדות.  בגיל  בלילה  שעות   10 לעומת   16
שעות  ליותר  זקוקים  בעצם  מתבגרים  כי  להיווכח  הופתעו 
שינה כדי לתפקד באופן אופטימלי מאשר ילדים או מבוגרים. 
בלילה  שינה  שעות   9 לכ-  זקוקים  הנראה  ככל  מתבגרים 

לעומת 7.5-8 שעות שינה הנחוצות למבוגרים. 

בלילה.  יותר  מאוחר  לישון  הולכים  רבים  מתבגרים  בפועל, 
לשינוי זה בדפוס השינה יש ככל הנראה סיבות פזיולוגיות, 
של  רבה  השפעה  ובנוסף  הביולוגי,  השעון  את  שמשנות 
לחץ  חברתיות,  פעילויות  כמו  פסיכוסוציאליים  גורמים 

בלימודים ועוד.

שינה והצלחה בלימודים
בין  קשר  נמצא  נוער,  ובני  ילדים  בקרב  שנערכו  במחקרים 
התנהגות,  בעיות  כולל  בלימודים,  קשיים  לבין  שינה  מיעוט 
ישנים  כשלא  בכיתה.  ושינה  נמוך  ריכוז  נמוכים,  ציונים 
הספר  בבית  השיעורים  בזמן  לישון  הרצון  בלילה,  מספיק 
גובר על כל סיכוי להקשבה, ערנות, זיכרון או הבנה. ממצאים 
מטרידים נוספים הם הקשרים שנמצאו בבני נוער בין בעיות 

בשינה לדיכאון והפרעות קשב וריכוז.

מ-  יותר  בקרב  מינסוטה  באוניברסיטת  שנערך  במחקר 
מ-  הלימודים  תחילת  שעת  את  הזיזו  תיכון,  תלמידי   7,000
7:15 ל- 8:40. התלמידים דיווחו שישנו יותר בלילה, היו פחות 
ושיפרו במעט את הציונים שלהם.  היום  מנומנמים במהלך 
בנוסף, הם דיווחו על פחות תחושות והתנהגויות דיכאוניות. 

המלצות כלליות לשינה טובה
ההמלצות של האקדמיה האמריקאית לרפואת שינה לילדים 
בגיל טרום בית ספר הן לישון 11-13 שעות בלילה, ולילדים 
ממליצה  האקדמיה  בלילה.  שעות   10-11 בית-ספר  בגיל 
ויצירת  למיטה  כניסה  של  קבועה  שעה  לקבוע  להורים 
שיגרה נוחה ורגועה להתארגנות לשינה. מומלץ לעשות את 
חדר השינה של הילד מתאים לשינה, כך שיהיה חשוך, נעים 
ושקט. – נוכחות של הורה בזמן ההתכוננות למיטה מומלצת. 

המלצות תזונתיות לשינה טובה
כולנו יודעים שיש מזונות שגורמים לעייפות ומזונות אחרים 
שדווקא מעוררים. בדרך כלל מתחשק לנמנם אחרי ארוחה 
גדולה ועשירה, וכשמרגישים עייפות אחר הצהריים חייבים 

את הקפה או את השוקולד המתוק.

שונים  תזונתיים  רכיבים  של  הימצאות  היא  לכך  הסיבה 
בשם  אמינו  חומצת  מכילים  מהמזונות  חלק  באוכל. 
)pineal glandבמוח   ( האצטרובל  בלוטת  טריפטופן. 
שינה  מעודדי  חומרים  ליצירת  בטריפטופן  משתמשת 
המלטונין  ומלטונין.  סרוטונין  מרגיעים(  )נוירוטרנסמיטורים 
הוא הורמון טבעי שמשרה שינה ושומר עליה במשך הלילה.

אכילת מזונות שמכילים פחמימות בנוסף לטריפטופן עוזרת 
למוח מאחר  יותר  זמינה  להיות  לחומצת האמינו המרגיעה 
שהפחמימות מגרות שחרור של אינסולין שעוזר לטריפטופן 
שמכיל  מזון  אכילת  זאת,  לעומת  הדם.  מזרם  להתפנות 

הרבה חלבון ללא פחמימות יכול לגרום לעירנות.
סידן עוזר למוח להשתמש בטריפטופן כבסיס למלטונין, לכן 
הארוחה הטובה ביותר לפני השינה היא שילוב של פחמימות 
פרוסת  למשל  וסידן,  טריפטופן  שמכילים  מזונות  עם  יחד 
לחם מחיטה מלאה עם גבינה. חשוב לדעת שלוקח כשעה 
עד שהטריפטופן מהמזון מגיע למוח כך שלא כדאי לאכול 

מיד לפני שרוצים ללכת לישון.

מה כדאי לאכול לפני השינה?
לא  השינה  לפני  סוכר  עתירי  וממתקים  חטיפים  אכילת 
קטנה  ארוחה  לאכול  יותר  נכון  בלילה.  טוב  להירדם  יעזרו 
שמורכבת משילוב של פחמימות יחד עם מזונות שמכילים 
טריפטופן וסידן. מוצרי חלב מכילים גם טריפטופן וגם סידן, 
הרשימה  בראש  נמצאים  הם  כן  ועל  פחמימות,  גם  וחלקם 

של המזונות המעודדים שינה.

כוס   – נראה שלתרופת הסבתא המנצחת לשינה טובה  אז 
גם  לה,  רק  ולא  מדעיים.  סימוכין  יש   – דבש  עם  חם  חלב 
לאיורוודה  הבסיס  את  המהווים  עתיקים  רפואיים  בכתבים 
)הרפואה ההודית( מייעצים לאנשים שלא ישנים טוב לשתות 
כוס חלב לפני השינה. כמובן שאפשר לשתות גם שוקו חם 

או חלב קר.

אפשרויות נוספות:
 דגנים מלאים עם חלב

 קרקרים עם גבינה לבנה או קוטג’
 טוסט מלחם מלא עם גבינה דלת שומן

 דייסת קוואקר על בסיס חלב
 כריך עם חמאת בוטנים

בוטנים,  לוז,  אגוזי  שקדים,  נוספים:  מתאימים  מזונות   
ללא  צמחים  תה  אשכולית,  בננה,  אבוקדו,  חמניות,  גרעיני 

קפאין.  

מה לא כדאי לאכול ולשתות לפני השינה?
ולכן לא מומלץ לצרוך ממנו לפני  קפאין הוא חומר מעורר 
שוקולד,  בתה,  גם  אלא  בקפה,  רק  לא  מדובר  השינה. 

משקאות קלים מסוג קולה ומשקאות אנרגיה.

תלמה משיקה 
חדשה  גרסה 
נוגט’  ל’כריות 
 45% כ  עם 
סוכר,  פחות 
נוגט’  ‘כריות 
ישווק  החדש 
ל  י ב ק מ ב

למוצר הקיים

בישראל:  לראשונה 
 -  PRO יטבתה  חלב 
בכפי  המועשר  חלב 
רגיל  מחלב  חלבון   2
חלבון  גרם   12 ומכיל 
בד”צ  כשרות:  בכוס. 

רובין

להוביל  ממשיכים  שטראוס  מחלבות 
המעדנים  בעולם  החדשנות  את 
ומשיקים תחת המותג של מילקי את 
מעדן מילקי קפה ומילקי קפה קרמל. 
בראשות  למהדרין  בד”צ  בהשגחת 

הגר”א רובין שליט”א

ב’יקבי כרמל’  לנו  לרגל ט”ו ממליצים 
המיובשים  הפירות  אכילת  את  ללוות 
מוסקטו   Selected כרמל  עם: 

לבן  יין   -  2017
מתקתק  קל, 
וכרמל  ומבעבע 
ר  נ י מ ר ט צ ר ו ו ג
הגולן  צפון 
לבן  יין   –  2016
עם  יבש,  חצי 
ת  ו ק ת ק ת מ
מאוד  עדינה 
ת  ו י צ מ ו ח ו

מאוזנת

 Ball מנטוס  לפורים:  ומקורי  מיוחד 
מכיל  מנטוס,  של  המתוק  הכדור   -
ממגוון סוכריות מנטוס וצ’ופה צ’ופס. 
מיובא לישראל ומשווק על ידי חברת 

שליסל.  ליימן 
בכל  להשיג 
רשתות השיווק 
מומלץ  במחיר 

של 12 ₪

משיקה  א”י’  של  הגדולות  ‘הטחנות 
הנטחנים  עתיקים,  קמחים  סדרת 
קמח   - ביותר  הקדומות  מהחיטים 
ֶאֶמר מלא 100%, קמח אינקורן מלא 
 .100% מלא  קמוט  וקמח   100%
כשרות:  תזונתיים.  בערכים  עשירים 

בד”צ העדה החרדית
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilתתחדשו...

חברת 'סולתם' מפנקת עם האפשרות לאבזר 
המובילים:  הבישול  כלי  במיטב  המטבח  את 
המבצע   ₪  100 רק  שלמו   ,₪ ב-200  קנו 

מתקיים בכפולות. בתוקף עד 13.2.18.

המודולארית  העגלה 
מותג  של  והחכמה 
עכשיו  היוקרתי,  העל 
מחודשת  במהדורה 
 Bugaboo ומשופרת 
במראה   –  Donkey2
חדש, ביצועים חדשים 
 Mix צבעים  ושילובי 
מחיר:   .& match

  9,300₪ – 6,020

 FOX HOME
מציעה מגוון מתנות 
מקוריות  רומנטיות, 
מאגים  וכובשות. 
עם  מעוצבים 
לבביים:  כיתובים 

12.90₪

 nimrod&more הנעליים  רשת 
דגמי  לחורף:  חגיגי  מבצע  מציגה 
חורף ב-99.9 ₪ בלבד. ובנוסף, דגמים 
מגפי   , בנוסף  הנחה.  וב-50%  ב-40% 

גומי ב-39.9 ₪ ונעלי בית ב-19.9 ₪  

האופנה  ענקית 
ת  י מ ו א ל נ י ב ה
 M A N G O
ה  ג י צ מ
ה  י י צ ק ל ו ק
ת  י ט נ מ ו ר
ה  מ י ש ר מ ו
טווח  במיוחד. 
החל  מחירים: 

מ- 79.90₪

לטיפוח  גוונים  בשני  משיק:פודרה  ג'ייד 
העור, דור חדש של צבע היברידי המותאם 
לגוון העור לכיסוי מושלם, עם גימור אחיד 
גבוה  ריכוז  בעלי  רכיבים  מכיל  ורך,  טבעי 

של מרכיבי סרום ולחות. מחיר: 99.90 ₪

רשת  מציעה  בשבט,  ט"ו  לקראת 
אביזרים  מגוון  לבית",  "הרמוניה 
ואקססוריז איכותיים וייחודיים לבית 
ולגינה. מחירים: החל מ- 9.90 ₪ ועד 

  ₪ 99.90

משיקה  "סקופ"  נעלי  רשת 
הכוללת  אדומה,  קולקציה 
ואקססוריז  ערב  נעלי 
צעיר  נשי,   רומנטי,  במראה 
מ-  החל  במיוחד.  ואופנתי 

49.90 ₪ עד 99.90 ₪

שלה  הדגל  סניף  אשר   ZARA HOME
 ,Tlv Fashion Mall בקניון  ממוקם 
של  העונה  סוף  מכירת  את  מעמיקה 
קולקציית אביב-קיץ, עם עד 45% הנחה

הקוסמטיקה  מותג 
לאודר  אסתי  היוקרתי 
 PURE את  משיק 
 COLOR ENVY
רב  מסקרה   -  LASH
לאפקט  תכליתית 
המעניקה  מועצם 
ללא  אורך  מלא,  נפח 
והפרדה  גבולות 
בפורמולה  גם  ומגיעה 
מחיר:  במים!  עמידה 

₪ 120

את  משיקה  פארם  ניו  רשת 
בעולם  האחרונה  המילה 
המקצועי:  הביתי  הטיפוח 
האנטי  מכשיר   -  FaceTite
 Silk'n אייג'ינג המתקדם מבית
עור  למיצוק  ביתי  מכשיר  הינו 
בטכנולוגיות  והצוואר  הפנים 

אור וגלי רדיו. מחיר : 1490 ₪

חורף  מבצע 
 Toys R ברשת 
מתנה   us: 1 + 1
הנעלה  ביגוד,  על 
חורף  ואביזרי 
בתוקף  לילדים. 

עד ה- 14.2.18

הטיפוח  מותג   Kiehl's
מציע  הניו-יורקי 
בשבט  טו  לקראת 
מוצרי  מגוון  שבפתח 
איכותיים  טיפוח 
המשלבים תמציות פרי 
כמרכיב  המשמשים 

חיוני לאנטי-אייג'ינג

משיק   L'ORÉAL PARIS
חדשנות לדור נשות ה+60: 
לעור  פנים  טיפוח  סדרת 
 GOLDEN מאוד  בוגר 
הזוהר  להחזרת   AGE
המיצוק  ותחושת  הורדרד 
החדשה:  בסדרה  לעור. 
וקרם  יום  קרם  סרום, 
לילה. מחיר יחידה: 120 ₪

קולקציית  במבצע:    Fox
 – עד  וגברים  לנשים  החורף 
החורף  וקולקציית   ₪  69.90
 ₪  49.90  – עד  ובייבי  לילדים 

בתוקף עד ה- 31.1.2018

אופנתית  קולקצייה  מציגה   i-optic
ואופנתי.  יוקרתי  בשיק  מלאה 
מובילים  מותגים  מגוון  בקולקציה 
 MARC JACOBS:בעיצובים מיוחדים
משקפי  של  מיוחדת  מהדורה  השיק 

לב. מחיר:1620 ₪

מותג  בישראל:  חדש 
 COOKA הבישול  כלי 
אחסון  קופסאות  מציג 
וצורות  גדלים  במגוון 
לאחסון  שמתאימות 
במקפיא,  או  במקרר 
לתנור.  ואפילו  לחימום 

מחיר: 19-42 ₪

השיער  מותג 
 Mon Platin
 Professional
ק  י ש מ
ה  ט ס י נ ש א פ
קאט:  קלין   –
עיצוב  קרם 
סגנונות  ליצירת 
ם  י ב י ה ר מ
ת  ו ק ו ר ס ת ב
מחיר  שיער. 

לצרכן: 60 ₪  

במהלך חודש ינואר מציעה רשת 
על  מטורפות  הנחות  "הסטוק" 
הטקסטיל  מחלקת  מוצרי  מגוון 
של הרשת. לדוגמה: שמיכת פוך 
הפריט  על  הנחה   50%  - כבש 

השני

רשת  של  החדשה  השתילה  ערכת 
זרעים  סוגי  בשלושה  סטוק'  'זול 
הגינה  ירקות-ערוגת  לבחירה: 
סלק,  צהובה/ירוקה,  שעועית  )גזר, 
ותירס  ברוקולי  צנונית,  אפונה, 
וערכת  צבעוניים  פרחים  מתוק(, 

צמחי תבלין

ומשקפי  השעונים  מותג 
השמש KOMONO עושה עלייה 
שעונים  קולקציית  לישראל. 
קולקציית   ,₪  240 מ-  החל 
משקפי שמש החל מ- 220 ₪. 
 JACKIE O ניתן להשיג ברשת

ובחנויות השעונים המובחרות

משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-

לעובד המערכת המסור
מנהל מחלקת 'לוח מזל וברכה'

יאיר קורנפלד ובני ביתו

כוס תנחומים

מרת סולימה זכרונה לברכה
ת.נ.צ.ב.ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

משתתפים באבלך

ההנהלה והעובדים

בפטירת אימו  האהובה

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות קבועות / ממלאות מקום:
לסייעות וגננות

לגני-ילדים ממלכתי דתי וממלכתי

בעיריית בני-ברק

דרושות ממלאות מקום סייעות וגננות,

על בסיס יומי/חודשי

המעוניינות בהגשת הצעתן לתפקיד

מתבקשות להגיע לראיון אישי,

ביום ראשון ושני, י"ט, כ' בשבט תשע"ח

 (4.2.18 – 5.2.18)

בין השעות 9:30 – 11:00

אגף החינוך, חדר 15, רח' ירושלים 58, בני-ברק

 
  

אגף
החינוך

מחלקת הסעות

בס“ד

ליווי בהסעות בחינוך המיוחד

לצורך מסגרת ההסעות העירוניות
לחינוך המיוחד, בעיר ומחוצה לה,

אנו זקוקים למלווים/ות לליווי להסעות אלו.
המעוניינים/ות בהצעת עבודה לליווי בהסעות

chb@bbm.org.il :נא לפנותלכתובת זו
או בפקס: 03-6143214.

(נא לא לבוא למשרדי העירייה להגשת הצעות,
אלא רק באמצעות כתובת מייל או הפקס הנ"ל).

בברכה,
ההנהלה

בס“ד

מחלקת בריאות

פרטים על סדנאות
בתחנות לבריאות המשפחה

ך.

עיריית בני ברק,

.

להרשמה לסדנאות אלו, יש לפנות למזכירויות התחנות לבריאות המשפחה הנ“ל.

(7/2/18)

 ,29

 ,5708223

.6162790

11.30-8.30

(18/2/18)

 ,15

 ,5709720

.5781011

11.30-8.30

(23/2/18)

 ,29

 ,5708223

.5791011

11.30-8.30

(9/3/18)

 ,15

 ,5709720

.5781011

11.30-8.30

סדנאות

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב!
בשנת הלימודים תשע"ט יגיע ילדכם לגיל גן חובה/תת חובה, קבלו נא את ברכותינו. 

לפי חוק חינוך חובה על ההורים לרשום את ילדיהם לגן ילדים בעיר.

זכאים לרשום הורים שילדיהם נולדו בתאריכים הבאים:
גיל 3–ילדים שנולדו בין י' בטבת תשע"ה (1.01.2015) עד י"ט בטבת תשע"ו (31.12.2015).
גיל 4–ילדים שנולדו בין כ"ט  בטבת תשע"ד ( 1.01.2014) עד ט' בטבת תשע"ה (31.12.2014)

גיל חובה: גיל 5 – ילדים שנולדו בין י"ט בטבת תשע"ג (1.01.2013) עד כ"ח בטבת 
תשע"ד (31.12.2013)

להלן אפשרויות הרישום:
א. בחינוך החרדי

שעות     24 במשך  מס'074-7601950  ממוחשב  בטלפון   - העירוניים  בנות  1.בגני 
את  להזין  יש  הנ"ל  הטלפוני  במענה  השבת)  כניסת  (עד  בשבוע  ימים   6 ביממה 

הנתונים הנדרשים כפי שתתבקשו במענה הקולי.
2. גני בנות פרטיים - במשרדי העמותות . 

3. בגני בנים – במשרדי העמותות ותלמודי התורה בלבד.

ב. בחינוך הרשמי - ממלכתי וממלכתי דתי
במוקד טלפוני אנושי בטלפון מס' 0722705208 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 18:00

יש להכין לפני ההתקשרות את מס' הזהות של התלמידה וכן את מס' הסמל של הגן המבוקש.

מועדי הרישום: מיום רביעי א' בשבט תשע"ח (17.01.2018)
                          עד יום שלישי כ"א בשבט תשע"ח (06.02.2018).

לתשומת לבכם!
לכל  להיענות  הרשות  של  התחייבות  אין  ולכן  בשיבוץ  ולא  בלבד  ברישום  מדובר 

בקשה של גן מסוים.

חייבים  העירייה  בבעלות  שאינו  ילדים  לגן  ילדיהם  את  לרשום  המבקשים  הורים    
לפנות על כך לבעלויות או למשרדי תלמודי התורה.

   אין אפשרות לרשום גם לגן עירייה וגם לעמותה.
   הורים שרשמו לגן עירייה לא תינתן אפשרות לבטל לטובת רישום בגן עמותה.

הודעה על ביצוע אישור קבלת בקשתכם ישלח לביתכם. באם לא יתקבל אישור עד 
לתאריך 30.04.2018 על ההורים להתקשר ולוודא שהרישום בוצע.

     טלפון לבירורים: בחינוך החרדי טל 5776151 חיה. בחינוך הרשמי 5776364 אסתר

בברכה,
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

רישום לגני הילדים
לשנת הלימודים תשע"ט



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



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

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

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

ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  
30/1-1/2/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 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

 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(2,050,000ש"ח 054-8402332 

באר שבע

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)05-05(תיווך יעקב, 054-4901948

 4 חד' אפשר לחלק ל- 2 
יחידות + אופציה לבניית יחידה 

נוספת + מרפסת ענקית. 
1,100,000 תיווך יעקב,

054-4901948)05-05(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

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

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבנית 3 חד' 
לפחות בצד ובגג, 2,750,000 

_____________________________________________)02-05(ש"ח, 050-4188333

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! קוטג' מיוחד, 
3 מפלסים 200 מ"ר + גינה, 

200 מ"ר, סטנדרט גבוה! 
למהירי החלטה:
052-8935435)03-07(_____________________________________________

 בחפציבה, 4 חד' + 2 יח' 
דיור, 200 מ"ר בנוי + חצר + 

נוף, כניסה פרטית, 2,300,000 
_____________________________________________)03-06(ש"ח, 054-8406303

 בדניאל 30, דופלקס 
לאחר שיפוץ כללי, מטבח 

חדיש וגדול במיוחד, 7 חדרים 
+ מרפסת שירות, חניה 

מקורה, שטח בנוי )ארנונה(, 
180 מ"ר + גג צמוד - 52 מ"ר, 
סלון 46 מ"ר ויציאה למרפסת 
שמש 64 מ"ר, זכות לתוספת 
בניה, מחיר 4,750,000 ש"ח 
לחילופין 4,500,000 ש"ח + 

היטל שהשבחה ומס שבח
דוד: 050-55-11-847

davidlei@netvision.net.il)03-06(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,170,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)05-05(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

319 Morris ave, 
Trenton, NJ 08611

בס“ד

בית פרטי עומד לבד 3 חד' 
95 מטר + בייסמנט

052-5808034

אזור מרכזי מצוין
2 חניות צמודות לבית

בית מושקע - הכל משופץ
 רצפת עץ חדשה בסלון מטבח 

 שטיחים מקיר לקיר בקומת החדרים

 מטבח עץ מלא עם תנור ומקרר

תשואה נקיה 10% 
בהתחייבות ל-4 שנים  =  7800$ 

מחיר : 78.000$

C&G
הבית שלך באמריקה

אופקים
_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת, 
מיקום מרכזי ליד הקהילה, 

_____________________________________________)05-06(455,000 ש"ח, 050-4113791

אחיסמך
 זכות לדירה בפרויקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, החלה בנייה, 
_____________________________________________)05-09ל(054-8407883

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" דופלקס גן, 5 

חד' כוילה, אופ' מוכנה 
לפיצול, נוף, 

052-5752500)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בבית וגן, 3 חד' 

+ 2 מרפסות, בניין קטן, 
אופ' מוכנה להרחבה, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בעליון, 3 חד', 

כ- 95 מ"ר, מחסן, חניה 
מקורה, אופ' ליח"ד, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 דירה מחולקת, מושכרת, 
4,000 ש"ח נטו בשכונה יא' 

במחיר מציאה. 
_____________________________________________)05-05(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת מושכרת 
3,900 ש"ח נטו, במחיר 

_____________________________________________)05-05(מציאה. משה, 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
ולחוקה במחירים שפויים עם 

השבחה עתידית. משה, 
054-3255667)05-05(_____________________________________________

 ליווי מקצועי פלוס ליווי 
בנקאי "משכנתאות" ממיטב 

המומחים של חברת 
"אבני-יסוד" מקבוצת 

אבני-דרך. משה מנהל סניף 
ומכירות אבני-יסוד מקבוצת 

אבני דרך. משה, 
054-3255667)05-05(_____________________________________________

 בית קרקע 100 מטר 
בשכונה א' המבוקשת, מעולה 

לחלוקה ומגורים, במחיר 
_____________________________________________)05-05(מציאה. משה, 054-3255667

 בית קרקע בשכונה ה', 
מעולה לחלוקה ומגורים, 90 
מטר במחיר מציאה. משה, 

054-3255667)05-05(_____________________________________________

 בצבי סגל צמוד 
לאוניברסיטה בית קרקע 

פרטי, מחולק ל- 3, 
אופציה ליחידה נוספת, 
1,720,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 052-774-1000

 שכונה ו' החדשה, רח' 
בר-לב קרוב לקריה החרדית, 

5 ח' עם מחסן בטאבו, ממ"ד 
+ מרפסת שמש, קומה 2/6, 
גודל 140 מ"ר, במחיר מציאה, 

1,120,000 ש"ח. סוגדא 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 054-4490025

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה במחיר 
_____________________________________________)05-05(מציאה. משה, 054-3255667

 שכונה ג', רח' קלישר, 3 
ח', קומה 2/4 בגודל של 78 
מ"ר, רק ב- 660,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(סוגדא נכסים, 054-4490025

 שכונה יא' רח' החידא 
קרוב לגרנד קניון, 3ח', קומה 
2/4, מושכרת, 76 מ"ר, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
054-4490025)05-05(_____________________________________________

 למבינים, במימון- ביה"כ-
הגדול, דירה ענקית, 160 

מ"ר, חדשה, מעלית, אופציה 
ליחידות דיור. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)05-05(_____________________________________________

 בלעדי - ר' עקיבא 
פינת ירושלים, עורפית 
76 מ' נטו + אופציה, 

מציאה!!! 1,450,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-7441000)05-05(_____________________________________________

 בסמטת הרב שך!!! 
3 חד' )כ- 60 מ"ר( + 

אפשרות בניה על גג בטון 
+ הרחבה לצד "אלוני 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 052-7610603

 בויז'ניץ, קהילות יעקב, 8 
חד' ענקיים + יחידת הורים + 
מ.פסח + 2 סוכות + מחסן, 

3,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7647185

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

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר, מפלס אחד, 4.5ח' + 

2.5ח' + מרפסת, ק"ג )ללא(, 
חזית, 4 כ"א, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)05-05(_____________________________________________

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

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

052-5222690)05-05(_____________________________________________

 יום מכירה מיוחד עם 
הטבה חד פעמית! יום שישי 

י"ז בשבט 9:30-11:30 מוזמנים 
להתרשם מדירת 5 חדרים 

ברח' הנגב 19 ולקבל פרטים 
על דירות נוספות באזור. נטלי, 

_____________________________________________)05-05(רימקס, 054-2171235

 בק.הרצוג, 5 חד', 
מחולקת לשתי יחידות דיור, 

משופצת, ק.ק + חצר, 
1,690,000 ש"ח, 

052-3440078)05-08(_____________________________________________

 דב גרונר, להשקעה, 
ק"ק, 60 מ"ר + יח"ד, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 
מושכרת 5,900 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)05-05(_____________________________________________

 אבוחצירא, ק"ב, 
80 מ"ר, מושקעת + 

מעטפת 20 מ' בנויה + 
40 מ' אופציה לחטוף! 

1,500,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 120 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

כ"א, 1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במקובר 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 במרכז בבניה, 4-5 חד', 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" - חיים, 
050-6452128)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברבעיות, 
דו משפחתי, 4 חדרים, 

100 מ"ר + 2 יחידות 
דיור מכניסות כ- 5,000 

ש"ח + גינה פרטית 
גדולה מקדימה ואחורה, 

ב- 3,100,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 050-4177750

 בהר השלום, בית פרטי, 
600 מ"ר, 6 קומות )2 קומות 

מושכרות ב- 7,000 ש"ח(, 
משופצת חלקית, נוף מרהיב 

+ חניות + גג, 6,900,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 יחודית! באזור לנדא 
במיקום שקט! בבניה בבנין 

בוטיק, דירת-גן, 4 יפהפיה, לבד 
בקומה + חצר פרטית. 

_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבמברגר, דירת-גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6חד' 

)כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)05-05(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי 200 מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס, 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + חנה 
כפולה, כניסה פרטית, 

2,650,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בבן עזאי, דירת גג, 
220 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 
מושקעת ברמה גבוהה, 
חזית, גג ענק, 110 מ"ר 

במפלס, 4,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 היום אנחנו נפגשים 
עם כולם באבן שפרוט!! 

5 חד', שני מפלסים + 
גג מרוצף, 225 מ"ר, 

התרים ותוכניות במשרד! 
2,250,000 ש"ח. 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי באזור חיד"א, 
דופלקס 5 ח' + מעלית, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית, 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

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

חזית, 3 כ"א, 2,170,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)05-05(_____________________________________________

 "המציאה" א.השניים 
"דופלקס" 6 וחצי חד', ק"ג, 

כ- 200 מ"ר, נ.לחלוקה, 
 .1,930,000

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 

מ"ר, 3 חדרים, 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב-

ואחרונה, משופצתח, 
כ'-מיידית, 2,290,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באהרון דב, 
דירת גג, 5 חדרים, 
160 מ"ר, 80 מ"ר 

בכול קומה + גג ענק 
פתוח, מושקעת 

כחדשה מהיסוד, חזית, 
ק"ג + חניה צמודה 
מותאמת לחלוקה 

בקלות, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, משופצת. 

"חמד נכסים" 3,390,000 
ש"ח. חיים, 

050-6452128)05-05(_____________________________________________

 ברח' אהרונסון, 3.5 
חד', 92 מ"ר, קומה ג' 
עם גג בטון, משופצת 

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)05-05(_____________________________________________

 בסוף בירנבוים, 
)בגבול-ר"ג(, 5 חדרים, 

115 מ"ר, קומה ג', 
משופצת + מעלית 
+ חניה + מ.שמש. 

"מקסימום-נדלן" 
054-4340843)05-05(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', 3 כ"א, מושכרת 

9,000 לשנתיים, חניה 
+ גג + סוכה בטאבו, 

2,800,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בחדש 
בפדרמן, 5 חד', מיידי, 
מפתחות! 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)05-05(בועז' 058-3200078

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
160 מ', חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בחזון איש אזור עזרא, 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג + מעלית 

+ חניה + מחסן 6 מ"ר, 3 
כ"א, מצב מעולה, 2,390,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 בשיכון ג'!!! 5 חד' 
מפוארת ביותר + חניה 

+ סוכה + תוספות. 
***5חד' + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש 
כחדשה. *אלוני נכסים, 

052-7610603)05-05(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 

2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציות בגג 

בטון )גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מלעית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת, 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)05-05(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באליהו-הנביא/באלישע, 
4 חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי, ברבי-יוסי, ק"א, 
חזית גדולה, 110 מ"ר, שמורה, 

אופציה, 1,825,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 4 חד' בבלעדיות!!! 
באזור מינץ )שקטה(!!! 

הקודם זוכה!!! 4 חד' 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + יחידת הורים!!! 
כחדשה!! 1,630,000 
ש"ח. "אלוני נכסים" 

052-7610603)05-05(_____________________________________________



ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  30/1-1/2/2018 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

לפרסום
03-6162228

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

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,500,000ש"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(_____________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

מודיעין עילית

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

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

+5 חדרים

פתח תקווה

 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(_____________________________________________

 בירמיהו 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(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 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

 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

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

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

_____________________________________________)05-08ל(050-4167200

 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

 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(_____________________________________________

וילות ובתים
 "הס נכסים" בשכונת 

חדר גנים באזור הוילות 
השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,200,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 -050
03-5797756 5308742)25-25(_____________________________________________

 לל"ת בחפץ חיים, 3.5 
חד', ק"א, מפוארת, כ- 75 
מ"ר, חזית, הקודם זוכה!!! 

_____________________________________________)03-06ל(054-8481204

 מציאה באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, 3 חד', 70 

מ', בק"ג עם מעלית וכן 
יחידת דיור להשכרה 45 
מ' - 25 חד' בק"א, כולל 
חניה 2,230,000 ש"ח. 

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

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

4-4.5 חדרים

 בבית וגן למכירה/השכרה 
1,2,3,4,5,6 חד', בית פרטי, 
מקום לעסק, מקום לכולל. 

_____________________________________________)04-05(תיווך, 053-3196069

4-4.5 חדרים

 מציאה! בר' יהודה הנשיא, 
4 חד' + אופציה לחדר נוסף 
+ מקווה + יחידת דיור, ק"ק 
+ 2 גינות, 1,550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-07ל(גמיש, 08-6555368

 באלישע, 4.5ח', סלון 
גדול, 2 סוכות, ק"ב, 3 כ"א, 

מיידית, 2,070,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה ג', חזית 

פתוחה + סוכה + מעלית 
וחניה + א.הרחבה. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קו' 2 ואחרונה! 

חזיתית, 3 כיווני אוויר! 
רק 6 דיירים! + א.הרחבה 

בצד + בגג. "מקסימום 
נדל"ן" 

052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 4 חדרים, 
מסודרת ויפה, קומה א' עם 

מעלית, בנין חדש ומושקע עם 
חניה בטאבו ברחוב יגאל. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, דוב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 באזור דבורה הנביאה, 4.5 
חדרים, גדולה, כ- 140 מ"ר 
+ אופציה להרחבה, כ- 50 

מטר, 2,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)05-05, טל': 052-7175595

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

ד', אפשרות לבניה על הגג, 
בבלעדיות. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)05-05(רימקס, 054-2171235

 אבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, חזית, 
מדהימה ביותר, רק 

1,580,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה, ברמת סוויטה, 

2,750,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

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

מאוד, 1,580,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
באלישע, 4 חדרים, 

משופצת מהיסוד! + 
חניה, מעלית וסוכה, 

רק ב- 1,870,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בראשונים בבנין חדש, 
4 חדרים + חניה בטאבו 
+ סוכה ומרפסת שמש, 

רק 1,850,000 ש"ח 
גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 מציאה!! בשלוש-השעות, 
4.5 חד', ק'ב, מעלית, ענקית 
ומפוארת + סוכה + חניה + 
מחסן, רק 1,750,000 ש"ח, 

בלעדי מ.כהן נכסים, 
052-7684074)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 4 חדרים בטאבו, 
משופץ, 100 מטר, ענקית 

+ מעלית, 1,480,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בתחילת בניה! בשיכון ג', 
4 חד' גדולה + מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 4 חד' אחרונות, 

2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציות בגג 

בטון )גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מלעית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת, 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)05-05(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באליהו-הנביא/באלישע, 
4 חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי, ברבי-יוסי, ק"א, 
חזית גדולה, 110 מ"ר, שמורה, 

אופציה, 1,825,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 4 חד' בבלעדיות!!! 
באזור מינץ )שקטה(!!! 

הקודם זוכה!!! 4 חד' 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + יחידת הורים!!! 
כחדשה!! 1,630,000 
ש"ח. "אלוני נכסים" 

052-7610603)05-05(_____________________________________________

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באלוף שמחוני, 
ק"ב, 4.5 חד' + 120 

מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבניה בזכרון-מאיר, 4ח' + 
י.הורים + מ.שמש, 2,200,000 

ש"ח, תוכניות ב- 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 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(_____________________________________________

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 באזור סירקין *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור אבן גבירול/רמבם, 
כ- 3ח', ק"ד )בלי( + שטח 

לבניה, 1,520,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3ח', 
משופצת + יחידת-דיור, ק"א, 

חזית, 2,070,000 ש"ח! 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות ברח' דנגור, 
3 חד', 55 מ"ר + סוכה 
9 מ"ר )מקורה(, ק"א, 
אופציה גדולה. "פנחס 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 מציאה א.דנגור, כ- 3 חד', 
כ- 56 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

א.להרחבה, 1,240,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)05-05(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה, 
כ- 3 חדרים, כ- 64 מ"ר, 

ק"א, מ.מהיסוד + מרפסת, 
 .1,380,000

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 ברוט הזדמנות 
אחרונה, ק"ק, 3 חד', 

72 מ"ר, שכירות 6,300 
ש"ח, הכסף ישר לחשבון 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)05-05(_____________________________________________

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

1,380,000 גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)05-05(_____________________________________________

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

מצוין! 1,280,000 שח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת-
אז"ר, 3.5 ק"ק, 80 מ', 
מפוארת, גינה מרוצפת 

מדהימה! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח, 
3 חדרים, ענקית + 

מרפסות, שמורה 
87 מ"ר, חזית, ק"ב 

+ אופציה לסוכה, 
1,400,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 3 
חדרים, 76 מ"ר, חדשה 

לקראת סיום בניה, 
ק"ג, חזית + מעלית 
+ חניה, 1,600,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', שיפוץ 
חלקי, אופציה להרחבה, 
1,300,000 ש"ח. תיווך, 

054-2345633)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות פז!! ברמב"ם, 
75 מ"ר, קומה א' + סוכה + 

אופציות, רק 1,480,000 ש"ח. 
הראשון בתיווך, 
054-30-50-561)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 
וחניה, התרים לכ- 20 

מ"ר, 1,500,000. 
אפיקי נדל"ן בועז, 

054-8474843)05-05(_____________________________________________

 מציאה! ברב קוק 
השקט, 3 חדרים, גדולה 
ומשופצת + 3 מרפסות! 
רק ב- 1,560,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בדובק, 
3.5 חד', 80 מ"ר, ק"ה, 

מעלית, חדשה ומפוארת, 
רק 1,680,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 מציאה בברוט!! 2 חד', 
משופצת מהיסוד, ק'ב + 
20 מ"ר משטח להרחבה, 

רק 1,210,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 בגניחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 זה הגיע! וגם ילך 
מהר... במכבים, 3 חד', 
קד', 1,270,000 ש"ח, 
אל תחמיצו! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בטאבו 
בנויפלד, קומה ב', חזית, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חדרים ברב 
שך, קומה א', בניין משופץ, 

1,300,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבניה, 3 חדרים בפ"כ, 
1,400,000... 4ח', 1,600,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בר' עקיבא 3 חד' גדולה 
ומשופצת, ב- 1,500,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 95 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,890,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 75 מ"ר + אופציה בצד 

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

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות במשרד 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 

משופצת, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 85 
מ"ר, נוף, מעלית, מחיר גמיש. 

_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 במוהליבר, 3 חד', ק"ק + 
רשיון ל- 130 מ"ר + חצר 25 
מ"ר, חזית לגינה, 1,750,000 

ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)05-05(_____________________________________________

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 
מטופחת, 1,490,000 גמיש. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 בגרשטנקורן, 3.5 חד', 
מרווחת, 80 מ' + אופציה 
להרחבה, משופצת, קומה 

א', חזית )4 דיירים(, מפתחות 
במשרד א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג, קרוב 
לרחוב ישעיהו, 2 חד' 

גדולים, 70 מ', קומה א' 
ואחרונה, עם תוכניות 

לתוספת של 22 מ"ר בצד 
וכן אופציה עתידית לבניה 

על הגג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 במימון, בנין חדש, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג, חזית 

+ סוכה + מ.שמש - 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)05-05(_____________________________________________

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

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)05-05(_____________________________________________

 מציאת השבוע! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

מחולקת לשתי יחידות! 
מושכרות ב- 4,000 

ש"ח! רק 1,175,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורף לפ"כ + 
אופציה, 1,180,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 ברח' מוהליבר, 2.5 חד' 
עם אופציה, קומה 2, חזית, 

1,470,000 ש"ח, כניסה 
מיידית! נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)05-05(רימקס, 054-2171235

 תיווך. 2.5 חדרים + חצר 
באזור מנחם בגין, קומה ב', 

גדולה, כ- 75 מ"ר + אופציה, 
1.3 מליון, הקודם זוכה. 

054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________

 ברוט, בלעדי בנין 
מעולה, ק"ב, 2.5 חד', 
3 כ"א, 50 מ"ר, חזית, 

אופציה יפה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)05-05(בועז' 058-3200078

 מציאה!! בר"ע, 
משופצת, אופציה להרחבה, 

רק 1,330,000 ש"ח, 64 מ"ר, 
2.5 חד', ק' ג'. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)05-05(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2 ח', גדולה + מרפסות, ק"א, 
950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)05-05(_____________________________________________

 ברח'-בנים )בגבול-רג(, 
2.5 חדרים, 72 מ"ר, 

קומה ב', חזיתית )בפינוי-
בינוי - מקבלים 4חד'(. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
ביחזקאל, 40 מ"ר נטו, 
דירת-חדר + מרפסות, 

חזית, חצי-קומה, מיידי, 
1,050,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
דופלקס חדיש, 6ח' גדולים + 

3 מרפסות, 165 מ"ר + זכויות 
בנייה, מעלית שבת, נוף, 3 
_____________________________________________)05-05(כ"א, פתוח, 0522-656825

 בטבריה בשכונה חרדית, 
דירת גן, 150 מטר, 5 חדרים, 

חדשה, גינה 70 מטר, נוף 
לכינרת, 1,260,000 גמיש. 

עינב ציאדה. 
IRC 050-244-244-6)05-05(_____________________________________________

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 5 חד' )105 
מ"ר נטו( + סוכה 30 מ"ר 

+ גג, נוף, מחולק ל- 2! 
2,200,000 ש"ח. 

תיווך הכוכבים: 
02-5713375)05-05(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

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

לגן ולביהנ"כ, מקום שקט. 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)05-05(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה! להשקעה, 
מפוצלת, מושכרת 5,000 

ש"ח, מחיר 1,050,000 ש"ח 
בלבד. "בית ישראל" 

054-8070418)05-05(_____________________________________________

 הזדמנות, באיזור החרדי, 
משופצת, מושכרת בתשואה 

גבוהה, מחיר 1,275,000 ש"ח. 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 אזור מבוקש, משופצת, 
דירת 3 חד' + יחידה 3 חד' 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, ב- 

1,275,000 ש"ח בלבד! 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 במרכז, מושכרת חוקית, 
ב- 10,200 ש"ח, שוכר אמין, 

1,430,000 ש"ח בלבד! 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 מפוצלת, מושכרת ב- 
8,000 ש"ח, רחוב ללא מוצא, 

1,200,000 ש"ח בלבד, 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

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

5,300 ש"ח, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 בקרבת האזור החרדי, 
מחולקת ל- 2 גדולות למגורים 

+ השקעה. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)05-05(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  30/1-1/2/2018

+5 חדרים

1-1.5 חדרים
וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת 

ונוף מדהים, 052-3488910, 
052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-25/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

השקעות

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

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

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 להשכרה לפי שעות 
ברבי עקיבא/הרב קוק, ק"ק, 
30 מ"ר + שרותים )מתאים 
_____________________________________________)47-02/18(להתעמלות(, 052-7658057

 צימר בוטיק באור 
הגנוז, גינה פרטית, 

טרמפולינה+נדנדה. מבצעים 
_____________________________________________)47-06/18(לחורף! 052-7632474

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר יפיפה ומטופח 

)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/
משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

 בהזדמנות! בקרית 
ים, פרויקט פינוי בינוי, 
מאושרת ע"י מועצה 

מחוזית, ק"ג מתוך 3, 
3 חד', מחיר - 580,000 

ש"ח, ניתנת לחלוקה 
ולהשכיר ב- 5 אלף ש"ח, 

054-5818486)51-06/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

טבריה

צפת

3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 להשכרה 2 חד' יפה, 
מרווחת מוארת וממוזגת, 

מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)52-03-18ל(03-5742697 052-7637508

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת 
_____________________________________________)52-3/18(+פרגולה. 054-4797080

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

 למכירה ברח' רבי 
עקיבא, באזור קניון 

רפאלי, חנות 22 מ"ר+ 
גלריה, לכניסה מיידית, 

בהזדמנות. תיווך 
זילברברג 03-5754412 

052-2236671)52-3/19(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי יעקב 
אבוחצירא, במערת המכפלה, 

במוצש"ק פרשת שמות, 
זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 3 חד', קג', 
חזית, יפיפיה כחדשה, מזגנים, 

מרוהטת קומפלט לזוג"צ - 
_____________________________________________)02-05ל(מיידי, 050-4141766

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ג 
+ דוד שמש, מזגן, חניה, 
מיייד, לל"ת, 3,500 ש"ח, 

)02-05ל(052-5335508

 ברח' חנקין בב"ב, יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 

מרוהט חלקי, מתאים לזו"צ, 
2,200 ש"ח לחודש, 

054-2282660)02-05(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

חשמל מים וארנונה+ ריהוט. 
054-4400074)52-04/18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

ירושלים

 עסק בענף המתנות בלייזר 
+ לקוחות, פרנסה בשפע, 

_____________________________________________)02-05ל(050-5771738

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה  שטח מסחרי 
בכהנמן 106, 15-90מ"ר, 

לטווח ארוך/קצר/ לפי שעות/ 
_____________________________________________)02-05(פגישות יועצים, 050-8883178

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)51-04/18(גן וורשא, 052-7623544

בני ברק

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בחנה סנש בבנין של 
4 דירות, להשכרה בק"ק, 

4 חד' עם גינה, 5,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 להשכרה דירה בגן וורשא 
או בהרב קוק, לכל מטרה, 
מרוהטת קומפלט, במצב 
מצוין, 054-6804376 עד 

)03-06(22:00 בלילה

פתח תקווה

 למכירה קיוסק פעיל + 
זכיון פיס בב"ב, 
 ,050-4111937
050-4131499)03-06(_____________________________________________

 להשכרה משרד/קליניקה 
משופץ קומפלט, 35 מ"ר, 

מיקום מרכזי בק.הרצוג, 
_____________________________________________)03-06ל(054-6893020

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

 דירה חדשה לזוג לשבתות, 
ימים ותקופת פסח בב"ב ברח' 

_____________________________________________)03-06(מימון, ק"א, 052-7617765

4-4.5 חדרים

קצרין

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

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

 בגני גד, יחידת דיור, לזו"צ, 
בודד/ת, ק"ד, מאובזרת, 
מוארת, ממוזגת, דוד"ש, 

050-7231178)04-07(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

חזית, 2,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)04-07(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בפוברסקי יחידת דיור 30 מ"ר 
יפה ומרוהטת לכל מטרה מיידי

052-7157766)04-05(_____________________________________________

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 דרושה לזוג ל-4 לילות, 
11-15/2/18, ב-420$, 

לא מקלט! 02-9923294, 
_____________________________________________)04-05ח(0018453673309

 להשכרה/מסירה, 
חנות 45 מ"ר + 

בז'בוטינסקי 12 לפיצה, 
מסעדה או לכל מטרה, 

_____________________________________________)04-07ל(לל"ת, 052-2518967

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

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

לכל מטרה, נגיש למוגבלים, 
050-3060123)04-07(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה במרכז החרדי 
בחיפה חנות 22 מ"ר + גלריה 

_____________________________________________)04-06ל(22 מ"ר, 050-4150868

 מציאה! מול קניון איילון 
1/2 חד' מפוארים ומוארים, 

כניסה עצמאין לכל חדר, 
ריהוט מלא, 6 עמדות עבודה, 

050-7602600)04-06(_____________________________________________

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

אפשרות לוילה קומפלט, 
_____________________________________________)04-07ל(054-8590909

 דירה יפיפיה!! חדשה 
מהניילונים! בדוד מכלוף, 

3 חד', גדולים, נוף 
פנורמי, מדהים, חזית, 

050-4170707)02-05(_____________________________________________

דופלקסים
 בכפר גנים ג' מזרח, 

דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 בית דו משפחתי 
בעמישב, 4 חד' על רבע דונם, 

מושכר לגן. FOX נדל"ן, 
050-6925400)05-05(_____________________________________________

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

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)05-05(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו, מיני 
פנטהאוז מפלס 1, 5 חדרים, 

150 מטר, מרפסת של 40 
מטר סוכה, 2,490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(אתי, 054-3320655

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

4 חד', 110 מטר, מ.שמש/
סוכה 43 מטר, 2,290,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)05-05(דרים טרגט

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

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

0522-656825)05-05(_____________________________________________

 מציאה אמיתית ונדירה! 
באחד העם בחרדי! 5.5 חדרים, 

ענקית!! משופצת, יחידת 
הורים, כיורים כפולים, מעלית, 

חניה כפולה, בניין מטופח 
ומרווח, רק 1,760,000, 

לפרטים נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)05-05(_____________________________________________

 בהדר גנים, 4 חדרים, 
מעולה למגורים, פינוי 
מיידי, קמ' 1, מרווחת 

ויפה, אזור דתי. 
mbm נדל"ן, 

050-5483322)05-05(_____________________________________________

 ברחוב שלומציון בחן 
הצפון, 4.5 חדרים + מרפסת 
שסגרו, דירה יפה, ק"7, חניה. 

_____________________________________________)05-05(פני רבהון, 052-5943333

 באיזור טרומפלדור, 
מרווחת, מעלית + אופציה 

ל- 4.5 חדרים. נטלי, 
052-2948691)05-05(_____________________________________________

 ברוטשילד! 4 חדרים, 
גדולה, קומה ראשונה, 

משופצת ברמה גבוהה מאוד!! 
כיורים כפולים, יחידת הורים 

ממוזגת, מאווררת 1,560,000 
ש"ח, לפרטים נוספים: רם 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 054-5566145

 4 ח' גדולים באונטרמן, 
סלון ענק, מעלית שבת, נוף 

פתוח, ק'7/7, מיידי, 
052-2656825)05-05(_____________________________________________

 האיריסים, 4 חד' + 
מעלית שבת, דוד שמש, 

שרותים כפולים, ללא תיווך, 
052-5362484)05-08(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)05-05(תיווך דרים טרגט

 בהסתדרות/מונטיפיורי, 
3ח', מסודרת ויפה, ק"ג, 

1,230,000 ש"ח, 
050-4811122)05-05(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5ח' + מעלית 
+ חניה מקורה - גדולה 

ומרווחת, 1,490,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-05(מיידית!! 050-4811122

 בהרצל, מחולקת ל- 3 יח' 
2+2+1 - הכנסה 7,600 ש"ח, 

1,300,000 ש"ח, 
050-4811122)05-05(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירת 3 חד', 
משופצת קומפלט, כניסה 

מידיית. FOX נדל"ן, 
050-6925400)05-05(_____________________________________________

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם, 85 מטר, כניסה נפרדת 

לגג, קומה 3 ללא מעלית עם 
חניה בטאבו, 1,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(אתי, 054-3320-655

 בפיק"א השקט! 
דירת 2.5 חדרים גדולה!! 

3 כיווני אוויר מלאים!! 
משופצת חלקית ממוזגת, 

רק 1,240,000 ש"ח, לפרטים 
נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)05-05(_____________________________________________

 בברנדה/בלפור )קופ"ח 
רוטשילד( 2.5 ח', ק"ק, 

בהזדמנות, רק 1,145,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח, 050-4811122

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

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
נוסף, 

0522-656825)05-05(_____________________________________________

 במיקום מבוקש, 
שכונה חרדית, 75 מ"ר, 
משופצת קומפלט, נוף 
מדהים, 715,000 ש"ח, 

052-2888181)05-05(_____________________________________________

 מציאה, 3 חד', 70 
מ"ר, קומה ב', במצב 

טוב, שכונה מתחרדת, 
560,000 ש"ח, 

052-2888181)05-05(_____________________________________________

 רח'-ויצמן המרכזי, 3.5 
חד', 65 מ"ר, מרפסת, 

משופץ, אופציה מיידית 
להרחבה, 660,000 ש"ח, 

052-2888181)05-05(_____________________________________________

 שכ' מאור חיים, 65 
מ"ר, 3 חד', מצב מעולה, 

650,000 ש"ח, 
052-2888181)05-05(_____________________________________________

 קוטג' פינתי, 2 
מפלסים, 5.5 חדרים, 

מתאים לחרדים, 
980,000 ש"ח. מיקי, 

052-5567617)05-05(_____________________________________________

מבנה מפואר כ- 200 מטר
2 כניסות, מעלון, מושקע, 

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, מוניטין 

_____________________________________________)04-05(רב, 054-6046921

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 2 חד' גדולים, 60 מ"ר, 

ק"ק, חדשה, מושקעת, 4,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 

חדשה, מושקעת, 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום, 5 חד' + 
גג גדול, אפשרות ליחידה 

נוספת, חניה פרטית, 
נוף מהמם, כניסה אחרי 

פסח, 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 053-3357316

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג, כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,000 

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

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 בלעדי, מציאה ברחוב 
עטיה, רמת אלחנן, 5 
חדרים, ענקית, 130 

מ"ר במצב מצוין, ק"א, 
חזית + מעלית + חדר 

סוכה, מיידי, 5,800 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה, 5 
חד', ק"ד + מעלית, מצב 

מעולה, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בורוכוב, 4 חד, ק' קרקע, 
בנין בין 12 שנה, 4,300 ש"ח, 

פינוי 31.01.18. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)05-05(אדוארד

 בלעדי ברמז, חדשה, 
4 חדרים, ק"א, חזית, 

ממוזגת, י' הורים + 
מעלית + חניה פרטית, 

6,200 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג, חדשה מקבלן, 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
מזגנים, נוף מדהים במיידי. 

_____________________________________________)05-06ל(אתי, 054-4923073

 באזור ויז'ניץ, 4חד', חדשה, 
5,500 ש"ח, גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בשכונת פרדס כץ, 
5 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,500 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)05-05(אדוארד

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 בשבטי-ישראל 
ח.מקבלן!! 3 חדרים, כ- 73 
מ"ר + מעלית + מ.שמש, 

ממוזגת, 4,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)05-05(משגב-לדיור" 052-5222690

 רח' השניים, חדשה 
לגמרי, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד + מעלית, רק ב- 

3,800 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 
מרפסת יפה בחזית, 

מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בנין חדש בהרב קוק, 3ח', 
70 מטר, 4,500 ש"ח. פולטוב 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-3646632

 חדשה מקבלן: 3 חד', 
מרווחת, ברב קוק, 4,700 

ש"ח, לל"ת, מיידי, 
)05-05ל(050-6437766

 השניים, 2 חד', ק' א', 
עורפי, 3,000 ש"ח, כניסה 
 ,077-2050410 .10-2-18
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 להשכרה בגניחובסקי, 
2.5 חד' + ריהוט + 

מרפסת שמש + ארנונה, 
מיידי!! 3,400 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2345633

 בעוזיאל, 2 חד' גדולים + 
מטבח + פינת אוכל + חדר 

אמבטיה וחצר, מיידי, 
_____________________________________________)05-06ל(052-2455201

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת + 
_____________________________________________)05-08(פרגולה, 054-4797080

 להשכרה יחידת דיור, 
קרקע, משופצת, מוארת 
ומאווררת, בזכרון מאיר, 

050-5260688)05-08(_____________________________________________

 יחידת דיור מוארת ברמת 
אלחנן, ק"א, ב- 2,200 ש"ח, 

מתפנה עוד חודש, 
050-4110069)05-07(_____________________________________________

 ברמות ב'/ג': 6 חד' 
+ גינה 45 מ"ר, כ"פ ללא 
מדרגות! תחבורה, חנויות, 
6,000 ש"ח לחודש, מיידי! 

_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית יובל, דירת סטודיו 
חדשה )ליחיד(, מרוהטת 

וממוזגת, 2,300 כולל ארנונה 
_____________________________________________)05-08(וועד בית, 053-3136650

 בכפר אברהם, דירת 3.5 
חד', 3,400 ש"ח, לל"ת, 

054-8495980 ,054-8119885)05-08(_____________________________________________

 בפרנקפורטר במרכז-
העיר, יח"ד מרווחת, משופצת 

כחדשה, מרוהטת, 
052-7117902)05-05(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 מחפש דירה לקניה 
באשקלון או באשדוד, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3176405

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

_____________________________________________)05-06ח(לל"ת, 052-7396092

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(הון עצמי, 052-7122466

 למכירה בטבריה מרחק 
הליכה מהכינרת, מבנה 

עתיק, 400 מטר מגרש 1,200 
אישורים לבנייה של 2 קומות 
נוספות + 14 יח', פוטנציאל 
מעולה..., 5,000,000 ש"ח. 

עינב ציאדה. 
IRC 050-244-244-6)05-05(_____________________________________________

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

פוטנציאל השבחה וודאי 
לשילוש ההשקעה מעל 

5% תשואה בטוחה מהיום 
הראשון!!! מינימום השקעה 

של 1,500,000 ש"ח, לפרטים 
_____________________________________________)05-05(נוספים: 055-9235896

 להשכרה חנות 
ברבי עקיבא/דובק 20 

מ"ר, חזית, 8,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בקאליש מול בית 
הכנסת הגדול, חנות 

25 מ"ר, משופצת, חלון 
ראווה גדול, מתאים 
לכל מטרה, 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)05-05(_____________________________________________

 למכירה/השכרה חנות 
בנחלת יצחק, 27 מ"ר, מתאים 
גם למשרד, חדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני-ברק 

בשביל זה אנחנו כאן 
 BA בשבילך. תיווך

יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה למאירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

 BA על רבי עקיבא. תיווך
יזמות, 03-6138886, 

0544-980159)05-05(_____________________________________________

 חנות להשכרה ר"ע 50 
מ"ר במרכז סואן בר"ע. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 להשכרה או מכירה 
חנות מזון ברחוב ירושלים 

קרוב לר"ע, חזית כולל 
ציוד, 4,500 ש"ח, מיידי. 

**ברב קוק, חנות 25 
מ"ר, חזית, מיידי, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בטבריה מגרש 1,400 
מטר לבנייה של 9 יח' נוף 
לכינרת קומבינציה 30%. 

עינב ציאדה. 
IRC 050-244-244-6)05-05(_____________________________________________

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 בהזדמנות נדירה!!! 
רמת בית שמש ג', מגרש 
בבנה ביתך, כ- 400 מ"ר, 

_____________________________________________)05-05(לל"ת, 050-4130135

 בגני טל בב"ב, משרד 
מפואר 15 מ"ר, שירותים, 

_____________________________________________)05-08ל(מיקום מעולה, 053-3105016

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר מפואר ומשופץ, קומה 

א' עם מעלית ברבי עקיבא 
במרכז במחיר מציאה. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים קומת כניסה, רק 
1,500 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 ברב קוק, משרד 
כ- 40 מ"ר, משופץ 

ומסודר, ק"א, כ' מיידית, 
3,300 ש"ח כולל 

ארנונה. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, משרד 
קטן לפעילות שקטה, מקום 

מרכזי, מזגן, שולחן, 
_____________________________________________)05-09ל(052-7140101

 "דרך-עיר-נכסים" בפתח-
תקווה, מכירה/השכרה, משרד  

מפואר, 187 מ"ר, 6 + חד', 
ליד בית-המשפט עם מעליות 

_____________________________________________)05-05(וחניות, 0522-656825

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

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

 מקום מדהים לשבתות 
חתן/ גיבוש. אולם 

מפואר+ חדרי אירוח כ- 
_____________________________________________)52-3/18(55 מיטות.050-4198070

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים טובים לדירות בנות 3-4 

חדרים, אזורים טובים ב"ב ופ"כ 
במחירים טובים, 03-5444815, 

054-7477054)05-05(_____________________________________________

 דרושות בדחיפות דירות 
להשכרה 1-2-3-4 חדרים בב"ב 

ובפ"כ לשוכרים טובים + 
בטחונות, מיידי, פרסום עלינו, 
054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

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

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

כלנית

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

כרם בן זמרה

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

מושב גורן

מכירת רכבים

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 וילה 5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת + 
בריכה מחוממת, שולחן 

סנוקר, נוף מדהים 
לחרמון, 050-4296661,

050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

מיצובישי

יונדאי

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 מציבושי ספייס וואגן יד 
3, 290,000 ק"מ, טסט עד 

סוף מרץ, אזור ירושלים, 5,500 
_____________________________________________)01-05(ש"ח, 054-8460116

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 חדרים מהודרים להשכרה 
בהזדמנות בירושלים, 20 

_____________________________________________)02-05(מיטות, 058-4734418

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

 יונדאי גטס - glf, שנת 
2008, 1400 נפח מנוע, יד 2, 

050-2817606)02-05(_____________________________________________

גמ”חים
 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 גמ"ח עריסות תינוק בב"ב 
_____________________________________________)02-02(קרית הרצוג, 052-7188889

סופרי סת”ם
 הננו להודיע לכל 

לקוחותנו כי פתחנו בבני 
ברק בשעה טובה מחסן גדול 
ומרווח של- קלף -קניגסברג- 

באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!

מבצע השבוע* מזוזות גודל 12 
ס''מ 10.5 ש''ח ס''ת 48 ס''מ 

195 ש''ח. הנהלת קלף לב 
052-7623142)02-05(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)03-06(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהמם להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-14(_____________________________________________

החזרי מס

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

 בגאולה לשבתות, פנימיית 
בנות, כ- 70 מיטות + חדר, 
_____________________________________________)04-07ל(אוכל ומטבח, 054-8402671

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 
בחורים/ות משכילים, דת"ל/

_____________________________________________)03-06(חרדים, 052-3245153

 "טובים השניים" שידוכים 
לגילאי +30 למגזר הדתי, 
חרדי, ללא דמי הרשמה - 

_____________________________________________)04-07ל(בערב, 054-8452118

שיעורים פרטיים
שעורים פרטיים

באזור המרכז

אנגלית/מתמטיקה
כל הרמות

053-2252759
chen20152057

@gmail.com

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 
לתקופה עד 60 חודשים, 
בריבים מועדפת, לא שוק 

_____________________________________________)05-08(אפור! 052-5701630

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(_____________________________________________

אבידות

 אבדו משקפי שמש של 
דולצ'ה וגבאנה לאישה, 

054-6337121)02-05(_____________________________________________

 נמצא סידור בגן סאקר 
שחרוט עליו "מאיר בל חמו" 

_____________________________________________)04-05ח(054-8456910

 נמצא נגן באוטובוס קו 
146 מחולון לב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8404647

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

_____________________________________________)04-05ח(052-7611354

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

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)05-06ח(1-599-500-003

 נמצאה שמיכה חדשה 
לתינוק ליד התחנה ברח' אשל 

אברהם במוצ"ש, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8426701

 בשבת פרשת בא, אבדו 
זוג כפפות בצבע כחול כהה 

_____________________________________________)05-06ח(בכותל, 052-7613623

■ 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

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים טובים לדירות בנות 3-4 

חדרים, אזורים טובים בב"ב 
ופ"כ במחירים טובים, 

054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________

 דרושות בדחיפות דירות 
להשכרה 1-2-3-4 חדרים בב"ב 

ובפ"כ לשוכרים טובים + 
ביטחונות, מיידי, פרסום עלינו. 
054-7477054 ,03-5444815
054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)04-05ח(054-2509001

 דרושה אורגנית ימהה, 
_____________________________________________)04-05ח(058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)04-05ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)04-05ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 054-8432271

 בירושלים למשפחה 
ברוכה דרוש בדחיפות לול או 

_____________________________________________)04-05ח(עריסה, 050-6256846
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לפרסום
בלוח

03-6162228

ם
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 1,000,000 

ם 
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 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228
ביקוש 
עבודה

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

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

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

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

 דרושה מתאמת פגישות 
טלפוניות לתחום הביטוח! 

אסרטביות, כושר ביטוי גבוה, 
אוריינטציה מכירתית, 5 ימים 

בשבוע 10:00-14:00, 30 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הכשרה ע"י 
החברה בת"א למשך שבועיים 

לאחר מכן, אופציה לעבודה 
_____________________________________________)04-06ל(מהבית! 054-7883544 שלומי

 דרוש מתרים/ה עם נסיון 
לארגון חסד למכירת כרטיסי 

הגרלה, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)04-05(מהבית, 052-7117086

 דרוש עובד/ת עם נסיון 
לארגון תורני לניהול אתר 
ופרסום ושיווק ברשתות 
החברתיות, קו"ח לשלוח 

למייל:
hodaya9099061@gmail.com)04-05(_____________________________________________

 בבני-ברק עובדת אחראית 
ומסורה למשק בית 3 פעמים 

_____________________________________________)04-07(בשבוע, 052-7625256

 לפרויקט חדש באיזור 
המרכז, דרושים דיילי שטח 

כ- 5 שעות ביום, שכר גבוה + 
בונוסים. **ללא מכירות

-מתאים כמשרת אם
-מתאים לפנסיונרים, לפרטים: 

050-2312327)04-05(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית קבועה 
לנקיון + עזרה, אמינה, חרוצה 

_____________________________________________)04-07(+ המלצות, 054-8543214

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)04-05(גברים/ונשים, 055-6783785

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

סייעת לתינוקיה + למ.מלאה/
חלקית, מ- 7:30-16:45, קרוב 

לב"ב ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)04-05(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית, 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)04-05(מהבית, 054-8428788

 לעמותה בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 דרושים/ות נציגי/
ות + מנהלי/ות מכירות 

בטלמרקטינג, שכר בסיס 
גבוה + עמלות ותנאים טובים 

למתאימים/ות, טל': 
054-3856999, מייל:

officetax@interb.co.il)04-05ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
תלמידת סמינר הפנויה בימי 

_____________________________________________)04-06(שישי 8-12, 052-7144468

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שישי, 050-4927000

 לגן בגבעתיים, סייעת 
לשעות 7:30-16:45 או 

13:00-16:45, תנאים מעולים, 
052-3838484)04-07(_____________________________________________

 איש מכירות, פרילנסר, 
לתחום הנדל"ן, רכש דירות, 

_____________________________________________)04-05(שעות גמישות, 050-6208102

 למחסן חרדי בבני-ברק 
דרושים מחסנאים, שעות 

העבודה: 16.00-22.00, 
35 ש"ח לשעה + תנאים 

מצויינים, יכולת פיזית קלה, 
תחילת העבודה מיידית, 

073-2590300)04-04(_____________________________________________

 דרושים צעירים 
נמרצים, לעבודת נקיון, 

_____________________________________________)04-05(שכר נאה, 058-7658007

 לחברה פיננסית מתאמת 
פגישות בפתח-תקווה ל- 4 

_____________________________________________)04-07(שעות, 054-9474755

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים בב"ב, נסיון במכירות 

חובה! פקס: 03-6764784, 
gmail.com@3105018 :04-05(מייל(_____________________________________________

 דרוש עובד מחסן בתחום 
האלומניום לעבודה פיזית 

במרכז, משרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב, תנאים טובים, 

_____________________________________________)04-07ל(053-3391691

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז, 

_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 לפלאפל בב"ב דרוש עובד 
_____________________________________________)04-05ל(רציני וחרוץ, 052-4073140

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

_____________________________________________

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)05-08(_____________________________________________

 דרושה סייעת חרוצה 
ומסורה לכיתת בוגרים, גיל 3, 
שכר נאה למתאימה, פרטים: 

050-4146721)05-06(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות, 

טל': 077-4316572, 
קו"ח לפקס: 077-5316573

מייל: 
gasmercpa@gmail.com)05-08ל(_____________________________________________

 בקניון איילון מוכר/ת 
לחנות ידאיקה למשמרות 

_____________________________________________)05-08(ערב! 050-6751751

 למעון יום שיקומי וגני 
ילדים, דורשות סייעות 

חינוכיות למשרה מלאה, 
03-6711800)05-06(_____________________________________________

 למעון יום שיקומי 
לילדים מיוחדים, דרוש/ה 
אח/אחות, משרה מלאה, 

03-6711800)05-06(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)05-08(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות, קו"ח 
למייל: 

Dani@adanei-hakesef.
co.il)05-08(_____________________________________________

_____________________________________________

 לעסק ביתי דרושים/
ות אנשים עם יחסי אנוש 

טובים. 054-4282642 - 
_____________________________________________)05-08(בשעות הערב

 למשרד מוביל דרוש/ה 
נציג טלפוני לביצוע 

סקרים, בסיס + בונוסים, 
אפשרות למשרת אם, 

_____________________________________________)05-08ל(052-7646609

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)05-06(_____________________________________________

 דרוש שליח לשליחויות 
בתוך ב"ב, מ- 16:00-20:00 

על אופנוע/אופנים חשמליים, 
_____________________________________________)05-06(שכר גבוהה, 053-2214038

 לסלון פאות בפ"ת, דרושה 
פאנית/פניסטית מקצועית, 

אפשרות קידום, 
050-6925400)05-05(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 
אפשרות למשרה חלקית, 

050-2044066)05-08(_____________________________________________

 לטלמרקטינג באזור בסר 
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות 

מתאים למשרת אם, 6 שעות 
ביום. 054-4808222, אורן. 

058-5552552, חן
orenz@newcom.co.il)05-08(_____________________________________________

 לרשת מזון מהיר בב"ב, 
דרושים עובדים רציניים בעלי 

מוסר עבודה גבוהה, נסיון 
בעבודות דלפק - יתרון, 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 050-9755999

 מעון פרטי ומקסים בפ"ת, 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

14:00-17:00 תנאים טובים 
_____________________________________________)04-06(למתאימה! 058-4457040

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

”אצל בתיה“
מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

 אלפי פריטים

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ש"ח100

כל בגדי האירועים

החל מ-

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

רק השבוע

הקודם זוכה!

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8447564

 דרוש לקניה/החלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)04-05ח(כשר יד שניה, 054-8443873

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 052-7396092

 דרוש למסירה טלפון 
ישן כשר או תומך סים כשר, 

_____________________________________________)05-06ח(02-6231031

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8447564

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה + תנור 

_____________________________________________)05-06ח(רדיאטור, 053-3100941

 מעוניין בעמודון לספרים 
+ זכוכית )דלתות( גובה 2.4, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 מעוניינים בעגלה וטיולון 
לתינוק במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 דרוש טרמפ בערב מרמות 
ד' לשרי ישראל י-ם, אפשרות 

_____________________________________________)05-06ח(לתשלום, 054-8481456

 דרוש מצלמות אבטחה 
כולל ממיר במחיר מוזל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7149509

 תנור במחיר מציאה, 
_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 מכונת כביסה במחיר 
סמלי, 053-3109817, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8444641

 פורז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה Mosta, ב- 200 
ש"ח + ארגז V12, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מעסה חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 טוסטר אובן חדש גדול, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "24, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "17, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 150 
ש"ח/200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 
_____________________________________________80 )05-06ח(

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-5737813

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)05-06ח(25 ש"ח, 052-7167995

 טאבלט 7 אינץ, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער מיותר 

במצב מצוין, 500 ש"ח, דגם 
Epilot K2000 + דוושת רגל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-2515782

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8404243

 מייבש כביסה ב- 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-3000129

 דוד חשמל ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3000129

 תנור אפיה תעשייתי עם 
אבנים לפיצה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 טוסטר אובן נירוסטה, 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6560424

 גז תעשייתי ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 מכונת תפירה צרפתית 
_____________________________________________)05-06ח(ב- 500 ש"ח, 050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 גריל על גז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7603864

 HD סרטי טבע 
מפוקחים, 17 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7603864

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקורפון, בלוטוס ועוד, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(052-2437292

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

לחדרי ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7396092

 למסירה מקרר בקו, 2 
דלתות, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(0527-613645

 למסירה מקרר נורמנדה 
גדול, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7613645

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(טל': 054-7561146

DVD  נייד, 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)05-06ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 דיסקמן מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בלבד, טל': 053-3180652

 נגן דוקו bleu בלוטוס, 
חדש באריזה ברחובות, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-8603699

 פקס, סורק, מדפסת קנון 
_____________________________________________)05-06ח(- 100 ש"ח, 052-7685168

 ,PC מסך דק למחשב 
ב- 150 ש"ח, "22 אינץ', 

_____________________________________________)05-06ח(050-6205446

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)05-06ח(053-3179093

 רדיאטור 12 צלעות, גולד 
ליין בב"ב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

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

_____________________________________________)05-06ח(052-7154426

כחדש, מציאה, 20 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)05-06ח(050-2897977

ריהוט

 ספריה כולל כוננית של 
3 מגירות צבע עץ בשילוב 

פיסטוק - 500 ש"ח. שידת 4 
מגירות על גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(מצב מעולה, 052-6140800

 ספה 2 מושבים צבע 
קרם/שמנת חזקה/יציבה, 320 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6370452

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

_____________________________________________)05-06ח(בפ"ת, 050-6370452

 כסא משרדי על גלגלים, 
מנגנון סינכרוני מלא, כחדש, 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6205446

 מציאה, ויטרינה יפה 
להדלקת נרות שבת, ב- 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, לפרטים: 050-4119312

 שולחן + 8 כסאות 
שחורים במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, 

רק 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 שולחן סלוני + 4 כיסאות, 
אורך 1.80 נפתח ל- 2.80, חום 

אגוז - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-5892020

 קומודה, וונגה + מראה, 
4 מגירות, מדהימה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(פ"ת, 052-7122470

 כסא משרדי כחדש, 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7122470

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 שולחן מטר וחצי על 90, 
נפתח ל- מטר שמונים, חדש, 

נקנה לפני חודשיים בצבע 
דבש, 2,200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 למסירה בחינם שידה 
ומראה מעץ, גובה 190, רוחב 

_____________________________________________)05-06ח(140, 050-9958001

 שולחן פינת אוכל מטר על 
60 ס"מ, נפתח ל- 160 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון נמוך בצבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ מלא 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 ארון נעליים כתר במצב 
_____________________________________________)05-06ח(מצוין, 60 ש"ח, 052-7191512

 בירושלים זוג מזרונים 
חדשים 80 ס"מ וגגון אלומיניום 

לרכב, בהזדמנות, 
_____________________________________________)05-06ח(053-3169314

 מיטות לחדר שינה, מצב 
טוב, ב- 500 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)05-06ח(לארון ושידות, 052-7154426

 1.70X51 ,ארונית מטבח 
מ' במצב טוב מסנדוויץ אדום, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8477988, 03-5740224

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות פשוטים, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 שולחן סלוני במצב 
מצוין למכירה בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)05-06ח(בירושלים, 050-4160457

 מיטה מתקפלת במצב 
טוב, בירושלים, 110 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד, 054-8430281

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחזק + 5 כסאות, במצב טוב, 

_____________________________________________)05-06ח(190 ש"ח, 052-7114387

תינוקות
 במחיר סמלי מיטת תינוק 

מעץ במצב מצוין, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7635530

 מיטת תינוק של "שילב" 
מעץ מלא בצבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-5385013

 עגלת תינוק צ'פצ'ולה, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 עגלת Xmax במצב טוב 
מאוד, אמבטיה + טיולון + 
תיק תואם, במחיר מציאה: 

500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)05-06ח(052-7134832

 עגלת טיולון בייבי ג'וגר 
סיטי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7175085

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 300 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים, 052-7611433

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7601490

 מיטת תינוק קטנה במצב 
טוב + מזרון, צבע לבן, 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-9307308

 טלפון נוקיה c2 כשר 
במצב מעולה, ב- 380 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8454536

 אופני הילוכים 26", 300 
ש"ח. אופני ילדים 14", 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-5385013

 ספרי מוהרא"ש 5 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8478897

 ספרי ילדים של הרב 
ארוש, 20 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(054-8478897

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)05-06ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 סט סירים נרוסטה 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 אופניים לילדים, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 כיסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 אופניים "24, ב- 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 טלית תימנית כחדש, 200 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 צידנית ענקית 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

 ארונית קופסת תכשיטים 
מעץ שמנת, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7685168

 מזוזה הצורפים שילוב 
עץ + כסף, חדש באריזה, 70 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7685168

 סיר נירוסטה, 20 ס"מ, 
חדש באריזה, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7685168

 סט סיר + מחבת קרמי, 
24 ס"מ, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7685168

 מזוודה ענקית 85/45 
מצויינת 2 גלגלי סיליקון - 
TRAVEL - מציאה, 170 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7601490

 במציאה! קורקינט הלו 
קיטי 3 גלגלים, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8443223

 במציאה! אופני bmx הלו 
קיטי כחדש, לגיל 3-7 כולל 

גלגלי עזר, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8443223

 אופני הילוכים גודל 16, 
דרוש תיקון קל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8443223

 שמלה חדשה לאירועים, 
אופנתית וארוכה לנשים/

נערות, מידה 38, רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(השכרה, 054-8443223

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(בב"ב, 052-7676856

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 התפנה שף למיידי 
לעבודה בישיבות, עם נסיון, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3486007

 מעוניין לנקות בתי ספר, 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)05-06ח(050-4106914



ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  630/1-1/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
_____________________________________________)03-06ל(052-7672561

 דרושים עובדים לשמעיה 
בב"ב ובירושלים, מוכרים, 
קושרי ציציות ומחסנאים, 

_____________________________________________)03-06ל(052-6242872

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת בין השעות -14:00

16:00, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)03-05(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 דרושים למ.ספורט 
הדתי: 1. מדריכ/ות התעמלות 
קרקע כדורגל וסל, חדר כושר, 

לחימה. 2. מדריכי קסמים, 
_____________________________________________)03-06(שכר גבוה, 052-6420609

 מורה פרטית לאנגלית 
ומתמטיקה לכל הרמות, באזור 

המרכז, 053-2252759
Chen20152057@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה 
לילדים בגילאים 7 ו-9 

_____________________________________________)03-06(בבני-ברק, 054-5673520

 למאפיה בבני-ברק 
דרושים עובדים כלליים + 

לחנות + אופים,
054-6855447)03-06(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 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

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

 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

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

קו עיתונות דתית / 8147481 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)04-07ל(050-8883909

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

• משמרות של 5 שעות

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

ליידע ולהודיע
פרנסה טובה ומכובדת

054-2327060
054-4847020

מוקד שרות בפתח תקווה 
בהפרדה מלאה (לא מכירות)
עבור נשות אברכים

פעילות המוקד 7:45-16:00
אופציה למשרת אם

עבודה 
מיידית

Liora@hfd.co.il | 054-444-25-29 דובי

בואו להתחיל לעבוד  ממחר!!!
עבודה שווה בשכר מתגמל + בונוסים
נציגים/ות לשירות לקוחות

קריית אריה, פתח תקווה

מענה טלפוני לשיחות 
נכנסות בלבד

א'-ה' 8:00-17:00, 
ללא ימי שישי

ניסיון בשירות לקוחות - יתרון
ניסיון באקסל - יתרון

יכולת ניהול מס' משימות במקביל 
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים

דרושים/ות

מיקום

במסגרת
התפקיד

עבודה 
בימים

דרישות

 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט 

ובניית אתרים בבני-ברק, השכר 
הכי גבוה בהתחייבות! 

jobs@kidumplus.co.il
פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש מנהל צוות למוקד 
מכירות גדול בב"ב, חובה נסיון 

במכירות, קו"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 מאסטרית בשיווק? 
דרושה אישה המוכנה 

להתאמץ כדי להרוויח המון!! 
)גיל 23-28(. רחלי, 

054-8437603)04-05(_____________________________________________

 לרשת מרכזים חדשניים 
בתחום הבריאות, ספורט 

ותזונה למגוון תפקידים, חלקי/
_____________________________________________)04-05(מלא, 052-5005850

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
_____________________________________________)04-07ל(050-6964424

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון, קו"ח 

לפקס: 077-4564101
מייל: 

hanny41976@gmail.com)04-05(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)04-06(בייגל בגאולה, 02-5375516

 קופאי/ת לחנות צעצועים 
בתל-אביב, תנאים ומשכורת 
מעולים! להתקשר מהשעה 

054-6379400 ,12:00)04-07(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)04-07(מעולים, 050-6857584

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 דרושה סייעת חמה 
ומסורה למילוי מקום לגן 

בת"א וגננת לצהרון, 
_____________________________________________)03-06ל(050-4175115

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

למעון ב"ב דרושה 
מטפלת לכיתת בוגרים

052-7660483
אווירה צעירה ונעימה

07:30-16:00
13:00-08:30

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 משפחה קטנה בפ"ת, 
מעוניינת באישה או בחורה 

לבישול פעמיים בשבוע, 
_____________________________________________)04-05ל(08-9921070, 052-7670493

 דרושים מתרימים לימים 
של פורים, אחוזים גבוהים כולל 

הגעה לכתובות, 
052-7505847)03-06(_____________________________________________

 לשיפודי דרור ברח' 
הרואה 85 פ.ירושלים, חרוץ 

למטבח/על פס חם, עדיפות 
לנסיון, תנאים טובים. 
גבי: 054-3979321. 
_____________________________________________)03-06(מזל: 054-3452961

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 דרושה מוכרת לחנות 
אורטופדיה בגבעת שמואל 

ובבית שמש, קו"ח לפקס או 
למייל: 08-9285984

ortorpaz2000@gmail.com)03-06ל(_____________________________________________

למרכז רפואי מעייני הישועה 

חשמלאי/ת מוסמך/ת
טיפול בלוחות חשמל, מערכות בקרה והתראה

דרישות: ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום | ניסיון בטיפול 
 בלוחות חשמל, מערכות התראה ותקלות כלליות בחשמל

 | רצוי ניסיון בעבודה בארגון גדול / דומה
תאור התפקיד: טיפול בלוחות חשמל | מערכות בקרה והתראה

דרוש/ה

טלפון 03-5771146 פקס 035771144
tzevet10@mhmc.co.il קו"ח למייל

לניקיון וטיפול השוטף 
של הבית 4-6 ימים בשבוע 

באזור גבעת שמואל 
שכר גבוה למתאימה

דרושה עוזרת משק בית 

רחל - 054-6662335

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 073-2198851
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)05-06(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת סבב 5 ימים, 30 ש"ח 

_____________________________________________)05-06(לשעה, 054-8474393

 למעון איכותי בפרדס-כץ, 
מטפלות חמות וחרוצות, 

בשעות 8.00-16.00. אסתר, 
054-8413913)05-06(_____________________________________________

 דרושים נהגי אוטובוס 
מגוש-דן, לעבודת בוקר/ערב. 

_____________________________________________)05-08(נ.צ הסעים, 052-3821702

 לגרפיקאי חרדי ידוע 
דרוש/ה מנהל/ת משרד 

לעבודה מהבית, לניהול יומן, 
עבודה מול לקוחות ועבודה 
משרדית, 4-5 שעות ביום - 
גמיש, 6,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לחברה בירושלים פקיד/ה 
לעבודה משרדית ומענה 

טלפוני, שעות נוחות, 6,000 
ש"ח. *למשרד בירושלים 

בודק/ת תוכנה, שכר 10,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 עוזר/ת מנכ"ל בחברה 
ממשלתית סמוכה לבני-ברק, 

משרת בוקר, 7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(קריירה, 072-22-222-62

 דרושים עובדים לחנות 
צעצועים וממתקים, עדיפות 

לבעלי ניסיון, לפרטים: 
052-4333900)05-05(_____________________________________________

_____________________________________________

 לבבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים 

בבתיהם, שפות: 
אנגלית, רוסית, אידיש,

 ,050-4120448
03-5783159)05-06(_____________________________________________

 לבית קפה בבני-ברק 
אחמ"ש בוקר/ערב + עובד 

מטבח, עדיפות לבעלי נסיון, 
052-6607070)05-06(_____________________________________________

לצהרוני "אביב התורה" 
בת"א דרושות

שעות עבודה: 13:30-16:30
שכר גבוה למתאימות

קו"ח למייל:
avivkids1@gmail.com

גננות / סייעות

לפרטים: 072-2223356

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול

כמהלהחליט רוצה 



אזהרה - סיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת



בס"ד יום רביעי ט"ו בשבט תשע"ח   31/1/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ד בשבט תשע"ח 30/1/18

דולר ארה"ב « 3.3990
אירו « 4.2215
לירה שטרלינג « 4.7919
יין יפני « 3.1307
פרנק שוויצרי « 3.6441

השבוע 
הגשום הציל 

 את העונה
/ עמוד 4

'הביטקוין הבא' נשדד, 
הבורסות ננעלו והערך צלל

שסומן  האת'ריום   • הוירטואליים  המטבעות  בשוק  ודרמות  קריסות  סדרת 
כמחליפו של הביטקוין נפרץ ו-80 מיליון דולר נגנבו • האקרים פרצו למערכת 
מסחר יפנית ושדדו 530 מיליון דולר במטבע הווירטואלי נאם • ואילו בארה"ב 

הרשויות הפסיקו פעילות של חברת מסחר במטבעות מקוונים בחשד להונאה
/ עמ'  2

לראשונה: התאגדות 
אנשי עסקים חרדים

/ עמ'  5

הפחיתו את הנטל
/ דוד רוזנטל, עמ'  4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

עמ' 6-7

שגיאה חמורה: 
מחיר השכירות 
התייקר כפליים

עוד חודש בדיוק: סוף 
לתשלום באוטובוס

/ עמ' 2 

/ עמ' 5

טעות דרמטית בחישובי הלמ"ס נחשפה השבוע, והתברר כי מחירי 
 ⋅ השכירות בעשור האחרון זינקו בכמעט כפול מהשיעור שנמדד 

ההשלכות מרחיקות לכת, וכוללות שינוי בשיעור האינפלציה

הטענת הרב קו תיעשה בעמדות חיצוניות או ברשת  
פועלים  עיתונות':  ל'קו  התחבורה  במשרד  ⋅ גורם 
להקמת מוקד תשלום טלפוני על מנת לענות לדרישות 
הלקוחות החרדים שאינם משתמשים בסמארטפונים

של
דרוש

 לעמותת מטב לשירותי טיפול וסיעוד
 דרוש איש שטח מהמגזר החרדי, שיהיה בקשר שוטף מול נציגי קשרי הקהילות 

 וייתן מענה אישי לקשישים ובני משפחותיהם  הזקוקים למטפל/ת. התפקיד כולל גם 
איתור וגיוס של מטפלים/ות מחפשי עבודה מהמגזר.  היקף משרה: גמיש | מיקום: בני ברק

הגדרת התפקיד בכמה מילים:
 מיפוי צרכים, שיווק שירותי הארגון בעבודת שטח, 

מתן מענה וסיוע ללקוחות ואיתור שיתופי פעולה במגזר החרדי

 הכישרונות שאנו מחפשים:
 יכולת יצירת קשר בלתי אמצעי עם אנשים, היכרות עם הגורמים הרלוונטיים 

ובעלי ההשפעה במגזר החרדי בעל קשרים מוכחים בקהילה, אמינות, יוזמה, עצמאות ונחישות

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד
Matavjobs@gmail.com :לשליחת קו״ח

בוטיק
שמלות ואיפור

רש"י 18 אלעד - בוקר בתיאום 
054-4258-755וערב בשעות 8-10 בתיאום מראש

מבחר שמלות יוקרה בעיצוב אישי
איפור ערב וכלות

תפירת שמלות בעיצוב אישי יחס אישי ומקצועי
איפור ערב מקצועי לאירוע מושלם
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