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ארי קלמן

בסוף השבוע הקרוב ישראל תעבור לשעון חורף, עם החשיכה 
ההצפות  החזקים,  הגשמים  גם  יגיעו  יותר  מוקדם  שתגיע 
ושלוליות הענק שיסכנו את הנהגים בכבישים החלקים. על פי נתוני 
עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס עולה כי בחורף שעבר 
אדם  בני  ממאה  למעלה  של  עלייה   9,669 דרכים  בתאונות  נפגעו 

לעומת מספר הנפגעים בחורף שלפניו.
בני אדם   141 נהרגו  אלו,  כי במהלך חודשים  עולה מהנתונים,  עוד 

עלייה  דרכים,  בתאונות 
הרוגים  שמונה  של 
שקדמה  השנה  לעומת 
היא  המשמעות  לה. 
חודשי  חמשת  שבמהלך 
החולפת  בשנה  החורף 
נהרג  יום  בכל  כמעט 

אדם בתאונת דרכים. 
הפצועים  במספר  גם 
החורף  בחודשי  קשה 
של  עלייה  חלה  שעבר 
לחורף  בהשוואה   18%
בני   703  - לו  שקדם 
אדם נפצעו באורח קשה 
בתאונות דרכים בחודשי 
 2015 שנת  של  החורף 
שנפצעו   831 לעומת 

קשה בחורף 2016.  
מחייבים  החורף  "חודשי  ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה,  ארז 
המודעות  את  להגביר  חייבים  ולכן  המדינה  מצד  מיוחדת  היערכות 
הרשויות  ראשי  במקביל,  עכשיו.  כבר  הנהגים  בקרב  חורף  לנהיגת 
המקומיות חייבים לפעול לשיפור התשתית בכבישים, לנקות תעלות 

ניקוז ולתקן ליקויים שחוזרים על עצמם שנה אחר שנה".
בתל אביב נפגעו בשנת 2016 בחודשי החורף 628 בני אדם בתאונות 
דרכים, שלושה מתוכם נהרגו. בירושלים נפגעו בשנת 2016 בחודשי 

החורף 540 בני אדם בתאונות דרכים, שלושה מתוכם נהרגו. בחיפה 
דרכים,  בתאונות  אדם  בני   296 החורף  בחודשי   2016 בשנת  נפגעו 
אדם אחד נהרג. בבאר שבע נפגעו בשנת 2016 בחודשי החורף 274 
בני אדם בתאונות דרכים, שלושה מתוכם נהרגו. בפתח תקוה נפגעו 
שניים  דרכים,  בתאונות  אדם  בני   201 החורף  בחודשי   2016 בשנת 
מתוכם נהרגו. באשדוד נפגעו בשנת 2016 בחודשי החורף 203 בני 

אדם בתאונות דרכים, שניים מתוכם נהרגו.  
אחיזת  חלק,  הכביש  חורפי  אוויר  במזג  כי  מסבירים  ירוק  באור 
הצמיגים בכביש פחות טובה וקיימת סכנת החלקה. לכן, בזמן שיורד 
גשם יש להפחית את 
הנסיעה,  מהירות 
מרחק  לשמור 
מהרגיל  יותר  רב 
מלפנים  מהרכב 
ערנות  ולהגביר 
בסביבת  במיוחד 
בתי ספר וגני ילדים. 
לבדוק  יש  כן  כמו 
את תקינות הצמיגים 
שמתחיל  לפני 
לוודא  בכדי  החורף 
כי הם אינם שחוקים 
לחץ  וכי  יבשים  או 

האוויר בהם תקין. 
ליתר  וגם  הרכב  לנהג  הן  מאוד,  חשובה  בחורף  "הנראות  כן,  כמו 
בדרכים  וגם  ביום  גם  אורות  להדליק  יש  לכן  בכביש.  הנהגים 
דרך  אורות  להדליק  צריך  ערפל,  קיים  שבהם  בימים  העירוניות. 
לא  הרכב  מגבי  כי  לוודא  יש  כן  כמו  מסוכנות.  מעקיפות  ולהימנע 
יבשים וכי יש מים במיכל המגבים. בנוסף חשוב מאד לשים לב כי 
גשם  בתנאי  לנסיעה  ומוכנים  תקינים  והבלמים  האורות,  המצבר, 

ובוץ".

יעקב אמסלם

העיר חריש יועדה בעבר לציבור החרדי, 
דירות  ששיווקו  עמותות  בה  זכו  אך 
לציבור הכללי. ובכל זאת, כמה קבוצות חרדיות 
התאגדו והחלו לבנות במקום מאות יחידות דיור. 
אחת מהן, המונה 500 משפחות חרדיות, היא זו 
פרויקטים   5 שניהלה  הנדסה'  'רוני  חברת  של 
רוויה  בבנייה  דירות   376 יחד  הכוללים  בחריש 

ועוד 78 בתים צמודי קרקע.
זיגדון,  את הקבוצה החרדית ארגן הרב אשר 
חריש,  בעיר  באמת'  'לעבדך  קהילת  ראש 
וחבריה חתמו על הסכמי שיתוף פעולה במתחם 
יועדו  צמודי הקרקע, כאשר 78 צמודי הקרקע, 
לאחר  מיד  החלו  הקשיים  משפחות.  ל-150 
לקבלת  הניסיונות   .2012 בשנת  במכרז  הזכייה 
מימון בנקאי עלו בתוהו וחברי הקבוצה נאלצו 
לשלם מכיסם. כאשר תם כספם, נעצרה הבנייה 

במתחם. 

פנו  הפרויקט,  ואי התקדמות  הזמן  חלוף  עם 
חלק מחברי הקבוצה – כ-60 משפחות – לבית 
לפרויקט.  נכסים  כונס  למנות  ודרשו  המשפט 
המטרה הייתה לקדם את הפרויקט בכל מצב. בין 
על ידי מכירתו לגורם אחר, ובין על ידי השלמתו 
המשפט,  בית  חיצוניים.  משקיעים  באמצעות 
בבקשו לבדוק היטב את מצב הפרויקט, מינה את 
עורך הדין עופר אטיאס שיבדוק את הפרויקט. 
לפני מספר חודשים הגיש עורך הדין דו"ח לבית 
המשפט ובו פירט את הכשלים שהביאו למצבו 

הנוכחי של הפרויקט. 
המימון  קבלת  לאי  הסיבה  הדו"ח,  לפי 
הבנקאי, היא הגדרתו הלא ברורה של הפרויקט 
הנעה בין קבוצת רכישה לפרויקט יזמי. הקביעה 
גם  שהופיעו  פרמטרים  מספר  פי  על  התבססה 
במכרז וגם בהתנהלות חברת הניהול. בין היתר, 
יוכלו  לא  במכרז  המתמודדים  כי  נקבע  במכרז 
ההנחה  לפיכך,  מתחמים.  משני  ביותר  לזכות 
שיזכו  קבלנים   4 שיתמודדו  הייתה  זה  בשלב 

בקרקע ויבצעו את הבנייה עבור חברי הקבוצה 
שחתמו על הסכם שיתוף.  

חברת  הוראות  פי  על  שפעלו  הקבלנים 
הניהול, לא ידעו כלל לאיזה מתחם הם מגישים 
את  שהגישה  מי  ההצעה.  סכום  ומה  הצעה 
את  קבעה  שגם  הניהול  חברת  היא  ההצעות, 
חברי  של  מכספם  ביטחונות  והעמידה  הסכום 
הקבוצה. בכדי להבטיח את הקרקע עבור חברי 
הקבוצה, נקבע עוד כי הקבלנים יחזיקו בקרקע 
יירשמו על  נאמנות כשלבסוף הנכסים  בחשבון 

שם חברי הקבוצה.
לאחר הגשת המכרז, הקבלנים זכו במתחמים, 
רכישה  בקבוצת  מדובר  כי  הזכירו  לא  אך 
חברי  של  הזיקה  בנוסף,  משפחות.  מאות  בת 
מכירת  הסכם  ידי  על  הייתה  לקרקע,  הקבוצה 
דירה מהקבלנים לחברי הקבוצה. לא הוזכר כלל 
אלו,  דברים  רכישה. מחמת  בקבוצת  מדובר  כי 
בכספם  להשקיע  הקבוצה  חברי  נאלצו  כאמור, 
הבנייה.  נעצרה  הכסף,  ומשתם  בפרויקט, 

ההתמודדות המרכזית של חברי הקבוצה כרגע, 
שצפויים  בפרויקט  הדירות  מחירי  ייקור  היא 
לעלות ב-15%, מה שייצור גירעון של 40 מיליון 

שקל. 
אמר  הנדסה,  רוני  הניהול,  חברת  מטעם 
עורך הדין יוחנן ויינר בבית המשפט כי העיכוב 
נכסים  לכינוס  הבקשות  בגלל  נובע  בפרויקט 
לעכב  שמעוניינים  חברים  כמה  ישנם  כי  וטוען 
את הפרויקט. לדבריו, הסיבה לאי קבלת מימון 
בנקאי הוא בהיעדר מימון יזמי העומד על 25%. 
עשויה  הניהול  חברת  מימון  באין  כך,  או  כך 

לספוג נזק של 200 מיליון שקלים. 
בדיון שהתקיים בשבוע שעבר, אמר השופט 
רון סוקול כי "אין מנוס אלא למנות בעל תפקיד 
בניית  ולהשלמת  הפרויקט  לקידום  יפעל  אשר 
אחד  בגורם  צורך  יש  בפרויקט.  הדיור  יחידות 
קידום  למען  ויפעל  האינטרסים  כל  את  שירכז 
הפרויקט". מי שמונה על ידי בית המשפט הוא 

עו"ד חגי אולמן.

בהיעדר מימון בנקאי: קבוצת הרכישה החרדית מתפרקת

לא פחות מעשרת אלפים בני אדם נפגעו בתאונות דרכים בחורף הקודם  על פי הנתונים, בעשור 
החורף  "חודשי    הרוגים   7 בהם  ברק,  בני  בעיר  אדם  בני   1237 החורף  בעונת  נפגעו  האחרון 
מחייבים היערכות מיוחדת מצד המדינה ולכן חייבים להגביר את המודעות לנהיגת חורף בקרב 

הנהגים כבר עכשיו"

חברת הניהול של הקבוצה, הגישה הצעות למכרז באמצעות 4 קבלנים ובהתנהלותה לא ציינה אם מדובר 
בקבוצת רכישה או פרויקט יזמי  התוצאה: אף בנק לא נעתר להעניק מימון לפרויקט החריג  בית המשפט 

מינה עו"ד שינהל את ענייניהם של חברי הקבוצה המונה 500 משפחות חרדיות 

החורף בפתח – ועמו תאונות הדרכים

 בתחילת החורף לבדוק את הרכב במוסך.

 להוריד את מהירות הנסיעה ב-10 קמ"ש 

לפחות.

הרכב  מכלי  המרחק  את  להגדיל   

שמלפנים. 

 להשאיר פתח בחלון על מנת שאוויר צח 

יכנס וימנע אדים ותחושת עייפות. 

 לתכנן את מסלול הנסיעה מראש.

בכבישים  אורות  הדלקת  על  להקפיד   

בינעירוניים גם ביום וגם בלילה.

 להדליק אורות דרך בימי ערפל

ולא  תקינים  הרכב  צמיגי  כי   לוודא 

שחוקים.

וכי יש   לוודא כי מגבי הרכב לא יבשים 

מים במיכל המגבים.

והבלמים  האורות,  המצבר,  כי   לוודא 

תקינים ומוכנים  לנסיעה בתנאי גשם ובוץ.

כך תנהגו בחורף:
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במדינה  הגדולים  הקרקע  עתודות  על  חולשת  לישראל  קיימת  הקרן 
 כעת, ח"כים מתקוטטים על השליטה בה: חברי כנסת הגישו הצעת 
חוק שלא להעביר כספים לקרן מקופת המדינה  ח"כ סמוטריץ' ביקש 

לבטל הדיון  הסיכום: 2 מיליארד שקלים לקופת המדינה

לנדסברג ז"ל היה מגדולי התעשיינים בישראל

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

דין לצורך הגשת תביעה בסכום  פניתי לעורך  שאלה: 
הדין  עורכי  טרחת  ושכר  ומאחר  שקלים,  אלפי  של 
שנדרשתי לשלם היה גבוה יחסית, נאמר לי שאוכל לזכות 
בהחזר שכר הטרחה ובהוצאות משפט אם תתקבל תביעתי, 
איך בית המשפט קובע את סכום הוצאות המשפט ושכר 

הטרחה?

שבמרבית  לעובדה,  לב  לשים  כדאי  ראשית  תשובה: 
והחזר  משפט  הוצאות  נפסקות  לא  המשפטיים  התיקים 
הנתונים  את  לבחון  ומוטב  מהצדדים,  למי  טרחה  שכר 
היבש'.  ל'חוק  להיצמד  לנסות  ולא  בנושא,  הסטטיסטיים 
בתי המשפט גם נוהגים במקרים רבים גם לפסוק הוצאות 
הצדדים  הוציאו  מאשר  נמוכים  טרחה  שכר  ותשלומי 
המשפט  בית  קורים,  כאלו  מקרים  וגם  ומנגד,  בפועל, 
בסכומים  טרחה  ושכר  משפט  הוצאות  לעיתים  מטיל  גם 
ידי צד,  ניהול המשפט על  גבוהים יחסית, למשל אם דרך 
נכון  היה  שלא  במקום  להקשות  באה  או  מסרבלת  הייתה 

לעשות זאת.



שאני  ובדיווחים  במסמכים  רבים  במקומות  שאלה: 
מקבל מהבנק נרשמת במקום מודגש המילה טל"ח. למה 

הכוונה?

תשובה: ראשי התיבות טל"ח הם 'טעות לעולם חוזרת', 
ועל ידי הוספת המילים כאמור מתכוון בעצם הבנק להזהיר 
שנמסר  בדיווח  או  במסמך  בפרסום,  טעות  שיש  שייתכן 
את  רושמים  שהבנקים  שלמרות  לציין,  חשוב  מהבנק. 
המילה טל"ח על הדיווח או על המסמך, עדיין אין הדבר 

פותר אותם מהחובה למסור דיווחים נכונים ומדויקים.



לי  שיש  למרות  ולכן  רגל  כפושט  הוכרזתי  שאלה: 
חשבון הבנק מסרב לנפק לי פנקסי שיקים, אפילו לצורך 

תשלום דמי שכירות. מה ניתן לעשות?

פנקסי  הנפקת  בדבר  השאלה  הגיעה  לאחרונה  תשובה: 
שיקים לפושטי רגל לצורך תשלומי שכר הדירה בלבד אל 
להנפיק  הבנק  שסירוב  החליט  אשר  העליון,  המשפט  בית 
יכולים  ופושטי רגל  פנקסי שיקים מוצדק בנסיבות העניין 
באמצעות  הדירה  לבעל  ישירות  הדירה  שכר  את  לשלם 

הוראת קבע.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

המאבק על קק"ל: 2 מיליארד שקל למדינה

מגוון קורסי הכשרה ב'הכוון'

נפטר מייסד 'סנו' ברונו לנדסברג

פישל רוזנפלד 

לא רבים מכירים את הגוף האנונימי יחסית, אך קרן קיימת 
לישראל )קק"ל(, אחראית על נתחים נכבדים מכלל עתודות 
ידי  על  הנדל"ן  בשוק  פקטו  דה  ושולטת  ישראל  במדינת  הקרקע 

שחרור קרקעות לבנייה לפי ראות עיניה. 
בשבוע האחרון עלה שוב הויכוח אודות הלאמת הקרן. המצדדים 
במהלך, המזוהים עם האופוזיציה, טוענים כי גוף כזה מחויב להיות 
תחת החלטות הממשלה וכפוף לה. המתנגדים למהלך טוענים כי 

הדבר יפגע בפעילותה הציונית של הקרן. 
חה"כ בצלאל סמוטריץ', חבר ועדת הכספים, פנה השבוע לראש 
הממשלה, לשרים ולחברי הכנסת בבקשה למנוע דיון על הלאמת 
קק"ל. במכתבו פירט ח"כ סמוטריץ' את הקשיים החוקיים שמעורר 
קידום  לדבריו,  לממשלה.  מקק"ל  כספים  להעביר  שמבקש  חוק 
החוק אותו הגישו חברי כנסת מהאופוזיציה, עומד בניגוד מוחלט 
מפורשת  להתחייבות  ובניגוד  הממשלה  של  קודמות  להחלטות 
שלה במסגרת ההסכם עליו חתומה הממשלה מול קק"ל. "אעשה 
כל שביכולתי למנוע את הפגיעה במוסדות הלאומיים. לא מתקבל 
על הדעת שממשלה לאומית היא זו שתפגע בפועלה הציוני הכה 

חשוב של הקרן הקיימת לישראל."
בכנס  לסוגיה  התייחס  עטר,  דני  לישראל,  הקיימת  הקרן  יו"ר 
שנערך בסוף השבוע האחרון בדרום והאשים את הממשלה אותה 

הגדיר "הלאומית ביותר" כמי שמשרתת את האינטרסים האפלים 
ביותר של שונאי הלאום. "אני כבר רואה כיצד דוד ביטן וזחאלקה 

מצטלמים מחויכים", אמר במתקפה חריפה.
מנגד, חברי הכנסת רועי פולקמן ורחל עזריה )כולנו(, החברים 
אף הם בוועדת הכספים, כי אין מנוס מהלאמת הקרן וכי "עודפי 
כי  השניים  מציינים  בתגובתם  לאזרחים".  לחזור  חייבים  התקציב 
בתחומי  דונמים  מיליון   2.3 יש  לקק"ל  מתמשך.  מחדל  פה  ״יש 
מדינת ישראל, הם מקבלים עליהם מיליארדי שקלים מהמדינה בכל 
שנה בלי פיקוח ובקרה, ופטורים מכל תשלומי המיסים שמחויבת 

להם כל החברה ישראלית".
בנוסף, טוענים בתגובתם פולקמן ואזריה כי "מידי שנה מעבירה 
רמ"י לקק"ל את הכספים שהתקבלו בעד הקרקעות ששווקו על ידה 
בוחרת  אותן  הפעולות  הקרקעות.  בהשבחת  היתר,  בין  שמוקרם, 
קק"ל לקדם בכספיה המתקבלות משיווק קרקעות בידי רמ"י, לא 
תמיד תואמת את סדר העדיפויות הממשלתי כפי שבא לידי ביטוי 

בתוך התקציב השנתי".
מנכ"ל  בין  בנושא  דיון  התקיים  המושב,  פתיחת  ביום  השבוע, 
הדיון  בתום  עטר.  דני  קק"ל,  ויו"ר  באב"ד,  שי  האוצר,  משרד 
שקל  מיליארד   2 יועברו  לפיהן  להבנות,  הגיעו  וקק"ל  הממשלה 
תשתיות  לפיתוח  יועבר  הכסף  ב-2019-2018.  למדינה  מקק"ל 
לא  זאת,  עם  ספר.  ובתי  כבישים  כמו  הממשלה,  ידי  על  שיוגדרו 

ברור אם יקודם חוק קק"ל, זאת בשל ההסכמות בנושא. 

אלי כהן

לפעילות  ההיערכות  שהושלמה  לאחר 
תעסוקתי  להכוון  המרכז  של  החורף 
של עיריית בני ברק והמשרד העבודה הרווחה 
תצא  הקרובים  בימים  החברתיים  והשירותים 
חוברת מיוחדת עם מגוון הקורסים שיתקיימו 
אליהם  תשע"ח.  החורף  חודשי  במהלך  אי"ה 

ניתן להירשם כבר בימים אלו.
התקנת  למנות:  ניתן  הקורסים  מגוון  בין 
פרמדיקים,  אירועים,  הפקות  מיגון,  מערכות 
מתכנני  בניה,  פיקוח   – בבניין  כשלים  מניעת 
מים  נזקי  בוחני  אינסטלציה,  מערכות  וקבלני 
 ,CNC ותכנת במבנים, מפעיל  איטום  וכשלי 

אבטחת איכות במפעלים, סייע לרופא שיניים, 
שיווק  סייבר,  הגנת  מיישם  מוסמך,  חשמלאי 
מכשירי  ותיקון  תחזוקת  למגורים,  פרויקטים 
אנגלית מa-z, אקסל  בסיס של  קורסי  סלולר, 

ויישומי מחשב.
במרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק 
מציינים כי חשוב מאד לפני שמקבלים החלטה 
מקצועית  הכשרה  או  קורס  של  מסלול  לאיזה 
של  קצר  תהליך  לערוך  יש  ללכת,  בוחרים 
כל  של  ההתאמה  את  הבוחן  מקצועי  אבחון 
בכדי  ללמוד,  מבקש  הוא  אותו  לקורס  אחד 
למקסם את סיכויי ההצלחה, הן במהלך הקורס 

והן בהשתלבות במקצוע עם סיום הלימודים.
כמו"כ, מציינים במרכז כי בחירת הקורסים 

סינון  לאחר  נעשית  המקצועיות  וההכשרות 
פרמטרים  שתי  ניצבים  בראשו  אשר  קפדני 
יר"ש  לציבור  המקצוע  התאמת  בסיסיים: 
במשק  והדרישה  כחמורה,  קלה  על  המקפיד 
הינם  המקצועות  שכל  כך,  המבוקש.  למקצוע 
מאד  ומבוקשים  החרדי  לציבור  מתאימים 
בכבוד  פרנסה  יספקו  ואי"ה  הישראלי,  במשק 

למשפחות רבות בבני ברק.
אז אם גם אתם מעוניינים להשתלב במעגל 
רבותיכם,  עם  שהתייעצתם  לאחר  התעסוקה 
של  תעסוקתי  להכוון  למרכז  היום  עוד  פנו 
עיריית בני ברק ברחוב הירדן 31 או בטלפון: 
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אלי כהן

ברונו לנדסברג, מייסד חברת סנו, נפטר ביום חמישי האחרון 
בשנת  נולד  לנדסברג  השומר.  תל  החולים  בבית   97 בגיל 
העשרים  בשנות  לישראל  ועלה  צ'רנוביץ'  בעיר  ברומניה  תרפ"א 

לחייו עם משפחתו הצעירה. 
חברת  את  הקים  בישראל,  התעשיינים  מגדולי  לנדסברג,  ברונו 
סנו בשנת תשכ"ה והוביל אותה כמנכ"ל ואחר כך כיו"ר, עד לפני 
זכה  השנים  במהלך  בחברה.  תפקידיו  מכל  פרש  אז  שנים,   4 כ- 
בפרסים רבים על תרומתו לכלכלה הישראלית ובין היתר זכה בפרס 
התעשייה של התאחדות התעשיינים ובפרס מפעל חיים של איגוד 

השיווק הישראלי.

סנו ייצרה בתחילה חומרים לניקוי אסלות. ברונו לנדסברג זיהה 
מוצרי  של  רחב  במגוון  הישראלי  הצרכן  של  הצורך  את  מוקדם 
חברה  ובנה  הבית  לטיפוח  שונים  לשימושים  והיגיינה  ניקיון 
הפכה  הנהגתו  שתחת  סנו,   – אחד  מותג  תחת  ושיווקה,  שייצרה 
לחברה שמוצריה נמצאים בכל בית בישראל. בשנות ה-80 הונפקה 

חברת סנו ומאז נסחרות מניותיה בבורסה בתל אביב.
בקבוצת סנו היה ברונו לנדסברג אהוד ונערץ על עובדיו, שכינו 
אותו תמיד בשם מר ברונו. הוא הנהיג חברה שהיתה מבוססת על 
המשפחה  מבני  חלק  הקבוצה  בעובדי  וראה  העובד  לאדם  כבוד 
ידוע  גם  היה  לנדסברג  בשמו.  מהם  אחד  כל  והכיר  המורחבת 
בהערכתו הרבה לארגוני צדקה וחסד ותרם להם במשך שנים רבות.

ברונו לנדסברג הותיר אחריו בן, ארבעה נכדים ושמונה נינים.
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כנס בריאות של 'לאומית' 
ו'מעייני הישועה'

הדים רבים למגזין 
'מאוחדת' מחירים

ב'מכבי' מנצחים 
את השפעת

מבצע חיסוני שפעת 
ב'כללית' בעיצומו 

במכבי שירותי בריאות מזמינים את הציבור להגיע למרכזים 
הרפואיים, כדי להתחסן מפני השפעת לקראת החורף

'כללית'    מבצע החיסונים החל לפני כחודש 
הצטיידה ב- 1,100,000 חיסונים

של  ההרצאות  באולם  בחשון  י"א  שלישי,  ביום  יערך  הכנס 
המרכז הרפואי "מעייני הישועה"

המגזין מאגד בתוכו תכנים עשירים שמקיפים ביסודיות את מכלול 
הסוגיות הנקרות בדרכם של זוגות שטרם זכו להיפקד בפרי בטן 

הילה פלאח

הילד מתחיל במשימה ואינו מסיים אותה, הוא 
נמנע מפעולות הדורשות מאמץ ממושך, הוא 
מתקשה לשים לב לפרטים או שהוא בכלל לא 
מכין שיעורי בית ומתקשה בכל קבלת אחריות? 

זו לא גזירת שמיים. אפשר גם אחרת!
המרכז  בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
"לאומית  לבין  הישועה"  "מעייני  הרפואי 
מיוחד  בריאות  כנס  יתקיים  בריאות"  שירותי 

בעיות  לנושאי  וממוקד 
במרכז  וריכוז  קשב 
הרפואי ובו ירצו מומחי 
שירותי  "לאומית 
להם  אשר  בריאות" 
בתחום  מוצלח  ניסיון 
בעזרה וקידום הבריאות 
 .ADHD לילדים בעלי

יתאספו  ההרצאות,  באולם  שיתקיים  בכנס 
כלים  מגוון  ולרכוש  לשמוע  כדי  הורים 
ההתכנסות  לאחר  בבעיה.  לטיפול  מקצועיים 
וכיבוד קל, יימסרו דברי פתיחה לכנס הייחודי 
מפי ד"ר יורם בן יהודה, מנהל מחלקת ילדים 
הרצאה  תימסר  ולאחריו  הישועה,  במעיני 
הפרעות  בין  "מה  בנושא:  ומשותפת  מיוחדת 
למידה להפרעות קשב", של המומחים, פרופ' 
במעיני  הנוירולוגית  היחידה  מנהל  גדות,  נתן 
הישועה, ושל ד"ר מאיה גלזר, רופאת ילדים, 
שירותי  "לאומית  של  וריכוז  לקשב  מומחית 

יתקיים  הערב,  בסיום  ברק.  בבני  בריאות" 
לכל  מהקהל  ותשובות  שאלות  פאנל  במקום 
והטיפולים  האבחון  דרכי  והבעיות,  המקרים 

הרלוונטיים.
את  מברכים  בריאות"  שירותי  ב"לאומית 
על  הישועה"  "מעייני  הרפואי  המרכז  הנהלת 
הרמת הכפפה בנושא כאוב זה והדאגה ליזום 
ולהוציא לפועל כנס פתוח וייחודי אשר יעשיר 
"דברים  בעיר,  האוכלוסייה  גווני  לכל  ויסייע 
אינם  ואנשים  בית  בכל  כמעט  שכיחים  כאלו 
שבאבחון  יודעים 
נכון,  וטיפול  ראוי 
לשדרג  יכולים  הם 
ילדיהם  חינוך  את 
פלאים, ופעמים רבות 
מקצה  לשנותו  אף 

לקצה". 
בכנס הצפוי להתקיים 
הערב,  בשעות  בחשוון  י"א  שלישי  ביום 
קשב,  הפרעת  מהי  להבין  הזדמנות  תינתן 
הקליניים,  מאפייניה  מהם  שכיחותה,  מה 
ומתי  למי  התרופתי,  הטיפול  עקרונות  מה 
כיום  קיימות  תרופות  אילו  טיפול,  להתחיל 
של  הפעולה  מנגנוני  הם  מה  בישראל,  בשוק 
יתרונות  שלהן,  הלוואי  תופעות  התרופות, 
לשאול  לבכם  על  שעולה  מה  וכל  וחסרונות 
ולברר לטובת חינוך ילדכם את טובי הרופאים 

בתחום. הכנס פתוח לנשים בלבד.

הילה פלאח

הסוגיות  במכלול  העוסק  המגזין  יציאת  עם 
בזש"ק,  להיפקד  זכו  שטרם  לזוגות  הנוגעות 
מתקבלים הדים רבים בארגון 'תקווה לדורות' 
ובמאוחדת על הוצאת המגזין החשוב. במגזין 
ומיוחדת  ממושכת  נדירה,  שיחה  גם  מופיעה 
האדמו"ר  העניק  אותה  ובתוכנה,  בהיקפה 
לראשי  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  ממודז'יץ 

לדורות'  'תקווה  ארגון 
קופ"ח  ולהנהלת 
ובאו  שעלו  מאוחדת, 
לרגל  קודשו  למעון 
המיוחד  המגזין  הפקת 

'שרשרת הדורות'.
בשיתוף  שיו"ל  המגזין 
ו'תקווה  מאוחדת 
בתוכו  מאגד  לדורות' 
עשירים  תכנים 
ביסודיות  שמקיפים 

את מכלול הסוגיות הנקרות בדרכם של זוגות 
אלה  בימים  בטן.  בפרי  להיפקד  זכו  שטרם 
עינים,  ומאיר  מיוחד  בעיצוב  המגזין  מופץ 
גדוש  תוכן  הרבים  עמודיו  בין  משלב  והוא 
ומרתק, בשפה מזמינה ומשובחת השווה לכל 

נפש.
עם  ובשיתוף  לדורות'  'תקווה  ארגון  ביוזמת 

הפרויקט,  לטובת  גויסו  מאוחדת,  קופ"ח 
רבנים  ובחו"ל,  בארץ  הרפואה  עולם  בכירי 
ויועצי רפואה והלכה ידועי שם המקובלים על 
וסופרות  סופרים  לצד  הקודש,  קהילות  כלל 
מפורסמים, וזוגות אשר נושעו וביקשו לשטוח 
את סיפור חייהם המרתק מתוך רצון ותחושת 
לאלו  ואמונה  תקווה  טללי  להעניק  שליחות 
שעדיין מצפים ועושים את חובת ההשתדלות 

כדי להגשים את חלומם הגדול.
כאמור,  המגזין  את 
האדמו"ר  פותח 
שמשלב  ממודז'יץ 
בין  המרגשים  בדבריו 
ודברי  ואמונה  הלכה 
היוצאים  התחזקות 
במסגרת  מהלב. 
מדריך  הקודש  שיחת 
האדמו"ר את העסקנים 
יש  כיצד  והרבנים 
המומלצת  הדרך  ומהי  לזוגות,  לסייע  לגשת 
שיבור לו האדם שנפל בחלקו לעבור את מסכת 

הניסיונות.
אלה  בימים  מופץ  הדורות'  'שרשרת  מגזין 
במרכזי בריאות האישה של קופ"ח 'מאוחדת', 
ובקרב  החולים,  בבתי  הפרטיות,  במרפאות 

גדולי הרבנים והעסקנים 
וכן ניתן להשיג בטלפון 074-703-0026. 

הילה פלאח

מגוון  וגם  הקור  גם  יגיע  ותיכף  החל  החורף 
מחלות נגיפיות וחיידקיות המכונות בשם הכולל 
כבר  בריאות  שירותי  במכבי  חורף".  "מחלות 
החלו במבצע חיסוני השפעת השנתי. חברי מכבי 
מוזמנים להגיע החל משעות הבוקר אל המרכזים 
הרפואיים ברחבי הארץ, ללא צורך בקביעת תור, 

ולהתחסן לקראת החורף. 
החיסון חשוב לכולם, בכל גיל ובכל מצב רפואי, 
ועד  שנה  חצי  מגיל  לילדים  במיוחד  מומלץ  אך 
בהריון,  לנשים  ומעלה,   65 לבני  שנים,  חמש 
מערכת  ולעובדי  כרוניות  ממחלות  לסובלים 
הבריאות. קבוצות אלו חשופות במיוחד למחלת 
למחלות  להוביל  שעלולים  וסיבוכיה  השפעת 

נוספות, לאשפוזים ממושכים ואף חמור מכך.
במתן  כחודש  מזה  החלה  בריאות  שירותי  מכבי 
לכלל  ניתנים  החיסונים  שפעת.  מפני  חיסונים 
וזאת במטרה לעודד את החברים  החברים חינם 
החורף.  בחודשי  התחלואה  ולמנוע  להתחסן 
הינה  החיסון  קבלת  כי  הסכימו  ישראל  גדולי 
כצעד מונע. "הציווי של 'ונשמרתם' מחייב אותנו 
וכמובן  ימות השנה  לפעול למען בריאותנו בכל 

להיבדק ולהתחסן כנקיטת משנה זהירות", 

ולכן  ומדבקת.  נפוצה  נגיפית  מחלה  היא  שפעת 
מחדש.  נגדה  להתחסן  וצריך  רצוי  שנה  בכל 
לעומת זאת, תסמיני השפעת כמעט תמיד דומים 
באופיים: חום, כאבי שרירים, שיעול, כאב גרון 
וכאב ראש. תסמיני השפעת נמשכים בדרך כלל 

כשבוע עד עשרה ימים.
נגדן  שהחיסון  אחרות,  נגיפיות  למחלות  בניגוד 
ניתן פעם אחת בלבד, השפעת אורבת לנו מחדש 
המרשימה  יכולתו  היא  לכך  הסיבה  חורף.  בכל 
של הנגיף לשנות את תכונות המעטפת שלו מדי 
שנה ולחמוק מהנוגדנים שמערכת החיסון שלנו 

השכילה לייצר נגדו בשנה שלפני כן.
עמידה  יכולת  יוצר  השנים  לאורך  חיסונים  רצף 
טובה יותר נגד נגיפי השפעת השונים והמשתנים.

חיסון נגד שפעת עשוי לגרום לתופעות לוואי כמו 
שרירים  כאבי  החיסון,  באזור  אודם  או  נפיחות 
ואפילו חום. אולם כל תופעות הלוואי האלה, אם 
כעבור  היותר  לכל  חולפות  מתרחשות,  אכן  הן 
יומיים עד שלושה, אך התחושה היא לאין שיעור 
מי  של  לתחושה  בהשוואה  גרועה  פחות  הרבה 

שלא קיבל חיסון נגד שפעת ונדבק במחלה.
מטופלי מכבי זכאים לקבל את החיסון בחינם.

הילה פלאח

חיסוני שפעת  בכ-1,100,000  כללית הצטיידה 
שהחל  המבצע  כללית.  ללקוחות  המיועדים 
היענות  ונרשמת  בעיצומו  נמצא  כחודש  לפני 

גבוה לביצוע החיסונים.
התקופה המומלצת לביצוע חיסון הינה במהלך 
להמשיך  ניתן  כי  אם  כסליו,   - חשוון  חודשי 
פעילות  שנמשכת  ככל  מכן  לאחר  ולחסן 
לפני  ולהתחסן  להקדים  מומלץ  השפעת. 
את  לשפר  כדי  בישראל,  השפעת  התפרצות 

סיכוי ההגנה מפני הידבקות במחלה. 
איש  למיליון  מעל  ב'כללית'  התחסנו  אשתקד 
לחיסון  הבריאות  משרד  ביעדי  עמדה  וכללית 
בקרב  במיוחד  גבוהים  ההתחסנות  שיעורי  עם 
גם  בסיכון.  לאוכלוסיות  השייכים  מטופלים 
אוכלוסיות  בחיסון  המאמצים  ירוכזו  השנה 
ולפתח  לחלות  גבוה  בסיכון  הנמצאות  היעד 
ומעלה,   65 בני  בהם:  המחלה  של  סיבוכים 
הנמצאים  מטופלים  על  בדגש  כרוניים,  חולים 
שוהים  ריאות,  בדלקת  לחלות  גבוה  בסיכון 
כך  על  נוסף  לביתם.  ומרותקים  במוסדות 

 6 מגיל  ילדים  לחסן  הבריאות  משרד  ממליץ 
חודשים ועד גיל 12 שנים, בשל היותם חשופים 
לתחלואת שפעת וסיבוכיה ומפיצים את המחלה 
החלטת  פי  על  אותם.  הסובבים  ביתם  לבני 
משרד הבריאות, ילדי כיתות ב-ג יחוסנו בבתי 
כללית,  במרפאות  תינתן  שנייה,  מנה  הספר. 

לילדים שידרשו לכך. 
ומידבקת  נפוצה  נגיפית  מחלה  היא  שפעת 
שתסמיניה מלווים בחום, כאבי שרירים, שיעול 
, כאב גרון וכאב ראש. תופעות אלו הינן קלות 
ימים  עשרה  עד  שבוע  תוך  מאליהן  וחולפות 
מסתבכת  המחלה  מהמקרים  בחלק  בד"כ. 
ריאות  דלקת  כגון:  לסיבוכים  לגרום  ועלולה 
נדירים  ובמקרים  העצבים,  במערכת  וסיבוכים 

עד כדי תמותה. 
מבצע חיסוני שפעת החל רשמית בסוף חודש 
קודם וימשך עד לסוף  חודש מרץ או עד גמר 
ומומלץ  בחינם  ניתן  החיסון  החיסונים.  מלאי 
מועד  את  המרפאה  צוות  עם  מראש  לתאם 
במוקד  להתעדכן  ניתן  נוסף  למידע  החיסון. 

2700* באתר כללית.
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תפריט חדש ומחמם 
והחורף  כאן,  כבר  החגים  אחרי 
החלונות.  על  מתדפק  מעט  עוד 
משיקה  הסתיו,  עונת  לרגל 
האיטלקית  ריקוטה,  מסעדת 
למהדרין  הכשרה  החלבית 
מלא  חדש,  תפריט   – בירושלים 
מנחמות  מחממות,  במנות 

ובריאות. התפריט החדש מתהדר במגוון רחב יותר וססגוני 
יותר של מנות ים תיכוניות, שבאופייניות ירושלמית מיוחדת 
משלב מזרח ומערב, עם מנות חדשניות ומודרניות לצד מנות 
שורשיות עם ניחוחות של בית וטעם של ירושלים של פעם. 
המרקים  בתפריט  גם  מורגשת  הסתוית-חורפית  האווירה 
אהובים  מרקים  של  מנחמים  ניחוחות  בו  למצוא  שתוכלו 
כמו מרק בצל צרפתי או מרק קרם אפונה ומרקים נוספים. 
אל  בירושלים,  חלבית  מסעדה  כשתחפשו  הקרוב,  בסתיו 
תוותרו על חוויה איטלקית באווירה פסטורלית, אל מול נוף 

ההרים של ירושלים.

להפוך את החפיפה לחוויה
את  להשיק  גאים  ג'ונסונס® 
סדרת 'טיפות של ברק' – סדרת 
טיפוח ייעודית לילדות, לשיער רך 
ומבריק לאורך כל היום. בסדרת 
מרכך  שמפו,  ברק'  של  'טיפות 
קשרים.  מתיר  מרכך  ותרסיס 
כל אחד מהמוצרים מכיל נגיעות 
של פרוטאין משי וטיפה של שמן 
ארגן, המסייעות להחזרת הברק 

הטבעי לשיער כבר מהשימוש הראשון. הניחוח הקסום של 
והשיער  הבריא  המראה  הברק,  עם  יחד  ברק',  של  'טיפות 
הרך והקל לסירוק, מאפשרים לך ולנסיכה שלך שעה של 
הנאה, ניחוח נעים ומראה מטופח, מבריק ומלא חיים לאורך 

כל היום.

איי קר - מוס 
לסדרת  מצטרף  מוס   EYE-CARE
בשמירה  המובילה   EYE-CARE
סדרת  כזכור,  העיניים.  היגיינת  על 
סדרה  הינה   EYE-CARE מגבוני 
על  המבוססת  מסוגה  מתקדמת 
פורמולה פטנטית ייחודית פרי פיתוח 
מעבדות ד"ר פישר, המומחים בפיתוח 
מ-  למעלה  סטריליות  עיניים  תרופות 
ד"ר  במעבדות  פיתחו  עתה  שנה.   50

במיוחד  ועדין  יסודי  לניקוי  חדשה  פורמולה  פיתח  פישר 
שומניות  מהפרשות  והריסים  העפעפיים  העיניים,  לאזור 
ודביקות. מומלץ להסרת איפור לעיניים רגישות. הפורמולה 
מכילה תמציות, שמנים וויטמינים. להשיג ברשתות הפארם, 
חולים  קופות  הפרטיים,  המרקחת  בתי  השיווק,  רשתות 

ובחנויות המובחרות.

מבצעים שיחממו לכם את החורף
הישיבות',  בני  'קרן 
שחרטה על דגלה במהלך 
את  פעילותה  שנות   15
חשמל  "מוצרי  הסיסמא: 

יוצאת במבצעי חורף  - במחירים הזולים ביותר",  איכותיים 
ענק  מהנחות  ליהנות  אתכם  ומזמינה  במיוחד,  משתלמים 
לדוגמא:  החורף.  את  לכם  שיחממו  משתלמים  וממבצעים 
מייבש כביסה איכותי 6 ק''ג מבית אלקטרה במחיר של 699 
899 ₪  ומייבש  7 ק"ג מבית אלקטרה ב-  ₪ בלבד. מייבש 
איכותי 8 ק"ג ב- 1290 ₪ גם הוא מבית 'אלקטרה'. כמו''כ זה 
הזמן לנצל את התקופה לרכישת מזגנים במחירים מוזלים. 

TLV הכירו את קניון
קניון האופנה TLV – הבשורה החדשה 
של עולם האופנה הישראלי. באמצעות 
תשוקה  אסטרטגי,  מיקום  בין  השילוב 
בקניון  חנויות,  של  עשיר  ומגוון  לאופנה 
אופנה  ממותגי  מקרוב  ליהנות  תוכלו 
תיהנו  מדהימות.  דגל  וחנויות  חדשים 
המשלבת  חושים  מעוררת  מחוויה 
הרשתות  למיטב  עילית  אופנת  בין 
יזמי  קוטור.  להוט  קאז'ואל  לבין 
החלומות  את  לקחו  והמתחם  הקניון 

חוויית  לכם  להעניק  בכדי  קדימה,  צעד  ביותר  האופנתיים 
קניות אירופאית. עבור המגזר החרדי הקניון מהווה בשורה 
של ממש. בלוקיישן אסטרטגי הממוקם על נתיב התחבורה 
קפה  בתי  גם  ללקוחות  מציע  חרדיים,  מריכוזים  הציבורית 
ובנוסף חנויות  כשרים למהדרין כמו רשת ביגה וקפה גרג, 
 ,  TLV Fashion mall קניון  בשבת.  סגורות  האופנה 

חשמונאים 96 תל אביב, חניה חינם ל-3 שעות ראשונות.

להתרפק על העבר – לחגוג את העתיד
 2018 החורף  קולקציית 
המשלבת  רנואר,  של 
המסחרי  הקו  בין 
ייחודיים  תצוגה  לפריטי 
העיצובי  החזון  להדגשת 
לעונה,  המותג  של 
האלגנטיות  את  בוחנת 
שליוותה  המוקפדת 
חיים  קצב  עם  תקופה 

מתוך  ולהתלבש  סביב  להתבונן  לעצור,  המאפשר  אחר, 
 savoir-מקום פחות ארעי, מתוך הערכה ומודעות לבגד, ל
faire המלווה את עשייתו ולמסר שהוא מעביר. אחרי שנים 
של הגמוניית ה-sport leisure הגיע הזמן לאמץ לחיקנו 
נונשלנטיות מסוג אחר, של פרופורציות חדשות-ישנות, של 
שליטה  יותר  במעט  אותנו  המלווה  קו  של  אגבית,  רשמיות 
שיא  היא  רנואר  של   2018 סתיו-חורף  קולקציית  ובטחון. 

החדשנות, אופנה אצילית עם המון סטייל ושיק.

חורף עם קולקציה חדשה 
אין כמו לקבל את מזג האוויר החורפי 
על  שמתבססת  חדשה  מלתחה  עם 
לקראת  בגיר.  של  החורף  קולקציית 
האופנה  רשת  מדפי  החורף,  עונת 
המובילה בגיר, מתחדשים בקולקציית 
להנות  מוזמנים  ואתם   ,2017/8 חורף 
מהופעה מושלמת בגזרות ודגמים הכי 
החדשה  החורף  קולקציית  אופנתיים. 
שואבת השראה מאופנת 'רטרו' הבאה 

וחלקים  כהים  גוונים  צבעי  של  עשיר  במנעד  ביטוי  לידי 
קולקציה עשירה. צבעוניות עשירה העונה של בורדו, כחול  
ובשילובים  וירוק  פטרול, תכלת, אפור בגוונים כהים, אדום 
אופנת  לצד  צבעונית.  הרמונית  חגיגה  היוצרים  מקוריים 
אלגנטי  עסקי  בסגנון  לבוש  פריטי  גם  למצוא  ניתן  הרטרו, 
מתרבויות  עסקים  מאנשי  מודרנית  השראה  השואבים 
העולם הגדול. מבצע החורף: מבחר סריגים החל מ- 119 ₪

מגבוני אף ברכות קטיפתית
ההצטננויות  ועמו  החורף  כשמגיע 
למלאי  זקוקים  אתם  התכופות, 
מציעה  סנו  אף.  מגבוני  של  איכותי 
איכותיים,  נייר  מגבוני  מגוון  לכם 
רכים ונעימים שיסייעו לכם להבריא 

בקלות ובנעימות. "סנו soft  - 270 מגבוני אף רכים במיוחד 
במארז שלישיה ", המארז מכיל 3 חבילות, כל חבילה מכילה 
90 מגבוני אף דו שכבתיים נשלפים אחד אחד, הממחטות 
עשויות מנייר איכותי ונעים למגע לתחושה מפנקת ברכות 
קטיפתית. מגוון מגבוני האף של סנו, כמו כל מוצרי החברה, 
במפעל  ומיוצרים  החרדית  העדה  בד"ץ  בהכשר  כשרים 
שומר שבת תוך הקפדה על שמירת שבת כהלכתה, וללא 

חשש וגניזה.

סטריליות בכל מצב
חיידקים,  מיליוני  מכילים  שסביבנו  המשטחים 
ואנו נוגעים בהם בלי סוף ואפילו לא שמים לב. 
כדי לשמור על הסטריליות, סנו מציגה את סנו 
מדיק לחיטוי משטחים. סנו מדיק הינו תרסיס 
חיטוי ידידותי למשתמש. כל מה שצריך לעשות 
הוא לרסס ולנגב – והמשטח מחוטא. התרסיס 
שולחן  סופר,  עגלת  משטחים:  למגוון  מתאים 
כתיבה, משטח החתלה, טלפון, מכשירי כושר, 
קרש חיתוך ועוד, ועוזר לכם להגן על עצמכם 

מדיק  סנו  את  להשיג  ניתן  מזוהמים.  חפצים  עם  ממגע 
לחיטוי משטחים באריזת TO GO של 100 מ"ל.

תגובות חמות למיקסר 
הנשים  לקהל  שעזרה  'סאוטר'  חברת 
ובישולים  לאפייה  כראוי  להיערך 
התקבלו  כי  מבשרת  גדולות  בכמויות 
מרוצות  מנשים  חמות  תגובות  אלפי 
החדש.  מהמיקסר  ונהנו  שרכשו 
 PROMIX  10 מדגם  שהינו  המיקסר 
 1800 של  במיוחד  חזק  הספק  בעל 
רעש  ובעל  במיוחד  שקט  הינו  וואט 

עבודה נמוך. בעל קערה ענקית בנפח של 10 ליטר שיוצרה 
כולל  בגודל מתאים עבור הפרשת חלה. המיקסר  במיוחד 
פעולה  מהירות  המבטיחה  אלקטרונית  מערכת  בנוסף 
קבועה בכל רמה של עומס. וכן רגליות גומי בבסיס לפעולה 
שקטה ויציבה. המיקסר בעל שמונה דרגות מהירות שונות 
ובעל תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי הקערה. כמו 
כן הכריזה 'סאוטר' על מבצע מיוחד – אותן אלו שהתחדשו 
מטחנת  אביזר  במתנה  קיבלו   החג  לכבוד  חדש  במיקסר 

בשר מדגם MG 22 במתנה.

ירושלים של פרטים
ישראל  במוזיאון 
אלו  בימים  נפתחה 
צילומים  תערוכת 
של  "ירושלים 
התערוכה  פרטים". 
על  המבוססת 
השנים  רב  מחקרו 
האדריכל  של 
קרויאנקר,  דוד 

להיחשף  בה  המבקר  את  מזמינה  ירושלים,   יליד  בעצמו 
את  ו"לוקחת"  מעולם  אותה  ראו  שלא  כפי  ירושלים,  אל 
המבקר למסע אל ההיסטוריה והסיפורים מאחורי הפרטים 
הקטנים והמשמעות הטמונה בהם. "שאו עיניים, הרימו ראש 
בפרטיה  הבחינו  צפונותיה,  את  גלו  העיר,  לרחובות  וצאו 
האדריכליים והעשירו את החוויה הירושלמית שלכם", אמר 
אירוע  משתתפי  אל  בפנייתו  ריבלין,  ראובן  המדינה,  נשיא 
הנדל.  דן  התערוכה:  אוצר  ישראל.  תושבי  ולכלל  הפתיחה 
באירוע הפתיחה השתתפו ראש העירייה ניר ברקת, מנכ"ל 
המוזיאון לשעבר ג'יימס סניידר, יו"ר מועצת המנהלים  יצחק 
מולכו, מ"מ מנכ"ל המוזיאון א. שילה-תמיר, אוצר התערוכה 

והאוצרת הראשית לאמנויות במוזיאון מ. לפידות.

250 ₪ לרכישת מוצרי תנובה
בפעילות  יוצאת  תנובה 
מתקשרים  ייחודית: 
 ,03-3739999 לטלפון 
בבית  למה  מספרים 
תנובה  בוחרים  שלנו 
מהמשתתפים  ו-500 
המרגשות  הסיבות  עם 
יזכו  ביותר  והמעניינות 
 250 בשווי  בשובר 
מוצרי  לקניית  שקלים 

י"ח   – בתשרי  כ"ח  התאריכים  בין  יתקיים  המשחק  תנובה. 
בחשון תשע"ח )7.11.17 – 18.10.17( כפוף לתקנון.

גידול בשיעור מיחזור בקבוקי השתייה 
צוותי תאגיד המיחזור אל"ה תגברו בשבועות האחרונים את 
בקבוקי  מיחזור  בשיעור  שנרשם  הגידול  לנוכח  פעילותם, 
לתאגיד  החגים.  בתקופת  בישראל  המשפחתיים  השתייה 
המחזור אל"ה למעלה מ-22,000 מיחזוריות המוצבות בכל 
רחבי הארץ וכמובן גם בריכוזים החרדיים, והוא אחראי על 

בקבוקי  מיחזור  עידוד 
המשפחתיים  המשקה 
מידי  וחצי.  ליטר  של 
תאגיד  אוסף  חודש 
עשרות  אל"ה  המיחזור 
מיליוני בקבוקים ריקים 
ירוק  תהליך  שעוברים 
מיחזור,  של  וסביבתי 
דבר  של  בסופו  כי 
נופלים  לא  בקבוקים 

בפח – רק במיחזורית!

בצורה  תינוקך  את  לגדל  כדי  הכול  עושה  את  כאימא, 
הטובה ביותר ולסייע לו להתפתח. מלבד גירוי מערכת 
החושים ומשחקים מפתחים, לתזונה של התינוק ושלך 
של  התקינה  ההתפתחות  על  מכריעה  השפעה  ישנה 

התינוק ועל הקשר ביניכם.

קשב  גבוה,  ריכוז  בעלי  להיות  לילדינו  לעזור  כדי 
מטלות  לבצע  יכולת  להם  ולהעניק  חברתיות  ויכולות 
יומיומיות בצורה מיטבית, עלינו לתת להם מגוון רכיבי 
תזונה  תקינים.  וגדילה  להתפתחות  הדרושים  תזונה 
נכונה בכמות הדרושה תומכת בשינויים התפתחותיים  

שהילד עובר ובתהליך הפיכתו מפעוט לילד צעיר.

המתמחה  חוקר  ידי  על  בבריטניה  שבוצע  מחקר 
בתזונת ילדים, גילה כי לתזונת האם והתינוק השפעה 
גדולה על התפתחות המוח גם לפני הולדת התינוק. יש 
חשיבות גדולה מאוד לצריכת חלבון וחומצות שומן רב 
בלתי רוויות LC-PUFA מסוג אומגה 3 ו-6, המשפיעות 
על התפתחות המוח, מערכת העצבים והראייה. מחסור 
בחומצות השומן החיוניות עלול להביא לירידה ביכולת 
תוספת  שקיבלו  תינוקות  הראייה.  ובתפקודי  השכלית 
שלוש,  אומגה  מסוג  רוויות  בלתי  שומן  חומצות  של 
רכיבים  יותר.  גבוהים  התפתחות  ציוני  במחקר  השיגו 
משמעותיים נוספים בתזונה הם חומצה פולית, ברזל, 

ויטמינים A, C ו-B12, אבץ וסלניום.

חשוב שהאם תאכל אוכל בריא ומגוון ותשים דגש על 
לתינוק.  במיוחד  החשובים  בתפריט,  מסוימים  פרטים 
מאכלים מומלצים הם: דגים העשירים בחומצות שומן 
מסוג אומגה 3 כמו טונה בהירה ועוד, אך מומלץ להימנע 
מאכילת דגים גדולים עקב תכולת כספית גבוהה; פרות 
וירקות המכילים אנטיאוקסידנטים המגנים על רקמת 
אוכמניות,  תרד,  עלי  כמו  מנזקים,  התינוק  של  המוח 
חמוציות, סלק ועגבניות. חשוב להקפיד על 6-5 מנות 

פרות וירקות ביום, בחמישה צבעים שונים.

חשוב לאכול מזונות עשירים בחלבון, בברזל ובוויטמין 
B12, כמו בשר בקר רזה או בשר הודו אדום, קטניות, 
עשירים  חלב  ומוצרי  ביצים  גם  שונים.  ואגוזים  טחינה 
בוויטמין B12. חשוב לצרוך כמות ברזל גדולה מהרגיל. 
ליטול  ולכן מומלץ  ויטמין C מגביר את ספיגת הברזל 
כרוב.  או  פלפל  מלון,  הדר,  פרות  עם  הברזל  את 
מאלכוהול,  וכן  קפה  של  מוגזמת  מצריכה  הימנעות 

משפיעה גם היא לטובה על התינוק.

יצרנית  ישראל,  אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית 
סימילאק למהדרין: "נוסף להקפדתך על תזונה נכונה 
חשוב  כי  להדגיש  יש  הנחוצים,  ברכיבים  המועשרת 
שחשובים  הרכיבים  בכל  התינוק  את  ולהזין  להמשיך 
להתפתחות המוח, בתחילה בהזנה טבעית או פורמולה 
לתינוק,  הדרושים  הרכיבים  כל  את  המכילה  איכותית 
בהתאם  מוצקים  מזונות  לשלב  גדילתו,  עם  ובהמשך, 
למהדרין  סימילאק  הבריאות.  משרד  ולהנחיות  לגיל 
ומייצר  התינוקות  תזונת  בנושא  גדולה  חשיבות  רואה 
פורמולה מתקדמת, עם הרכב שמנים ייחודי המועשר 

בחומצות  השלבים  בכל 
מסוג   LC-PUFA שומן 
אשר  ו-6,   3 אומגה 
כמקנה  מדעית  הוכח 
התפתחות שכלית דומה 
מתוך  יונק,  תינוק  לשל 
לתינוק  לתת  מטרה 
ולהוריו את הטוב ביותר."

כיצד התזונה משפיעה על 
התפתחות תינוקך?

עונת  לפני  הבית  גג  את  לאטום  כיצד  מעשיים  טיפים 
הגשמים

החגים כבר מאחורינו והחורף כבר נוקש בדלת, כולנו 
אולם  בגשמים,  מבורך  חורף  לנו  שיהיה  מתפללים 
גג הבית לא אטום  נעים, אם  לא  להיות  גם  יכול  חורף 
כמו שצריך, מפני רטיבות ונזילות, שעשויות להופיע עם 
מעניקים  טמבור  של  המומחים  הראשונים.  הגשמים 

לכם עצות חמות לחורף נעים:

הניקוז  בחורי  סתימות  שאין  וודאו  מרזבים  רוקנו 
להיסתם  עלולים  ניקוז  וחורי  מרזבים  ובגג-  במרפסת 
במהלך הקיץ מעלים יבשים ולכלוכים. התוצאה? המים 
לא זורמים וגורמים להיקוות של מים, שעלולים לחלחל 
למטה ולגרום לרטיבות. נקו היטב את המרזבים ודרכי 
ולכלוך  עלים  חול,  טאטאו  ובגג,  במרפסות  הניקוז 
שעלולים להגיע אל המרזבים או דרכי הניקוז ולסתום 
שהמים  לוודא  כדי  המרזב  תוך  אל  מים  שפכו  אותם. 

יורדים בחופשיות. 

של  המסננים  ניקוי  המזגנים-  של  המסננים  את  נקו 
חודשים,  כמה  כל  לפחות  להתבצע  צריך  המזגנים 
לנקות  מאוד  חשוב  עכשיו,  עד  אותם  ניקיתם  לא  ואם 
אותם מאבק אחרי שעבדו קשה כל הקיץ ולפני תחילת 
את  לחמם  כדי  נוספות  שעות  עובדים  הם  אז  החורף, 
וגם  ישמור על המזגן שלכם  גם  ניקוי המסננים  הבית. 
לנקות,  שסיימתם  אחרי  בחשמל.  לחסוך  לכם  יעזור 
עובד  שהוא  לוודא  כדי  חימום,  על  המזגן  את  הדליקו 

כמו שצריך. 

דאגו לאיטום הגג-  לפני הגשם הראשון, כשהגג עדיין 
יבש, חשוב לוודא שהוא אטום היטב, כדי למנוע נזילות 
הגג  על  האיטום  שחומר  גיליתם  אם  הגשם.  בימות 
שלכם התבקע במהלך הקיץ, בצעו איטום מחדש. כיום 
ותוכלו  הגג,  את  שיזפת  מקצוע  איש  להביא  צורך  אין 
לבצע את האיטום בעצמכם בעזרת חומר הציפוי פוליגג 
של טמבור, הוא אוטם את השטח לאורך זמן והוא עמיד 
חשוב  הגג,  על  הפוליגג  יישום  לפני  עומדים.  במים  גם 

הכן ביתך לחורף

רופפים  חלקים  להסיר 
מכל  הגג  את  היטב  ולנקות 
לחץ  בעזרת  ולכלוך  אבק 
להבטיח  כדי  גבוה,  מים 
לגג.  החומר  של  היקשרות 
ודאו גם שקיימת בפינות הגג 
זווית  של  שיפוע   – "רולקה" 
מסויימת לכיוון פתחי הניקוז.

 ה' בחשון תשע"ח 625/10/17

קצרצרים
מבית  הסקוטית 
מרחיבה  ישרקו 
היינות  סדרת  את 
וילה  הכשרים 
מדרום  קייפ 
מיקב  אפריקה 
 –  Simonsvlei
סימונסווליי ומשיקה 
2 יינות: שיראז רוזה 

ושנין בלאן

על  המבוססות  ולרוגע  לשלווה  הטיפות  "רסקיו" 
גם כסוכריות  מוצעות מעתה  תמציות פרחי באך 
 ₪  40 מחיר:   ואטומה.  עגולה  פח  באריזת  גומי 

להשיג בסופר 
בבתי  פארם, 
ת  ח ק ר מ ה
הטבע.  ובבתי 
 : ת ו ר ש כ
ר  ו ש י א ב

רבנות לונדון

הגלילית  לחם  בבית  התבלינים"  דרך  "חוות 
מציגה סדרת תערובות פפריקה למגוון שימושים: 
פפריקה לעוף בתנור, תערובת לחריימה, פפריקה 
לפתיתים  תערובת  אדמה,  לתפוחי  מעושנת 
מלח  עם  מעושנת  ופפריקה  פפריקה  בסיס  על 

אטלנטי

'מלח הארץ' מציעה: מטחנת מלח 
ים עם 
עשבי 

תיבול

דו"ח ניטור שאריות חומרי הדברה במזון לשנת 2016 
קובע כי נמצאו חריגות בפירות ובירקות בהם בזיליקום 
של  צריכה  מציעה  "דורות"  חברת  ופטרוזיליה. 
ועד  עשבי תיבול קפואים מבוקרים מתהליך הגידול 

להקפאה 
והאריזה
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בחינם

נגמר לי
החומר לעדשות

אז קניתי משקפיים

קמתי הבוקר
עם רצון להתחדש

 אז קניתי משקפיים

בחינם

בחינם
הלך לי הכסף

על קניות
אז קניתי משקפיים

בחינם

רציתי לראות
נופים מרהיבים,

אז קניתי משקפיים

בחינםאז קניתי משקפייםעלה לי המספר,

מבריקים תירוץ למה צריך לקנות משקפיים חדשות
שולחים אותו למייל: ar280yyy@gmail.com, או מעבירים לאחד הסניפים

 מחכים לראות שהתירוץ יתפרסם.

1
2
3

צוות 280 יבחר מבין התירוצים שיתפרסמו
את התירוצים הכי מבריקים

ויזכה אותם במשקפי שמש בחינם!

לא צריך תירוצים,
אלפי משקפיים

בחינם!

תחרות התירוצים
הגדולה

7  ה' בחשון תשע"ח 25/10/17

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

לחורף:  איפור  בקולקציית  שטיין  בועז 
מייק אפ מוקצף: 149 ₪, ליפסטיק: 90 ₪, 
מסקרה  שקל,   90 זהב:  בגוון  אבן  צללית 

דו"צ: 129 ₪ ואיילינר )וייב(: 89 ₪ 

האופנה  רשת 
ת  י א ק י ר מ א ה
 A M E R I C A N
 E A G L E
 ,OUTFITTERS
במבצע  יוצאת 
 +1  1 ומציעה  סתיו 
השמלות.  כל  על 
מחירים:  טווח 
₪ 139.90-249.90

טיפוח  סדרת  משיקה  פרופשינאל  לייף 
דרמו-קוסמטיקה הכוללת 6 מוצרים לכל 
סוגי העור: סבון פנים לעור רגיש, מי פנים 
קליל,  לחות  קרם  טיפוח,  סרום  עדינים, 

קרם עיניים עשיר וקרם מזין

תיקים  מציעה   VANS
במחירים  אופנתיים 
בעיצובים  אטרקטיביים 
מחירים:  טווח  עדכניים. 
להשיג   .₪  199-379
ברחבי   VANS בחנויות 

הארץ

 F A R C O M
 ,PROFESSIONAL
הטיפוח  מוצרי  מותג 
לשיער,  הבינלאומי 
ושמפו  מסכה  משיק: 
שמן  בסיס  על  לשיער 
ארגן. להשיג במספרות 
המורשות ברחבי הארץ

גלי  של  הקטיפה  קולקציית 
מחיר:    .  2017/18 חורף  לסתיו 

  ₪ 279.90 49.90-

 חדש ב AHAVA: מסכת שיער להזנה עמוקה 
ולגבר  לאשה  מינרלי  רול  ודאודורנט   ₪  128
 E בוויטמין  המלח,  מים  במינרלים  מועשר 

באלוורה ובקמומיל 69 ₪

 PRO EYE & LIP PENCIL :גאה להשיק SACARA
לעיניים  חדשה  מקצועית  עפרונות  קולקציית 

ולשפתיים ב- 23 גוונים. 8.90 ₪

לסטודנטים:  במבצע  'סולתם' 
ומעלה  פריטים   3 קונים 
כל  )על  הנחה   50% ומקבלים 
מוצרים   2 קונים  הפריטים( 
סוף  עד  הנחה.   40% ומקבלים 

נובמבר 2017

חדש ברשת אופנת הילדים KIWI: קולקציית 
 76 הנעלה לבנות ובנים בפריסה ארצית של 

סניפים. מידות  24 עד 35 

מותג   LA ROCHE–POSAY
הבינלאומי  הדרמו-קוסמטיקה 
 MICELLAR WATER משיק: 
אולטרה,  מיסלריים  מים   ULTRA
לניקוי,  תמיסה  חדשה.  בפורמולה 

הסרת איפור והרגעת העור. 80 ₪

 INAIL חדש ומדהים: מדפסת
תמונה  כל  שמדפיסה  מכונה 
מאלבום  שתרצו  קישוט  או 
על  היישר  שלכם  התמונות 
שקל   20 מחיר:  הציפורניים. 
הטיפוח  במכוני  לציפורן, 

והמניקוריות ברחבי הארץ

משיק:    VICHY
SLOW ÂGEתחליב 
אנטי-אייג'ינג  יום 
מרכיבים   3 המשלב 
קרינה  ומסנן  פעילים 
המסייע   )SPF25(
מראה  הופעת  בתיקון 
עם  הגיל  סימני 

התפתחותם. 169 ₪

צמד מעצבי התכשיטים והאקססוריז 
מוטיבים  משלב   ASAF & TOMER
החדשה,  בקולקציה  אהובים  סתוויים 
השלכת  עלי  הם  המובילים  כאשר 
טווח  חורפי.  מראה  להם  המעניקים 

מחירים: 40-249 ₪

לבית  הרמוניה  רשת 
מתכתבת עם עולם האופנה 
ומציעה בסניפיה: קולקציית 
וספות  מפנקות  כורסאות 
מקטיפה  למיטה  הנפתחות 

במגוון צבעים

Joya גאה להביא לכן את סדרת nature power - הכוח של הטבע, 
עצמה  בעלי  טבעיים  חומרים  שני   - טהור  ודבש  קוקוס  שמן  המכילה 
טיפולית לשיער. בסדרה: שמפו, מסכת הזנה, סרום וקרם לחות להשיג 

במספרות, בפארמים ובחנויות הפרטיות

 GOLD MASCARA
החדשה  המסקרה 
לנפח   SACARA מבית 

מושלם. 19.90 ₪

לוריאל פריז משיקה: ווליום מיליון לאשס 
מברשת  בעלת  מסקרה  פאטאל.   –
צפוף  לנפח  עמוק,  שחור  בגוון  ייחודית 
והרמה ללא יצירת גושים. מחיר:  75 ₪ 
מחיר היכרות לחודש  אוקטובר  2017–  

50 ₪ בלבד!

 FEEL בשמים  בר  רשת 
 PERFUME BAR
חדש:  בושם  משיקה 
שלכת  בניחוח   TOP
מ"ל:   50 מחיר  הסתיו 
בסניפי  להשיג   ₪  79.90
עזריאלי  קניון  הרשת: 
ת"א, קניון איילון רמת גן, 

קניון מלחה ירושלים



*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מאוחדת ומעייני הישועה יחד, 
ואתם מקבלים יותר!

פחות בירוקרטיה
ללא טופס 17 מהמרפאה

מרפאה ייעודית בביה״ח 
ללקוחות מאוחדת

 שירות אישי ומהיר 
ללקוחות מאוחדת בדלפק ייעודי

זמינות תורים גבוהה
למגוון תחומים

נגישות לרופאים מומחים
המובילים בביה״ח

מאוחדת ומעייני הישועה בשיתוף פעולה בלעדי
ולקוחות מאוחדת נהנים משירות מקצועי ואישי!
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 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

ירושלים 
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-44(נכסים" 02-6763740

 ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

לפרסום
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(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-49(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 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
050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באזור ישעיהו, דירת 
70 מ', ק"א ואחרונה עם 

אפשרות להרחבה של 22 
מ' בצד עם אופ' לבניה 

על הגג, 1,750,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

עם מעלית וחניה ק"א, 
עורפית, 1,650,000 

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

 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל רש"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(_____________________________________________

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,500,000 גמיש. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 4 חד' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,980,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 90 מ"ר, 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 4 חד' גדולים ברח' 
רמב"ם, ק"ב, מעלית, 

מרפסות, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)42-43(אשכנזי, 03-5791770

 4 חד' במרכז העיר, קומה 
ראשונה + 2 מרפסות, 94 

_____________________________________________)42-45(מ"ר, 054-6355073

 בבילו דירת 4 ח', 90 מ"ר 
+ מזגנים וריהוט,
054-8460153/4)42-43(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 115 מ"ר, מרפסת, 
מעלית, חניה, סוכה, יח' 

הורים, 1,830,000 גמיש, 
050-8898020)42-44(_____________________________________________

 לל"ת, בשיכון ג', 
4 חדרים, כחדשה, 

מושקעת ומפוארת כולל 
ריהוט, לרציניים בלבד, 

2,300,000 ש"ח,
052-4770970)42-45(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצ'י 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי,

03-5791770)42-43(_____________________________________________

 3 חד' ברח' ירושלים/
בעלזא, קרקע, כיום 

משופץ כמשרד, פרטים 
בתווך אשכנזי,
03-5791770)42-43(_____________________________________________

 4 חד' יפיפיה בקרית 
שמואל, ק"ג בלי, מרפסת 

סוכה ענקית + נוף לכינרת 
_____________________________________________)42-45()קו ראשון(, 050-3340014

4-4.5 חדרים

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)43-43(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, בבנין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה מושקעת 

ביותר, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 3 + יחידה 

מושכרת, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 2,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)43-43(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור נורוק, 4.5 
חד', ענקית, משופצת 

מהיסוד + מרפסת סוכה 
גדולה, ניתנת לחלוקה 
רק 1,720,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
ענקית, ק"א, מטופחת 

מאוד + אופציה, רק 
1,750,000 ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבנין חדש, 4.5 חד', 100 

מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"אך, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 ביצחק שדה, 4 חד' 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(הלל, 054-6215521

 בלעדי בבנייה, 4 ח' 
בז'בוטינסקי + מרפסת שמש, 
עורף וחזית, 1,550,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' קומה ב' 
בפ"כ ליד שלמה בן יוסף, 

מושקעת מאוד, 1,380,000.
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, משופצת חלקית, קומה 
ג', מעלית, חניה, 1,820,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה,
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 ברח' נחום, 4 חד' 
ענקיים, 120 מ', חזית, 

סלון ומטבח ענקיים, 
2,180,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506901)43-43(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 4 
ח', כ- 140 מטר, גדולה + 

אופציה להרחבה + מרפסות, 
2,700,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)43-43, טל': 054-8449423

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת כחדשה + 
חצר גדולה, 1,780,000, גמיש. 

_____________________________________________)43-43(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בא.הנביאים, 4 חד', 
מרווחת + סוכה, קומה נוחה, 

חזית, מעלית, 2,290,000 
ש"ח. "נדלן-בעיר"

053-3177272)43-43(_____________________________________________

 בא.הרב שך, 4 חד', 
כחדשה, ק"א, מעלית, 
)א.ליחידות מושכרות(, 

2,000,000 ש"ח,
053-3177272)43-43(_____________________________________________

 בוויז'ניץ באהבת שלום, 
4 חד', ק"א, )חלק כשלד( 

1,700,000 ש"ח. GN נכסים, 
054-8425797)43-43(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 

ויפה, 80 מ"ר.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)43-43(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד', מטבח 

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)43-43(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, מרווחת, 

מעולה + נוף.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בדב-גרונר 
בבנין-חדש, 4 חדרים, כ- 

90 מ"ר, ק"ד, נוף-מדהים 
+ מעלית, 1,670,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בחגי, 4 חד', בבנין 
חדש ואיכותי + מעלית 

וחניה, 3 כיווני אוויר 
+ יחידת הורים, ב- 

1,900,000 ש"ח.
להב נכסים,

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בפנקס 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
100 מ"ר, חזית, ק"ג, 

מושקעת ברמה גבוהה 
כולל ריהוט + מעלית, 

מחסן, חניה, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

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

ליחידה, החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 במימון, 4.5 חד' + 
מעלית, מרפסת שמש, 

מרווחת, 2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 דב גרונר חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 4 חד', 

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. ישראל,

052-7741000)43-43(_____________________________________________

 בהבנים 21, 4 חד', 
חדשה מהקבלן, 87 מ"ר 
+ מרפסת 14 מ', חניה, 

מעלית, אכלוס בעוד 
3 חודשים, 2,080,000 

ש"ח. הלל,
054-6215521)43-43(_____________________________________________

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 

נוחה, משופצת מהיסוד, 
2,200,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה, 050-3000121

 במכבים, 4 חד', 100 מ"ר, 
מפוארת!!! 1,790,000 גמיש. 

_____________________________________________)43-43(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בקרית הרצוג, 4 
חדרים גדולה, מטופחת 

ושמורה עם מעלית 
וחניה, ב- 1,820,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 
חד', 90 מ"ר, קו' ד', גג בטון, 

1,420,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)43-43(אדוארד

 ביהושוע, 4 חד' גדולה, 
100 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,780,000 ש"ח. *באזור הרב 
שך בבנין חדש, 4 חד', 90 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א + מעלית, 

משופצת, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מטופחת, מאווררת + מ.שמש 

+ י.הורים, ק"ד + מעלית 
)אפשרות למחסן(.

_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית! בבניה מתקדמת, 

1,730,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 בהושע, 4 חד', 100 מ"ר, 
ק"א, חזית, מיידי.

_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי, 3.5 ח' בטאבו 
ברחוב הרצל, קומה א', עורף 

פתוח, 3 כ"א, 1,400,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חדרים, 
60 מטר, יפה ומטופחת, 

1,420,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)43-43, טל': 054-8449423

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80 + אופ' 3 כיווני אוויר, 

1,450,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, מפוארת!!! סוכה 

בטאבו משותף, 850,000 
מזומן. נדל"ן הקריה,

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 במרום שיר )לנדאו( 
בבנין מפואר, 3.5 חד', 

ענקית, משודרגת 
+ מחסן וחנייה, נוף 

מדהים! ב- 1,930,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בקרית הרצוג )ע"י 
פרמישלן( בבניה, 3 חד', ק"ב, 
1,300,000 ש"ח. GN נכסים, 

054-8425797)43-43(_____________________________________________

 באזור דנגור, כ- 3 
חדרים, 65 מטר, ק"ב, 

משופצת מהיסוד + 
אופציה 20 מטר, פינוי 
גמיש, רק 1,260,000 

ש"ח. תיווך,
,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
100 מטר, ק"א, משופצת 
מהיסוד + יחידת הורים + 

אופציה, רק 1,740,000 
ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3 חד', 
ק"ב, כ- 75 מטר, שמורה 

רק 1,330,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', כ- 
75 מטר, ק"ד + מעלית 
+ אופציה ענקית, פינוי 

גמיש, רק 1,450,000 
ש"ח. תיווך,

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 
90 מ"ר, ק"א + חצר, 4 כ"א, 

שמורה 1,800,000 ש"ח, 
_____________________________________________)43-43(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
67 מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אופציה של 25 מ"ר, שמורה, 
1,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 במימון/שמעיה, 
בבניה, 3 חד', 80 מ"ר, 

ק"ג, חזית + סוכה + 
מ.שמש. "מקסימום-
_____________________________________________)43-43(נדלן" 052-2452820

 באברבנאל 55, 
בית-פתוח!!! למבקרים 

ביום שישי - ז' חשוון 
)27.10.17( בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת! 
דירת 3 חדרים + סוכה, 

קומה ב', 60 מ"ר - 
יפיפיה - בהזדמנות 

"מקסימום-נדלן"
054-4340843)43-43(_____________________________________________

 באזור בן-זכאי/דסלר, 3.5, 
משופצת + יחידה מושכרת! 

2,500,000 ש"ח, גמיש.
_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 במימון, 3ח' + חצר 
+ מחסן, 1,600,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)43-43(_____________________________________________

 ברמת-אהרון באזור 
הוילות, 3ח' + אופציה, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)43-43(נכסים" 03-5791514

 בתחילת ר'-עקיבא, 3 
מרווחת, סלון גדול + סוכה 

גדולה, ק"ב, חזית + מעלית, 
4,200 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)43-43(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד', 60 מ"ר + 
רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)43-43(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/בעלזא, 
3 חד', ק"א, חזית + מעלית 

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

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 80 
מ"ר + אופציה ממשית בצד 
)בנו מלמטה(, ובגג )בטון(, 

ק"ג, 2,200,000, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)43-43(תיווך עוצמה, 052-7654346

 בלעדי בטרומפלדור, 
3 חדרים, כ- 50 מ"ר, 
ק"ג + אופ' )רעפים(, 

1,210,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, שמורה 87 מ"ר 
)אפשרות להפוך ל- 4(, 
חזית, ק"ב + אופציה 

לסוכה, 1,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

ושמורה, ק"ד, מוארת, 
נוף + אופ' בגג )בטון( 

ובצד, 1,380,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי במכבים 
קרוב לאברבנאל, 3 

חדרים, ק"ד )גג בטון(, 
60 מ"ר, מסודרת 

ושמורה, 1,260,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3 חד', 3 כ"א 
+ מלעית, מיידית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ, 3.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בבניה, 3 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 כ"א 
+ מרפסת שמש, 1,350,000.

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' בבנייה 
בז'בוטינסקי עורף וחזית + 
מרפסת שמש, 1,460,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי, 2 דירות של 3 ח' 
בבנייה בז'בוטינסקי )בטאבו 
משותף(, קבלן אמין. תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות, בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה, 

כ- 100 מ"ר + חצר גדולה. דוד 
_____________________________________________)43-43(גרוס רימקס, 072-3263850

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', גג 

רעפים, 1,170,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)43-43(אדוארד

 בלעדי, ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חנייה, 3,700 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)43-43(אדוארד

 באיזור החלוצים, 3 
חד', 77 מטר, שמורה, 

חזית + אופציה, רק 
1,450,000 ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)43-43(מתווכים" 03-5701010

 במנחם בגין בקרבת מכון 
מור, 3 חד', 60 מ"ר + רשיון 
לבניה 44 מ"ר, קרקע, מיידי. 

"רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)43-43(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

ק"א, 60 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, 1,430,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי ביהושוע, 
גדולה, כ- 65 מ"ר, 2 

חדרים + מרפסות, ק"ב, 
שמורה + אופ' כ- 22 

מ"ר, 1,460,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בהנגב, 2.5 חד', מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בהרב קוק בבנין-חדש, 
2.5 חד', חזיתית, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד' משופצת + 
בגג-בטון, חזיתית, 1,270,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)43-43(_____________________________________________

 ביונתן, 3 חד' ענקית, 
ק"א, חזיתית, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)43-43(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 2.5 חד', כ- 65 
מ"ר, קומה א' + אופציה, 
1,280,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ג', 2 חד', 50 
מ"ר, ק"א + אופציה 30 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 1,550,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ביהושע, 2 גדולה + 
מרפסות + 23 מ"ר אופציה, 
מצב מצוין, ק"א, 1,460,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)43-43(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון-מאיר, 
2, גדולה, ק"א, 1,000,000 

ש"ח )לא ללוקחי משכתנא(. 
_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור קפלן/אנילביץ, 
2.5ח', גדולה, ק"א, חזית, 3 

כ"א, 1,450,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 במלצר! 2.5 חד', 50 מ"ר, 
ק"כ הכול חדש, מיידי, 3,900 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)43-43(_____________________________________________

 בחברון, 2.5 חד' + 
מרפסת ענקית, ק"ב, 

1,400,000 ש"ח. "נדלן-בעיר" 
053-3177272)43-43(_____________________________________________

 ברשי, 2.5 חד', קומה 
נוחה, חזית, משופצת, 

1,650,000 ש"ח. "נדלן-בעיר"
052-7637799)43-43(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 2.5 חדרים, 
ק"א, ב- 1,150,000.

_____________________________________________)43-43(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

 בטבריה, 2.5, משופצת, 
קומה נוחה + מרפסת, 

1,430,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
משופצת + אופציה על 

הגג עם היתרים ואישורים, 
1,220,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 תיווך. דירת 2.5 חד', 
כ- 73 מ"ר, קומה ג' ואחרונה 

+ אופ' גדולה באזור אברבנאל, 
1.36 מליון, הקודם זוכה.

_____________________________________________)43-43(054-7477054, מוטי

 תיווך. דירת 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר + אופ' להרחבה, 

קומה ב' באזור סוקולוב, מחיר 
גמיש, הקודם זוכה. -050

_____________________________________________)43-43(5765449, דוד. 03-5444815

 בבלעדיות, באהרונוביץ 
3, דירת 2 חדרים, קומה 1 )4 

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)43-43(רימקס, 072-3263850

 בלעדי, 2.5 ח' 
בז'בוטינסקי, ענקית, קומה ג' 

+ גג רעפים, 1,250,000. תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב, 054-5500263

גבעת שמואל

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ד. "רי/מקס" פ"ת - משה 
_____________________________________________)43-43(דסקל, 050-5926021

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו'1. "רי מקס" - משה 
_____________________________________________)43-43(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קו' 12, 4 חד', הכי 
גדולה, 118 מ"ר + נוף.

"רי/מקס" פ"ת, משה דסקל, 
050-5926021)43-43(_____________________________________________

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, משופצת 
ויפה, קומה 4 במחיר מציאה, 
רק 350 אלף ש"ח. תיווך אבני 

_____________________________________________)43-43(דרך, משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קומה 2, 
מושכרת במחיר מציאה.

תיווך אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים, משופצת 
ויפה, קומה 1 מושכרת 1,400 

ש"ח במחיר 335 אלף ש"ח. 
תיווך אבני דרך, משה,

054-3255667)43-43(_____________________________________________

 במיקום מבוקש, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, ממוזגת, 
לל"ת, ק"ג, 550,000 ש"ח, 

052-7134905)43-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירוחם 
 מבחר בתי קרקע במחירים 

שפויים ודירות 3 ו- 4 חדרים 
במחירים של מציאה. תיווך 

אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת חדשה מקבלן, 

כניסה מיידית, 4 חדרים באזור 
הדתי במחיר מציאה, רק 680 

אלף ש"ח. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667
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לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך 
למגזר החרדי והדתי רווקים/ות 
ופרק שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 דוד שיפוצים- כל עבודות 
השיפוצים, הריסה, בניה, טייח, 
צבע. 0522-784729 המלצות 

_____________________________________________)39-43(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
הונדה

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-02/18(_____________________________________________

השכרת רכב

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

0722-777-200)50-03/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

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(_____________________________________________

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

 054-4934001
Jacodkov@gmail.com)39-43(_____________________________________________

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!
_____________________________________________)35-47/17ל(052-2514960

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

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(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

מטבחים

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 נמצא ספר תהילים של 
מלכות וקסברגר בחודש אלול, 

בקו 161 ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)40-41ח(050-4103801

 נמצא סידור כיס בב"ב, 
052-7109715 באין מענה ניתן 

_____________________________________________)40-41ח(להשאיר הודעה

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)40-41ח(055-6701554

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארקים 

_____________________________________________)40-41ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצאה עגלת תינוק 
מחברת בייבי ג'וגר בר"ה בבני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 03-6743356

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-42(_____________________________________________

 "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

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________

 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
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-46(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-44(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)41-44(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

פיז’ו

פיאט

קרייזלר

 הונדה ג'אז היברידית, 
2012 יד שניה מפרטית, 

תצרוכת דלת 1:20, 
74,000 ק"מ, רכב שמור 

מאוד, טסט עד 1/18, 
מרחובות,

054-4447613)42-45(_____________________________________________

 פיאט דובלו 2016, 
אוטומט, 4 אלף ק"מ, 7 

מקומות, אפשרות למעלית 
_____________________________________________)42-43(נכה, דיזל, 052-7652953

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 

14,16,20 מקומות, שרות 
אמין, מחירים זולים

052-7101020)47-47/17(_____________________________________________

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר, 
עם שיש וכיור מסנדביץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
053-9570860)42-46(_____________________________________________

פטרת הציפורן
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי מפטרת הציפורניים, 

055-6610818)42-45(_____________________________________________

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארים 

_____________________________________________)42-43ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצא צמיד גולדפילד 
חישוק עם 2 שורות אבנים 

קטנטנות בצבע שקוף ברח' 
ראב"ד ליד "גינת ראב"ד, 

ביום רביעי יז' בתשרי בלילה, 
_____________________________________________)42-43ח(לפרטים: 053-3101666

 אבדו תפילין בבין הזמנים 
תשע"ז בקבר חוני המעגל, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5595559

טבריה

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

מוצנעת + ג'קוזי + מטבחון 
מאובזר + נוף, בקרבת ביה"כ 
053-7707020 050-3770300)22-22/18(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 "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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-07/18(_____________________________________________

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-50(_____________________________________________

מושב גורן

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-40/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 

לגברים וס"ת במקום, 
050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

 שלוש יחידות דיור עם חצר 
מתקנים, דשא, גג עם נוף, גם 

לקבוצות ויחידים. 
054-8450432)39-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 "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(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

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)25-25/18(_____________________________________________

 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

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-37/18(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)42-45(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים! מזוג ועד 35 

נפש, ברכה, ג'קוזי, 250 
ללילה, 055-6697474

todatoda.co.il)43-46(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

 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)47-50/17(_____________________________________________

 "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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

סיטרואן
 סטרואן c4 - במצב מצוין, 

2013, 7 מקומות,
054-4502787)43-46(_____________________________________________

 פז'ו 206 אוטומטי, מודל 
2001, שמור ומטופל, חסכוני 

מאוד, 5,500 ש"ח,
054-9919718)43-43(_____________________________________________

 קרייזלר וויאג'ר 2006 
אוטומטי 7 מקומות, יד שניה, 

125,000 ק"מ במצב חדש, 
37,000 ש"ח ניתן להחלפה על 

_____________________________________________)43-43(רכב קטן, 054-7514784

הלוואות ומשכנתאות
בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

והלוואות, חסכון ממוצע 
של 100,000 ש"ח.

,058-4305321
02-5646563

www.mashkanta-
yoatzim.co.il)42-2/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 אהרון שכטר מטפל 

זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 
דכאונות, התמכרויות, 

_____________________________________________)43-2/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

בבעיות שלום בית, 
קליניקה לגברים, נשים 
_____________________________________________)43-2/18(ולזוגות, 050-5870353

מחשבים
 נייח מחודש, 

משחקים, סרטים, 
אחריות, מסך דק, 700 

_____________________________________________)39-51(שקל. 054-4543701

■ 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(_____________________________________________

נקיון
 "סמייל and קלין" 

שרות נקיון מבריק ומקצועי 
למוסדות, משרדים, בניינים, 

053-9318155)43-50(_____________________________________________

"חברת ניקיון העיר"
אזור המרכז
מנקים הכל:

בתי כנסת, גני ילדים, בתי ספר, 
בנייני מגורים

כולל
חומרים

המלצות בשפע! עובדים מסורים!
נסיון מעל 5 שנים

050-9275777 | 073-7320899

קורסים
 קורס להכשרת יועצי 

משכנתאות ייחודי לנשים 
_____________________________________________)43-46(בלבד! 050-7626979

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 למגזר 

הדתי והחרדי, 050-5559877, 
03-9643668)43-46(_____________________________________________

 אבדה מזוודה חשובה 
במוצאי יום כיפור בב"ב או 

_____________________________________________)43-44ח(אשדוד, 050-4126506

 ביום רביעי ז' בתשרי 
תשע"ז, נמצאה בבני-ברק 
צמיד גולדפילד וחישוק עם 
אבנים )לא צבעוניות( ברח' 

ראב"ד, ליד "גינת ראב"ד" טל': 
_____________________________________________)43-44ח(053-3101666

 ביום א' ר"ה בין השעות 
10:00-10:30 לפנה"צ החליפו 
את הטלית שלי בעלת עטרה 

רחבה 2 שורות לטלית עם 
עטרה צרה שורה 1, ליד חדר 
השירותים בצד צפון בביה"מ 

הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב, 
המחליף מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)43-44ח(050-4124245

 אבדה אצבע של ספר 
תורה מכסף, בין ב"ב לפ"ת, 

_____________________________________________)43-44ח(054-2457090

 נמצאו משקפי שמש 
בתחנה המרכזית בירולשים 

ביום העצמאות 2017,
_____________________________________________)43-44ח(052-6884797

 נמצא ב- 16.8.17 בתחנת 
אוטובוס בירושלים - שקית 
עם חולצת אישה חדשה, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6884797
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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

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

כללי

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)40-44(_____________________________________________

תקשורת

תינוקות

 כינורות עתיקים עבודת יד, 
מקצועיים איכותיים בהזדמנות, 
053-9005113 ,052-7603730)40-42(_____________________________________________

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-42(_____________________________________________

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 למכירה ממש כמו 
חדש, עגלת סילבר קרוס 

היוקרתית, ייבוא מאנגליה עם 
שלדת אלומניום יצוקה ובולם 

זעזועים, רק 1,800 ש"ח, 
052-7773526)42-43(_____________________________________________

 מיטת תינוק 400 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7676969

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
צבע כחול + בז', 120 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 לול מעץ לתינוק + מזרון, 
מצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 טיולון ציקן 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן 
כמו חדש, שווה לראות, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק, כחדשה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל, בחולון, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 050-5206337

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4751352

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4741842

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

במחיר מדהים! 200 ש"ח. 
050-4171813)39-43(_____________________________________________

 דרוש לקניה פלאפון כשר 
תקין לחלוטין, עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 דרושה סוכה לבן תורה/
אפשרי גם אחרי חג הסוכות, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)42-43ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
ג'וניור אלקטרה,
_____________________________________________)42-43ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)42-43ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה, למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)42-43ח(בבני-ברק, 050-6651365

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מחשב רגיל )לא נייד( 
פנטיום 4, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 שואב אבק עומד 
לשטיחים, ספות ורצפה, שנה, 

_____________________________________________)42-43ח(390 ש"ח, 052-6784969

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 מצלמה חברת HP זום 
_____________________________________________)42-43ח(56, 350 ש"ח, 053-3171077

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב נייד HP בצבע 
 XP אפור, 14 אינץ, תוכנת

במצב טוב, מתאים לסרטים 
וורד ועוד, 450 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 

500 ש"ח, הקודם זוכה,
_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט, במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מחשב נייד לעבודה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-4054469

 חלקים של מקרר אמקור 
XL 500, ב- 180 ש"ח, מצב 

_____________________________________________)42-43ח(מצוין, 054-3419552

 אוזניית בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)42-43ח(02-6521736

 אוזניות בלוטוס כחדש, 
באריזה, 40 ש"ח, טל':

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 מכונת אוברלוק לתפירה 
מעולה, רק 400 ש"ח,

058-3245685 - אפשרות 
_____________________________________________)42-43ח(להובלה

 תנור ספירלות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 שולחן לפינת אוכל, צבע 
חום 110X70 ס"מ, נפתח 

40 ס"מ מכל צד, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 220 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 מכתביה מהודרת, 170 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 
,79X59 :מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

ש"ח, 8 מקומות ישיבה,
_____________________________________________)42-43ח(050-6658234

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

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים מעץ בוק - 

_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, 050-6658234

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים )מצב 

מצויין(, 300 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-2430258

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנות עתיק חום כהה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

כחדש ממש! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-45(גמיש, 054-6337121

 למרפאת שיינים 
בירושלים דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)43-44(שניים בלבד, 054-7867311

 דרושה מטפלת לגן 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה,
052-5456295)43-44(_____________________________________________

 ל"פרפרים" דרושות 
מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 

למתאימות + בונוסים, 
למשמרות. 050-8266772, 

_____________________________________________)43-46(רחלי

 לפרסום בב"ב, מזכירה, 
ידע קל בגרפיקה, מלאה/

חלקית, קו"ח: פקס,
03-7443383. מייל:

danit9@bezeqint.net)43-44(_____________________________________________

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 מטפלת מעוניינת לטפל 
בתינוקות בביתה אזור רח' 

חברון - ירושלים,
_____________________________________________)42-43ח(054-3902446

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)42-43ח(בכירה, 050-4160390

 בחור בן 17 מנתניה 
_____________________________________________)43-44ח(מחפש עבודה, 054-8542457

 ת"ח מחבר ספרים מעוניין 
בשותפות "יששכר וזבולון" יש 

_____________________________________________)43-44ח(המלצות, 052-7667823

 יועצת מס, מחפשת 
עבודה בהנה"ח/חשבות שכר, 

_____________________________________________)43-44ח(אזור המרכז, 054-8477493

 בעל נסיון בניהול 
פרויקטים חברתיים ומסחריים 

+ אנגלית, במשרה בכירה 
בעסק/ארגון חסד,

_____________________________________________)43-44ח(050-4160390

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור,

050-4175368, אפשר 
_____________________________________________)43-44ח(להשאיר הודעה

 למשפחת אברך דרושה 
אמבטיה לעגלת בייבי ג'וקר 
במצב טוב, בתשלום סמלי/

_____________________________________________)43-44ח(בתרומה, 058-3233281

 דרושה ספה 3 מושבים 
צבע וונגה במצב חדש עד 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-4176776

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מסך מחשב דק, 20 אינצ', 
סמסונג, במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8491154

 תנור וגז מחברת "בקו" 
מצב מצוין, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7966786

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-3805386, 02-6522251

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות סילמור, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)43-44ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצויין - חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(פלאפון: 050-9340317

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדש, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292, הקודם זוכה

 מכשיר )די.וי.די( חברת 
תושיבה, חדש, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(גמיש, לפרטים: 052-7630089

 בידורית עם CD מובנה, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 מגברים לגיטרה חשמלית, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 פלורוסנט X 2 עם פס 
זהב, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח )ב"ב(, 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב, 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 053-8248862

 אוזנית בלוטוס 
פלטרוניקס גם לשמיעת 

שירים, רק 150 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מדיח כלים חדש 
מהאריזה גם לסירים, 

חברת בוש, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)43-45(+ אחריות, 03-6196629

 ג'י.פי.אס משוכלל, חדש 
באריזה, רק 350 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס פינבול 
עם חוט נשלף איכותית ביותר, 

120 ש"ח, חדש,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 מסך מחשב 15 אינץ 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 טוסטר אובן 26 ליר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 במציאה אורגנית ימהה 
PSR כולל מזרחי במצב מצוין 
עם מעמיד, בהזדמנות ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3456413

 אופני כושר במצב חדש, 
ב- 500 ש"ח, חצי מחיר, 

_____________________________________________)43-44ח(הקודם זוכה, 054-3456413

 שעון חכם עם וויז 
בעברית, רק 220 ש"ח,

054-8461535)43-43(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

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

_____________________________________________)43-44ח(054-8412903

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8435872

 נברשות יפות )סט 3( 
לתקרה גבוהה/כל תקרה, 85 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח כ"א, 054-8430281 בי-ם

 מגבר + 2 רמקולים, סוני, 
חיבור לנגן, ב- 160 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 052-7630089

 2 נגנים למסירה, 8 ג'יגה, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7191683

 מיקרוגל לבן כשר 
למהדרין, בשרי, כחדש ממש, 

_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח, 054-6337121

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפריה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 כירה חשמלית בודד, 
חדש באריזה, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מזגן 1 כ"ס, מצוין + 
שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(055-6786451

 ארון חדר שינה מעץ מלא, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

שומרת הזורע, נפתח ל- 3.20 
מ', כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 054-8485026

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגלים( מתקפל, מידות 

79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 מתלים מעץ חום כהה 
לחליפות ומדף לכובעים, 

47.5/115 ב- 60 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצ בטוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

בנפרד, בהזדמנות,
052-4227714)43-43(_____________________________________________

 מראת אמבטיה חדשה, 
בגודל 1X0.6 מטר, מסגרת 

ניקל, ב- 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3230089

 שידת 5 מגירות מעץ, 
חזקה, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 058-3245345

 בהזדמנות! 2 מיות לחדר 
הורים במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8437566

 כסא סטודנט, צרעה, 
מרופד, גלגלים, ידיות, 

פניאומטי, מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(03-6182911

 בב"ב תחתית היירייזר 
במצב מצוין, צבע אפור, 250 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6749553

 2 שולחנות אוכל + 
כסאות במצב מצוין, כל אחד 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצויין, גובה 90 ס"מ

531.18 על מטר + 2 מגירות, 
_____________________________________________)43-44ח(450 ש"ח, 054-4919299

 2 מיטות לסוכה, 
מתקפלות לקטן וקלות, רק 

ב- 80 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3763582

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7966786

 שולחן כתיבה - עתיק, 
92X48X74, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8407587

 כסא מנהלים כחדש מנגנון 
סינכרוני משוכלל, מיועד 
לכבדי משקל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 6 כסאות סלון, ריפוד 
בצבע אפור, 200 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות, כחדשה - 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-6463465

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי( חסין אש, 70 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון, 320 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 050-4135649

 סלקל איכותי לתינוק, 
כחדש, רק ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 מעמיד לאמבטיית תינוק, 
חזק, כחדש ממש, רק ב- 30 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, לפרטים: 054-8452961

 כסא רטט לתינוק 
)טרמפולינה( מרגיע במיוחד, 

רק 30 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 עגלת בוגבו קמליון, מצב 
מצוין, )ורוד(, 1,900, ב"ב, 

052-7146087)43-45(_____________________________________________

 עגלת "בוגבו" קמיליון 
משולבת בצבע ירוק תפוח 

כולל תיק ומזרון, 2,280 ש"ח, 
054-8408813)43-44(_____________________________________________

 למכירה עגלת תינוקות 
סילבר קרוס היוקרתית, 

יבוא מאנגליה ממש 
כחדשה! עם כל הציוד 

הנלווה, רק ב- 1,800 
_____________________________________________)43-43(ש"ח, 052-7773526

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים, במצב 
_____________________________________________)43-44ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 ,AR - קופסאות נוטרילון 
ב- 20 ש"ח לקופסא,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123840

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 280 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מגיני ידיות לעגלה,ש ל 
מזרונית, אורך כל אחד 18 

ס"מ, 25 ש"ח צבעוני,
_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)42-43ח(052-8380655

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן, 
4 מגירות, מצב מעולה, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מוניטור נשימתי חדש 
באריזה, 200 במקום 600 עם 

_____________________________________________)42-43ח(אינטרקום, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחולה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 פלאפון נוקיה פאנל 
לנפתח, תומך סלקום כשר, 
100 ש"ח, 077-4432251, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8430025

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה פנסוניק עם משיבות, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 054-7612883

 מגן מסך מזכוכית 
מחוסמת לגלקסי 3, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-41176776

 פלאפון דור שלוש במצב 
מצוין, 2 סימים, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3227787

 נעליים שחורות ניו בלנס 
מידה 44 חדש! במקום ב- 

350, ב- 230 ש"ח,
050-3120329)43-44(_____________________________________________

 משקפת צלילה מידה 
6.5, 50 ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)43-44ח(02-6522251

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80 -חום מוזהב, גודל כ
_____________________________________________)43-44ח(מ', 350 ש"ח, 054-8485026

 אופני כושר מעולים, רק 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 350 ש"ח, 054-8452961

 מזוודה קטנה ואיכותית, 
_____________________________________________)43-44ח(רק ב- 20 ש"ח, 054-8452961

 דלת 70 מעוצבת חומה + 
חלונות, מהאריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7681174

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצויין, גלובה 
91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז של אופניים, ב- 40 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6180510

 נעלי גבר מידה 45, מעור, 
שחור, חדשות מקופסה, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3295697, ירושלים

 2 עניבות יפות + חפתים, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 50 ש"ח, 050-4158682

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים, 150 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(050-4109392 י-ם

 fender גיטרה אקוסטית 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 5 כרטיסים של רכבת 
ישראל, ירושלים מלחה -
בני-ברק, 20 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 חליפת גבר אפורה, 
מידה 50, חדשה, אלגנטית, 

מ.אמסלם, 220 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 כיסוי למכונת תפירה 
מפלסטיק קשיח, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 זכוכית חסומה לחלון, 5 
שלבים בגודל 10-51.5 ס"מ כל 

_____________________________________________)43-44ח(אחד 10 ש"ח, 052-7110779

 חולצות צהובות לקוסט 
חדשות, מידה 6-8-12 במחיר 

_____________________________________________)43-44ח(18 ש"ח, 052-7110779

 אופנים לילדים גיל 8-12, 
תקין, 100 ש"ח + אופנים 
שדורשות תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים, 
מידה 38-42, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 נעלי קידס לנערות, 
שחור, מידה 39-40 - חדשות 
)מציאה - נקנו ב- 250 ש"ח(, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 חיישני רוורס לרכב צבע 
אפור, 150 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 שעון יד לגבר/אישה, חיקוי 
ראדו, חדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אופני הילוכים 20" 250 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 תוכונים, 2 ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7178421

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X.140, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 משקפת גדולה כחדשה 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8445520

 שמלת אירועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידס XL, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
יממהה + כסא )דרוש תיקון 

_____________________________________________)43-44ח(קל( 300 ש"ח, 054-8487627

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רכב ממונע, 90 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7663458

 תיק של מרסל מקורי חדש 
באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 ספר הנהלת חשבונות 
הצהוב סוג 1, רק ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 אופני הרים במצב חדש - 
_____________________________________________)43-44ח(320 ש"ח, 050-9340317

 כלוב גדול ויפה + 2 תוכים 
אנגלים - 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(02-5868095

 ארנבת הולנדית עם כלוב 
ואביזרים, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7697592

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 058-3289108

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 סטנדר מתכוון - חדש 
לגמרי - 200 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)43-44ח(400 ש"ח, 052-7139395
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-09/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

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

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

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

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-44(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-43(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל 10:00-16:30. 
_____________________________________________)42-44(תנאים טובים 052-3651355

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-43(לניסיון. 054-7771118

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-43(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-43(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-43(_____________________________________________

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-44(ב"ב. 055-6610818

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-43(נוי- 054-6504449

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-43(מכובדת. 054-2569492

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-43(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-44(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-44(לפקס: 03-6183345

 לחברה בנס ציונה פקידת 
שיווק לעבודה מול לקוחות 

חו"ל + כתיבת תכנים 
באנגלית, קו"ח:

Ayelet@agasconcept.com)42-45(_____________________________________________

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-44(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע
050-7206648)40-44(_____________________________________________

 לחברת ייבוא בקריית 
שדה התעופה דרושה 
מנה"ח+נסיון.משרה 

חלקית/מלאה סביבה דתית
קוח לפקס:03-9733994
m.l@asyah.co.il:40-44(מייל(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8130931 / 

גננים/ות / סייעים/ות

לצהרון בגני ילדים באזור רמת אביב 
דרושים/ות

 לפרטים התקשרו לנגה: 053-2507546
ramata-r@bezeqint.net :מייל

גננים/ות: בעלי/ות מוטיבציה, מסוגלות ורצון לעבוד עם 
ילדים, כריזמטים/ות שרוצים/ות לעבוד בארגון מעצים ותומך 

תנאי שכר טובים
סייעים/ות: בעלי/ות יכולת הכלה, הקשבה, שמחת חיים, 

ללא רישום פלילי, המלצות ממעביד קודם

 שעות עבודה: 13.45-16.30

ֹלבי"ס�ֹלחינוך�מיוחִד�בב"ב
ֹלתֹלמיִדים�עם�ֹלֱקויות�מורכבות

ִדרושות�סייעות
14:30-18:00 ֹלעבוִדה�בין�השעות

ש”ח�ֹלשעה 35 בשכר�שֹל

ֹלפרטים:  052-7697291

לאופנת נשים

אלגנט פריז

אחראית 
משמרת 

מנוסה

054-4347954

ומוכרות לסניפי 
בני ברק

 לבית אבות דרושים עובדי 
נקיון למטבח ועובדים כלליים, 

תנאים מצויינים,
050-4112580 ,050-5256522)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני-ברק, דרושה 
מזכירה + גביה לשעות 

אחה"צ, קו"ח לפקס:
052-3174174 ,03-6165110)42-43(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-4516516)42-45(_____________________________________________

 מול ב"ב נהג ב' הילוכים, 
לחלוקה, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, 5 ימים, עבודה 
_____________________________________________)42-43(קבועה ומיידית, 052-6364614

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים 
_____________________________________________)42-43(למתאימות, 054-8487716

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 
3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד, קו"ח: 
ml1264@015.net.il)42-45(_____________________________________________

 לסוכני ביטוח 
ופיננסים, דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)42-45(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ למאפיה 
+ רשיון לאופנוע,

054-2146510)42-45(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

*גננת לגילאי 1.5-2
*סייעת למשרה חלקית/

מלאה 
*סייעת צהרון -14:30

17:00
שכר גבוה!

052-7177524)42-45(_____________________________________________

 לחנות צילום בבני-ברק 
עובד/ת, ידע בגרפיקה לשעות 

הערב, 03-6199392,
054-5793174)42-43(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לצרכניה 
בבני-ברק, למשרה מלאה, 
תשלום נאות למתאימים, 

050-4133430)42-43(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הרשויות 
המקומיות, דורשים/ות 

פקידים/ות העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
_____________________________________________)42-45(03-6186181 בציון משרה 998

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי, לפרטים: 

03-6714809, להתקשר מ- 
10:00-15:00)42-43(_____________________________________________

 דרוש עובד מוסר ומוצלח 
למעדנייה מוצלחת בבני-ברק, 

_____________________________________________)42-43(לפרטים: 052-7144101

 למפעל תפילין בירושלים, 
דרוש עובד למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים אריה, 052-6572442

 למכבסה בירושלים, דרוש 
עובד + רשיון, לעבודה במשרה 

_____________________________________________)42-43(מלאה, 054-3090601

 דרוש נהג הנוסע בכל 
בוקר מקרית הרצוג לקיבוץ 
גלויות, לילד, בין 7:30-8:30, 

_____________________________________________)42-43(טל': 058-3265326

 למעון בעמישב פ"ת, 
סייעת לשעות לפנה"צ, 
מחנוכה עד פסח )רצוי 
בוגרת סמינר( וסייעת 

קבועה לחלקית לצהרון, 
052-6420120, גן חמוד, 

_____________________________________________)42-43(תנאים טובים

 לבייבי שיק מוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל, 

דרושים עובד ועובדת 
לעבודה במשמרות, טל': 

,052-4252288
052-4254111)42-45(_____________________________________________

 למפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 
לעבודת יד, למשרה מלאה, 
קו"ח לפקס: 072-2555631

_____________________________________________)42-45(או בטל': 03-5447262

 למעון מוביל ואיכותי 
מאוד בפתח-תקווה, דרושה: 
האחת והיחידה!!! בין 8-16, 
תנאים מצויינים למתאימה, 

050-4144711/2)42-43(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבית 
בגבעת שמואל לפעמיים 

בשבוע, חרוצה ויסודית,
054-4474449)42-43(_____________________________________________

 למרכז גריאטרי בב"ב, 
לרגל התרחבות, דרושים: 1. 
כוחות עזר, 2 מטפלים/ות 
סיעודיים. 2. אחיות, תנאים 

נוחים למתאימים,
052-3292358)42-43(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים: 072-2288602

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
נקיון למטבח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-43(קו"ח לפקס: 03-6776958

 עובדת לגן בגבעת שמואל 
למשרה מלאה, 8:00-16:30 

וכן מ"מ לשעות 8:00-12:00, 
3 פעמים בשבוע,

050-4806060)42-43(_____________________________________________

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, 

ת.טובים למתאימות, קו"ח: 
hsacollshoshi@gmail.com)42-43(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת חמה ומנוסה 
לימי שישי, 052-8530061, 

052-8226582)42-45(_____________________________________________

 קופאיות לחנות צעצועים 
בת"א, מנוסה, משכורת 

מעולה, מ- 11:00-18:00, 
054-6379400)42-45(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע,
050-7206648)42-43(_____________________________________________

 לזמן חורף הבעל"ט 
התפנה מס' מקומות בודדים 

בכולל הלכה בת"א, עדיפותת 
לאברך עם רכב,
058-3233307)42-43(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירולשים, 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

לרשת גני ילדים חרדית 
גדולה ומבוססת בפ”ת

קו"ח לפקס :03-9048221
או לפרטים בין השעות 

0506528522 8:00-15:00

גננות וסייעות 
חרוצות לקבוע 

/מ”מ  בוקר/
צהרונית

תנאים טובים 
למתאימות!

דרושות

 לעבודות משק בית 
ובייביסיטר, בקרית הרצוג 

_____________________________________________)42-45(בב"ב, 054-4314029

 למשרד מוביל בתחומו 
בב"ב במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

מזכירה בעל/ת שליטה טובה 
באופיס, שכר ממוצע 6,000 

ש"ח, אפשרויות לקידום מהיר, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)42-45(משרה 1010

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

 לגן חובה פ"ת, גננת 
חזקה מ- 13:00-17:00, 

ידע בסיסי באנגלית, 
תנאים טובים, אפשרות 

לקידום בוקר,
,050-7877853

03-9160700)43-45(_____________________________________________

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת, הדרכה תנתן, 

תנאים מעולים, קו"ח לפקס: 
03-9128411)43-44(_____________________________________________

 מורה לאנגלית כיתות ז' 
ח' בשעות אחה"צ, נסיון חובה, 

קו"ח: 6307420
 @gmail.com)43-44(_____________________________________________

 לחברת בניה בפתח-
תקוה מזכירה מנוסה לשעות 
אחה"צ 14.00-19.00, קו"ח:
menahel13@gmail.co.il)43-44(_____________________________________________

 לארגון ממשלתי קלדן/ית 
לעבודה קבועה מהבית, 2-3 
שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)43-43(קריירה, 072-22-222-62

 לקופת חולים בירושלים 
מזכיר/ה רפואי/ת, שעות 

נוחות, אפשרות ללא נסיון. 
_____________________________________________)43-43(קריירה, 072-22-222-62

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושות: 

סייעות וגננות ומבשלת 
למ.מלאה, ת.טובים מאוד! 

_____________________________________________)43-44(רחלי: 054-2391308

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 דרושות חברות שיווק 
לשיווק מוצרי מזון, לפרטים: 

_____________________________________________)43-44(דוד, 053-9338399

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, ת.טובים למתאימים, 

_____________________________________________)43-46(לפרטים: 050-4146984

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה עם נסיון 

בעבודה ממוחשבת, שכר נאה,
054-5965153)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/חלקית, אווירה 

_____________________________________________)43-46(טובה, לפרטים: 052-7686713

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)43-46(_____________________________________________

 לכולל הלכה בת"א, 
התפנו 3 מקומות בלבד, מלגה 

הולמת, הסעה מב"ב,
052-7117085)43-44(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרוש/ה איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)36-39(שיניים בלבד, 054-7867311

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44(לשעה, בב"ב, 054-3607420

 לחנות חליפות בבני-ברק, 
דרוש מנהל מכירות עם 

נסיון בלבד, תנאים מעולים 
למתאימים + בונוסים, טל': 

052-7998010)43-44(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לרשת תיווך ארץ הצבי 
דרושים סוכני נדל"ן, חובה 
רשיון תיווך ורכב. הרשת 

תפרסם אותך חזק בכל הארץ 
ותלווה אותך ליווי צמו דעד 
להצלחתך המירבי לפרטים 

תיווך ארץ הצבי.
_____________________________________________)43-43(052-5253470, צבי

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 דרושים/ות פקידים/ות 
ללא צורך בניסיון קודם! 

למשרד עו"ד בב"ב המתמחה 
בגבייה דרושים/ות פקידים/ות 

לעבודה מלאה/חלקית
מתאים לבחורי ישיבה 

ולבנות סמינר סביבת עבודה 
נפרדת ומבוקרת. שכר כולל 

+בונוסים: 35 ש"ח
רק פניות מתאימות תענינה, 

זמינות מיידית! קו"ח למייל:
morans@aeh.co.il

או לפקס:03-6180638
_____________________________________________)43-46(בציון משרה: 2020

 דרושים מוכרים/
ות לחנות נעמן בקניון 

הגדול, פ"ת, עבודה 
במשמרות, לפרטים דיני, 

052-8073013)43-44(_____________________________________________

 לעמותה סמוכה לבני 
ברק מזכיר/ה, 75% משרה, 6 
שעות ביום, יום חופשי בשבוע, 

7,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)43-43(_____________________________________________

 34 ש"ח לשעה + 
מענק התמדה בסך 1,000 
ש"ח במשרה זמנית לכ- 3 

חודשים לפרויקט חידושי 
פוליסות בפ"ת )לא מכירות( 

באווירה חרדית, סביבה נפרדת 
ואינטרנט חסום, אמהות 

מסיימות מוקדם, למצליחות 
תינתן אופציה לעבודה קבועה 

בתנאים מעולים, מיומנויות 
_____________________________________________)43-43(מחשב חובה, 073-2590300

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 למשרד תיווך
בבני-ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15.00 עד 
20.00 מ א' עד ה' כולל 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)43-43(לפרטים: 052-7652801

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 לחנות תכשיטים בר' 
עקיבא דרושה מוכרת 

אחראית ומסורה, 
_____________________________________________)43-43(לפרטים: 050-4121985

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למעון איכותי בפרדס-כץ 
מטפלת-גננת ל- 3 ימים 

בשבוע + ניסיון לכיתת בוגרים 
בשעות 8.00-16.00. אסתר, 

054-8413913)43-44(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________



ייעוץ מקצועי
והתאמה אישי

מתחייבים לשירות 
יעיל וזריז

כל החלקים לכל
סוגי הרכבים

חנות חדשה ומרווחת.
שימו לב לכתובתנו

החדשה

היעד לרכבים
מפנקים

כל האקססוריז והגאדג'טים לרכב 
תחת קורת גג אחת בשירות אישי אדיב ומהיר 

במיוחד.המותגים האיכותיים ביותר,
 המוצרים המבוקשים ביותר
 וההמצאות החדשות ביותר 

ממתינות לכם על המדפים ב"אוטו בני ברק". 

מחירים משתלמים ומבצעים מיוחדים.
שווה להיכנס לאוטו בני ברק!

החדשה: ו  נ ת ב תו כ ל ב  ל ו  מ שי
רח' ירושלים 47 פינת וינברג 2 ב"ב
להזמנות ותיאום תורים מראש:

054-72-72-300

טיפולים והכנת רכב לטסט ⋅  הזמנת חלקי חילוף ⋅ פנסים ⋅ מראות ⋅ גג למזגן

משלוח חינם
עד הרכב
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