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מאת: יעקב אמסלם

בחודשים  על  אל  חברת  את  שפקדה  הצרות  למסכת 
התפטרותו  גם  החולף  בשבוע  התווספה  האחרונים, 
השלישי  הרבעון  דו"חות  פרסום  לפני  רגע  החברה,  מנכ"ל  של 
וחצי  בשלוש  בתפקידו  שימש  מימון,  דויד  המנכ"ל,  ל-2017. 
השנים האחרונות. במכתב שהגיש לדירקטוריון אל-על, בראשות 
להודיע  "ברצוני  כתב:  בורוביץ',  תמי  וסגניתו  דפס  אלי  היו"ר 
לכם על החלטתי לסיים את תפקידי כמנכ"ל אל-על, לאחר כהונה 

של כארבע שנים בתפקיד מאתגר זה".
שנה,  מ-12  יותר  כבר  שונים  בתפקידים  בחברה  מכהן  "אני 
בעל  דופן,  ויוצא  מיוחד  מארגון  חלק  להיות  זכיתי  שבמהלכן 
לכם  להודות  אבקש  כולו.  ובעולם  בישראל  אדירה  משמעות 
העסקית  התוכנית  ואת  החזון  את  לממש  לי  שאפשרתם  כך  על 
הצטיידות  כללו  אשר  המנכ"ל,  לתפקיד  כניסתי  עם  שהצגתי 
במטוסים חדשים, הרחבת רשת הנתיבים, השקת כרטיס האשראי 
בתחום  )לרבות  החוץ-תעופתית  הפעילות  והרחבת   Card Fly
שירותי הקרקע( תוך מתן דגש על התייעלות... אמשיך להנהיג 
את החברה במלוא הרצינות וההשקעה עד לבחירת מנכ"ל חדש 

והשלמת תהליך החפיפה".
החברה:  עבור  בעייתית  בתקופה  מגיעה  מימון  של  ההודעה 
לצד השקת קווים חדשים ורכישת 16 מטוסי בואינג דרימליינר, 
מתמודדת אל על עם ירידה של 52% במנייתה ועם מחירי דלק 
החברה:  של  הגדולים  המשברים  אחד   - הכל  ומעל  מאמירים 
סכסוך העבודה עם ועד הטייסים, שעלה לחברה בשיבושים רבים 
בטיסות, ביטולים של הרגע האחרון ועיכובים שהחברה תיאלץ 

לפצות עליהם את נוסעיה.
העובדים  על  מקובל  שיהיה  אדם  לבחור  חייבת  תהיה  "אל-על 
ועל צוותי הטייסים בעיקר", אמר בכיר בענף התעופה ל'גלובס'. 
"שביל הזהב לפתרון הבעיות של אל-על הוא יחסים טובים עם 
יידרש  החדש  המנכ"ל  לכך,  מעבר  היום.  חסר  וזה  העובדים, 
לצמצום הוצאות. הבעיה העיקרית של אל-על היא הוצאות כוח 
אדם והוועד החזק של העובדים מול ההנהלה. לזה צריך להוסיף 
את הדלק שעולה ואת חוסר היעילות של החברה בהיבט מספר 

העובדים לעומת צי המטוסים".
לדברי סוכן נסיעות ותיק, שצוטט גם הוא ב'גלובס', "דירקטוריון 
הכי  המטוסים  קניית  של  לטירוף  מימון  את  הוביל  אל-על 
זנח  מימון  אותם.  למלא  גם  יהיה  צריך  אבל  בעולם,  מתקדמים 
שלקו  ומגלה  בבוקר  אחד  יום  קמה  אל-על  השיווק.  נושא  את 
מתחרה  נכנסה  בלעדיות,  בו  לה  הייתה  שבעבר  קונג,  להונג 
לסין.  הקווים  עם  דבר  אותו  נוסעים.  מלא  לה  מצוינת שלוקחת 
כל תהליך השמים הפתוחים הוביל להקטנת נתח השוק של אל-

על. השרים ישראל כ"ץ ויריב לוין מתחרים על גבה מי יביא עוד 
חברה לארץ".

הוגדר  לא  שזה  "למרות  דומים:  דברים  אומר  בענף  בכיר  גורם 
באופן רשמי, בשנים האחרונות מנכ"לי אל-על מכהנים בקדנציה 
של 3-4 שנים. זו טעות ניהולית נוראה שלא נפוצה בענף, שרבים 
הם  בענף  התהליכים  ארוכות.  שנים  מכהנים  בו  מהמנכ"לים 
ארוכים ותחלופה אחרי פרקי זמן כאלה בתקופה כל כך סוערת 
בענף עשויה לבוא לידי ביטוי בתוצאות הכספיות, שכפי הנראה 

נראה בדו"חות הקרובים".
תביעה  לקוח  הגיש  שבועות  מספר  לפני  אלו,  בכל  די  לא  ואם 

11 שעות עברה  בת  בבית המשפט לאחר שטיסה  כנגד החברה 
אהוד  התובע,  ותאורה.  חשמל  כמו  בסיסיים  צרכים  ללא  עליו 
צורף, נסע לטיול משפחתי לבנגקוק, אך החברה בחרה לשבץ את 
הטיסה במטוס בן 24 שנים הקרוי "ראשון לציון". "המצב הזה 
נמשך 11 שעות ולא 11 שניות, זה ליווה אותנו במהלך כל הטיסה 
החל מהודעת הקברניט שקיבלה את פנינו למטוס בציון היתולי 
שם  על  לציון'  'הראשון  הוא  המטוס  של  ששמו  כך  על  משהו, 
העיר הראשונה בישראל", סיפר צורף. "לא תיארנו לעצמנו שכך 
זה יהיה הלכה למעשה, שהמטוס כל כך ישן, כל כך לא עובד וכל 
כך לא ראוי. טיסה שנמשכה 11 שעות ללא חשמל, ללא יכולת 
לקרוא ספר או לראות סרטים משום שמערכת הבידור לא עבדה".

"התלוננו על המצב בפני הצוות כמה וכמה פעמים, לא רק אנחנו, 
לא  הייתה  שקיבלנו  "התגובה  צרף.  סיפר  אחרים",  נוסעים  גם 
לתקן  מנסים  מודעים,  שהם  אמרו  פשוט  הם  הדעת.  את  מניחה 
לי  הסתבר  באוויר.  המטוס  עוד  כל  יתוקן  שזה  סביר  לא  אבל 
מבדיקה מקוונת, שנוסעים רבים מאוד חוו טיסות שכאלו. במטוס 
הזה בפרט, ובמטוסים אחרים בכלל. לכן לא ראינו לנכון לפנות 

לאל על בעניין הזה אלא ישר לבית המשפט".
צורף סיכם את התקרית המוזרה: "אנו מקבלים עוד ועוד תלונות 
מלקוחות שנפגעו וממשיכים להיפגע מאל על. אני לא יודע אם 
מרגיש  כצרכן  אני  בהחלט  אבל  במרמה,  שמדובר  לומר  אפשר 

מרומה".
מחברת אל על נמסר: "כתב התביעה התקבל באל על. החברה 

לומדת את פרטיו ותגיב בערכאות המקובלות".

 מאת: יעקב אמסלם

הייתה  לא  מגוריט  בחטא.  מתנהג  בחטא  שנולד  "מה 
צריכה להיות בבורסה, ובטח לא בתמחור שבו היא נכנסה. 
החרדי,  מהמגזר  משקיעים  בעיקר  הם  בהנפקה  אותה  שאכל  מי 
שמפסידים את הכסף". כך, במילים אלו, צוטט סוחר בכיר בשוק 
ההון באכסניה זו לפני 11 חודשים בדיוק. בתאריך 13.12.2016. 
מדהים לגלות כיצד פחות משנה לאחר דבריו, תחזיתו התממשה 

אפילו יותר מהחוזים הפסימיים ביותר.
כיום, שנה לאחר הנפקתה בבורסה לפי שווי של 240 מיליון ₪, 
משמעות   .₪ מיליון  ב-170  נסחרת  והיא  ב-28%  החברה  ירדה 

הירידה בשנה האחרונה, כואבת במיוחד עבור משקיעה אחת – 
לא  והאלמנות  היתומים  מכספי  שהשקיעה  ברק  בני  העיר  קופת 
פחות מ-60 מיליון שקלים, לצד קרן הפנסיה של חברה קדישא, 
כל  שהשקיעו   — אקסלנס  ההשקעות  ובית  לישראל  קיימת  קרן 
בצל  קשיים  גם  לאחרונה  חווה  הקרן  שקל.  מיליון  כ-40  אחד 
פרישתם של שניים מבכירי הקרן — היו"ר אייל גבאי, ויו"ר ועדת 

האסטרטגיה יעל אנדורן שמתכוונים לפרוש מהדירקטוריון. 
של  נפילתה  סיבת  את  מרקר'  ב'דה  השבוע  הסביר  לקרן  מקורב 
הקרן. לדבריו, "כשמניה נופלת כמעט 30% בתוך שנה מההנפקה, 
שהמשקיעים  היא  התחושה  המחיר.  את  לשלם  צריך  מישהו 
החרדים, ששמו 100 מיליון שקל, לא מרוצים. הם ראו שהכסף 
נאכל להם, ושהם מופסדים עשרות מיליוני שקלים. הם אכלו את 

לא  כשרוזנבוך  משהו.  לעשות  צריך  היה  והוא  לרוזנבוך,  הראש 
היה מרוצה — אף אחד לא היה מרוצה".

והמשקיעים  המייסדים  הם  במגוריט  כיום  השליטה  בעלי 
ניהול  )מגוריט  פרטית  ניהול  בחברת  שמחזיקים  הראשונים, 
 ,)11%( וייספיש   ,)32%( רוזנבוך  בין  נחלקת  אינדקס(. האחזקה 
קופת העיר של בני ברק )12%(, חברה קדישא )8%(, קרן קיימת 
חברת  בדירקטוריון  גם   .)8%( גמל  ואקסלנס   ,)8%( לישראל 
וייספיש, אברהם  רוזנבוך,  כולל את  והוא  רוב חרדי,  יש  הניהול 
שפירנצלס )מנהלה של קופת העיר בני ברק(, הרב אברהם מנלה 
לוייספיש(,  )מקורב  הורוביץ  בנימין  קדישא(,  חברה  )מנכ"ל 

וסמנכ"ל הכספים של קק"ל, יובל ייני )משקיף(.

במנייתה  וצניחה  טייסים  של  תמידי  איום  המנכ"ל,  התפטרות 
בבורסה – אלו רק חלק מהצרות של חברת אל על  בכיר בענף 
התעופה: "הבעיה העיקרית של אל-על היא הוצאות כוח אדם 
והוועד החזק של העובדים מול ההנהלה"  סוכן נסיעות ותיק: 
"דירקטוריון אל-על הוביל את המנכ"ל המתפטר מימון לטירוף 
של קניית המטוסים הכי מתקדמים בעולם"  וגם: הסיוט של 

הנוסע ש'נפל' על טיסה במטוס בן 24 שנה?

הצרות של אל על: מנכ"ל מתפטר, 
צניחה במניות וטירוף קניות

כספי האלמנות והיתומים ירדו לטמיון
 – והתראות  אזהרות  אינסוף  ולאחר  בבורסה  הנפקתה  לאחר  שנה 
רושמת קרן מגוריט ירידה של עשרות אחוזים במניותיה ומוחקת שווי 
ברק  בני  העיר  קופת  החרדי:  ההיבט    שקלים  מיליוני  עשרות  של 
וחברה קדישא מושקעות בסכומי עתק  "התחושה היא שהמשקיעים 

החרדים ששמו 100 מיליון שקל ראו שהכסף נאכל להם"
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סקר ציפיות הקבלנים של CofaceBdi: הקבלנים לא מתרשמים ממחיר למשתכן 
- רק 39% מהקבלנים צופים גידול בפעילות הענף השנה, ומחצית צופים שמחיר 
הדירות ימשיכו לעלות • ענף בסיכון: 82% מהקבלנים צופים כי קריסת חברות 

הביצוע תמשיך גם בשנה הקרובה

מכללת 'אורין שפלטר', שלוחת הקמפוס החרדי לפיננסים, פותחת מחזור נוסף של לימוד 
יסודי שמניב סוכן ביטוח שמרוויח 12 אלף שקל בחודש, כבר בשלבים הראשונים

שיעור הריבית לעסקים קטנים בישראל, ביחס לסכום החוב, ממוקם במקום השני במדינות ה-OECD, מיד לאחר המדינה היקרה ביותר 
OECD-ניו זילנד • עם זאת, אחוז החוב האבוד של עסקים קטנים ובינוניים בישראל הינו הנמוך ביותר במדינות ה –

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

במשרד  העובדים  לכל  מפריש  שלי  המעסיק  שאלה: 
אפשר  האם  ידו.  על  שנקבעה  פנסיה  קרן  לאותה  פנסיה, 

לדרוש מהמעסיק לעבור לקרן פנסיה אחרת?

תשובה: לעובד שמורה הזכות לקבוע באיזו קרן פנסיה 
חייב  אינו  העובד  מהשכר,  המופרשת  הפנסיה  תיצבר 
לנמק מדוע בחר קרן פנסיה זו או אחרת. קיימים הבדלים 
בין העמלות ודמי הניהול שגובות קרנות הפנסיה השונות 
ולדרוש  אלו  ניהול  דמי  לבדוק  לעובד  ומומלץ  ועמלות 

שהפנסיה שלו תתנהל בקרן פנסיה עם דמי ניהול נמוכים. 



קיבלתי בדואר מעטפה מבית המשפט עם כתב  שאלה: 
30 ימים. המכתב  תביעה ודרישה להגיש כתב הגנה בתוך 
מה  ימים.  משלושים  יותר  לפני  המשפט  מבית  אלי  נשלח 

עושים?

תשובה: המועד להגשת כתב הגנה הינו 30 ימים ממועד 
שניתנו  הימים   30 שאת  כך  לנתבע,  התביעה  כתב  מסירת 
כתב  בו  מהיום  החל  לספור  יש  המשפט  מבית  בהודעה 
התביעה הגיע אליך בדואר ולא מהיום שבו כתב התביעה 

נשלח.



שלי  הראשונה  הדירה  זו  דירה,  לרכוש  ברצוני  שאלה: 
יהיה  2 מיליון ₪. אלו מיסים  לפי חוזה הרכישה  ועלותה 

עלי לשלם?

תשובה: בעת רכישת דירה יש לשלם מס רכישה בשווי 
בדירה  שמדובר  מאחר  אך  הדירה,  משווי  אחוז   8 של 
מלא  פטור  קיים  נוספות,  דירות  בבעלותך  ואין  יחידה 
ממס רכישה עד לסכום של 1,623,320 ש"ח, ותשלום של 
ש"ח   1,623,320 שמעל  הסכומים  בגין  רכישה  מס   3.5%
ועד 1,925,460 ₪ וסך של 5% מס עבור הסכומים שמעל 

1,925,460 ₪ ועד לשני מיליון ₪.
 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

הממשלה מתאמצת להגדיל היצע – אבל הקבלנים 
מאמינים שההיקף ירד

היעד: סוכן ביטוח עם 12 אלף שקל בחודש

דו"ח חדש: ממוצע הריבית לעסקים קטנים ובינוניים בישראל – מהגבוהים בעולם

אלי מזרחי

למרות מאמצי הממשלה להגדיל את היצע הדיור באמצעות 
ערכה  אותו  השנתי  הציפיות  מסקר  למשתכן,  מחיר  תכנית 
חברת המידע העסקי CofaceBdi עולה כי רק 39% מהקבלנים 
 CofaceBdi צופים גידול בפעילות הענף השנה. את הסקר ערכה
הנדל"ן השנתי  כנס  לקראת  בנייה  מכ-100 חברות  מנהלים  בקרב 

ה-20 של ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב-יפו – בת ים.
לגבי המשך פעילות הענף כולו ב-2018 צופים 44% מהקבלנים 
כי יהיה גידול או גידול מהותי בפעילות, זאת לעומת 46% שצפו 
זאת בשנה שעברה לגבי 2017. נזכיר כי הציפיות הגבוהות ביותר 
בשנים האחרונות היו לגבי השנים 2016 ו-2015, אז צפו כ-65% 

מהקבלנים גידול או גידול מהותי בפעילות.
עם זאת בנוגע לפעילות החברות שלהם, 72% מהקבלנים צופים 
זאת לעומת 59%  ב-2017,  גידול מהותי בפעילותם  או אף  גידול 
בלבד שצפו זאת בסקר בשנה שעברה. רק 20% צפו כי פעילותם 
השנה תהיה ללא שינוי, ואילו 8% ענו כי השנה פעילותם תתאפיין 
בנוגע להמשך עליית מחירי הדירות  בקיטון או קיטון משמעותי. 
המחירים,  עליית  תמשיך   2018 בשנת  כי  מהקבלנים   47% צופים 

זאת לעומת 68% מהקבלנים שענו כך בסקר בשנה שעברה.
רוב מוחץ של 82% מהקבלנים צופים שהמשבר בתחום הביצוע 
להיקלע  הביצוע  חברות  ימשיכו  הקרובה  בשנה  וכי  הסתיים  לא 
לקשיים ונצפה קריסת חברות נוספות. בנושא המימון, יותר משליש 
הקבלנים מעידים כי היכולת שלהם להשיג אשראי השנה השתפרה 
או השתפרה משמעותית, זאת לעומת 14% בלבד שענו כך בסקר 
בשנה שעברה. בנוגע לעלות המימון ציינו 40% מהקבלנים כי זו 
בשנה  כך  שענו  מהקבלנים   60% לעומת  זאת  עבורם,  התייקרה 
שעברה. יש לציין כי שיעור הריבית הממוצע ב-2017 בבנק ישראל 

עמד על 0.1%, בדומה לשנה שעברה. 
בדיקת החברה לגבי רווחיות הקבלנים מעלה כי בתחום היזום 
ביותר כאשר  נהנות החברות מהרווחיות הגבוהה  והנדל"ן המניב 
 41.5% על  עומד   2017 של  הראשונה  במחצית  התפעולי  הרווח 
לעומת 42.4% בתקופה המקבילה אשתקד. קבלני הבניין הגדולים 
המקבילה  בתקופה   9.7% לעומת  תפעולי  רווח   10.7% מ-  נהנו 
נהנו מרווח תפעולי של 5.8%  והקטנים  הבינוניים  הבניין  וקבלני 
הבניין  קבלני  ברווחיות  העלייה  למרות  אשתקד.   4.5% לעומת 

עדיין מדובר ברווחיות נמוכה המעמידה אותם בסיכון.

אלי כהן

מציעים  ועתה  טוב,  להרוויח  רוצה  מעוף,  בעל  חרדי  צעיר 
לו אתגר לכיבוש פסגות כלכליות. 
משכר של 0 שקלים בחודש, שהוא "סופר" 
להרוויח  ה'  בעזרת  מתעתד  הוא  עכשיו, 
12,000 שקלים, רק אחרי שנתיים לימודים.
ב'אורין  לעשות  טוב  יודעים  זה  את 
ללמד  היא  שלהם  המומחיות  שפלטר'. 
במגמת  מדובר  עתה  ויסודי.  ממוקד  נכון, 
היא  שלה  ה"יבשה"  שההגדרה  לימודים 
"ייעוץ ושיווק פנסיוני ואלמנטרי". לומדים 
במסגרת חרדית, בקורסים נפרדים לגברים 

יוצאים עם תעודת "סוכני ביטוח" רשמית  ולנשים, ואחרי שנתיים 
של משרד האוצר, וחשוב עוד יותר: יכולות מוכחות להצליח.

הנתון הדרמטי של 'אורין שפלטר' הוא 95% השמה, מפתיע בכל 
סדר גודל. בוודאי בהשוואה לכל מתחרה, שלכל היותר יכול לדבר 
הזמן,  כל  עולה  וגם  ומצטבר  הגון  ברווח  על 40% השמה. מדובר 
בלי השקעה כמעט. שכן הזכאים, מקבלים 
להם  ונשאר   ,50% בגובה  לימודים  מימון 
לשלם  רק סכום נמוך, וגם אותו, לשיעורין, 

בתשלומים. 
מיידית,  כמעט  מתקזזות  גם  העלויות 
ייחודי  מסלול  כוללת  התוכנית  שכן 
המאפשר השתלבות בעבודה כבר במהלך 
הייתה  ההרשמה,  פתיחת  עם  הלימודים. 
היענות מרשימה, שהפתיעה את הרושמים עצמם. הקבוצות הולכות 

ומתגבשות, מתקדמות לקראת סגירה

פישל רוזנפלד 

במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  השנתי  הדו"ח 
אודות  עדכניים  נתונים  מציג   2017 לשנת  והתעשייה  הכלכלה 
סקרי  על  מבוסס  והוא  בישראל  ובינוניים  קטנים  עסקים  מימון 
עסקים שביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ניתוח דו"חות 
בערבות  להלוואות  הקרן  של  ונתונים  הבנקאית  המערכת  של 

מדינה.
ע"פ נתוני הדו"ח, בשנת 2015, סך ההלוואות לעסקים קטנים 
ובינוניים עמד על 51% מכלל האשראי הבנקאי – העסקי במשק. 
הבנקאי- לעומת 39.5% מהאשראי  עליה משמעותית  על  מדובר 

העסקי בשנת 2010.
ישנה עלייה עקבית בהיקף האשראי  כי  ממצאי הדו"ח מראים 
ל-2015,   2010 השנים  בין  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הבנקאי 

קטנים.  לעסקים  וכ-45%  בינוניים  לעסקים  כ-22%  של  בשיעור 
גדולים  לעסקים  האשראי  בהיקף  ירידה  של  מגמה  ישנה  כן  כמו 
מ-2011 ועד 2015. על פי נתוני בנק ישראל )שמסווג באופן שונה 
את גודל העסקים( האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים עמד 

בשנת 2016 על כ-62% מהאשראי הבנקאי.
ומופעלת  הקטנים,  לעסקים  המסייעת  מדינה,  בערבות  הקרן 
ידי הסוכנות בשיתוף עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר,  על 
 2 כ-  של  כולל  בסכום  הלוואות   6,000 כ-   2016 בשנת  אישרה 

מיליארד שקלים )1.99 מיליארד ₪(.
שנעזרו  עסקים  בקרב  הסוכנות  שביצעה  רצון  שביעות  מחקרי 
בקרב  בייחוד  מהקרן,  גבוהה  רצון  שביעות  על  מראים  בקרן, 
עסקים חדשים ועסקים קטנים שחסרים להם ערבים או ביטחונות. 
באופן  פעילותם  את  אלו  עסקים  הגדילו  הקרן,  מסיוע  כתוצאה 
משמעותי. הערבות הפרטנית לכל הלוואה נעה בין 55% ל -100% 
בהתאם לקרן ולסוג העסק, והטווח שלה נע בין חמש ל-12 שנים.

מידת  אודות  מקיף  הערכה  הסוכנות מחקר  ערכה   2016 בשנת 
 53% כי  מצא  המחקר  העסקים.  מצב  על  הקרן  של  ההשפעה 
מההלוואות שניתנו ע"י הקרן היו תוספתיות ולא היו ניתנות לולא 
הקרן. בנוסף לכך, 36% מהעסקים שהועמדה להם הלוואה שלא 
מהבנק  ההלוואה  בתנאי  שיפור  על  דיווחו  תוספתית,  הוגדרה 

בעקבות ערבות המדינה.
שהבנקים  האשראי  בשיעור  האחרונות  בשנים  העלייה  אף  על 
סך  גדולים,  עסקים  לעומת  ובינוניים  קטנים  לעסקים  מקצים 
בתוצר  לחלקם  ביחס  נמוך  ובינוניים  קטנים  לעסקים  האשראי 
לעומת עסקים גדולים. מנתוני דו"ח הסוכנות עולה כי חלקם של 
העסקים הקטנים והבינוניים בתוצר העסקי הוא 54%, והם אחראים 
 1.75 כ-  )מעסיקים  העסקי  במגזר  התעסוקה  מסך  שליש  לכשני 
מיליון עובדים ומייצרים כ-265 מיליארדי ₪(. עם זאת כשבוחנים 
את חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בעוגת האשראי, עולה 

כי הם נהנים רק מכרבע מסך האשראי העסקי במשק.



מרכז הכוון תעסוקתי מזמין אתכם למפגש 
חמות משרות  יוצעו  בו  ופרנסה   תעסוקה 
במגוון תחומים וכן ינתנו טיפים לחיפוש נכון 

וממוקד של עבודה.

יש פתרונות מתחת לפנס

תפסיק 
לחפש עבודה

המפגש מיועד לגברים בלבד

בני ברק

משרות חמות
בבני ברק

יום שלישי ג׳ כסלו ) 21.11.17( בשעה 19:00
רח׳ הירדן 31, בני ברק, קומה 4.

המפגש הקרוב

<< הכניסה חופשית  >>

נושאים:
 תורת החומרים

 שרטוט ממוחשב תלת מימדי
 בניית מודלים ע"י כלים מקצועיים

 תירגול מעשי בתעשיה

נגמרו הימים של העפרון והנייר. 
 CNC -מקצוע תיכנות ושרטוט ב
הוא הלהיט בשוק הייצור העולמי.

קורס
מפעיל

CNC ותכנת

להרוויח בכבוד

ע״פ הסקרים מפעיל cnc מרוויח כ-
15,000 - 6,500 ₪ בחודש

לידע כללי

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

בני ברק

לפרטים והרשמה חייגו:

03-7707300/1/2

מרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק

 80%
מימון!



צרכנות 
שבוע המחול היהודי  יוצא לדרך

ב'אומנות ואמונה' לא מפסיקים להפתיע. 
אמנותיות  פעילויות  קידום  במסגרת 
הקודש,  טהרת  ועל  גבוהה  ברמה 
המחול  'שבוע  את  העמותה  מקדמת 
הספר  בית  של  מבורכת  יוזמה  היהודי', 
יפגיש  בין עולמות,  הללו למחול, שיחבר 
למשתתפות  וייתן  שונים  מחול  סגנונות 

את ההזדמנות לחקור ולהעמיק בעולם המחול היהודי. שבוע 
אי"ה בשבוע  ברציפות,  ימים   3 כ  בירושלים  המחול שיתקיים 
פרשת ויצא, פונה לנשים, נערות וילדות חובבות התחום ויאגד 
ומפגש  פאנלים  מחול,  סדנאות  מרתקים,  מופעים  בכנפיו 
אומניות חגיגי. שבוע המחול יתקיים בירושלים במשך 3 ימים 
מיום שני ב' כסלו 20.11.17  עד יום רביעי ד' כסלו  22.10.17. 
מיועדים  המחול  שבוע  אירועי  המודעות.  לוחות  על  פרטים 
, נערכים בצניעות ומלאים   4-120 לנשים נערות וילדות מגיל 

בתוכן ומסרים מרתקים המתאימים להווי עליו אנחנו גדלים.

תפזורת מעולה
הגיעו  האחרונים  בשבועות 
 500 מעל  'מעולה'  למשרדי 
'מעולה'  לתפזורת  פתרונות 
הפותרים  בחגים.  שהתפרסמה 
התבקשו למצוא בתפזורת מילים 

5 זוכים  - 83 ממוצרי 'מעולה'. מבין השולחים הרבים הגרלנו 
מאושרים שקיבלו מארז מוצרי 'מעולה' בשווי 100 ₪: משפחת 
הלמן,  ציפורה  חיפה.  ליזרוביץ,  משפחת  חיפה.  זילברשלג, 
נתניה. ההגרלה  בני ברק. הדס גמליאל, אלעד. אליהו מרום, 
את  לזוכים.  נשלחה  והודעה   26.10.2017 חשוון  בו'  נערכה 
מוצרי 'מעולה' ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי 
הארץ. המוצרים של 'מעולה' עוברים בקרת איכות מהטובים 
איכותי,  ממוצר  ליהנות  תוכלו  הצרכנים  שאתם  כדי  בעולם, 
של  מהודרת  בכשרות  כשרים  מעולה  מוצרי  כל  ומזין.  טעים 

בד"צ העדה החרדית.

מתקרר בחוץ? מתחמם באיקאה!
כשמזג  מוקדם  יורד  הערב  אלה,  בימים 
האוויר הולך ומתקרר, סימני הסתיו כבר 
נראים מסביב והבית הולך ונערך לימים 
יותר  מוקדם  מתכנסים  כולנו  הקרים, 
להתחמם  מבקשים  הילדים  הבית,  אל 
הזמן  טוב...זה  ספר  עם  בשמיכה 
להתחמם באיקאה, להתחדש בשמיכות 
שכל  מה  פי  על  שונות,  חום  בדרגות 

אחד מבני הבית אוהב, לרענן את חדרי השינה במצעים רכים 
ונעימים, בעיצובים ייחודיים ולהעניק לבית מראה חמים ונעים, 

במחירים משתלמים המיוחד.

מסעדת רוזה בכשרות המהדרין
ומבקרי  בהשתתפות אנשי תקשורת 
כשרות  הושקה  מצוות,  שומרי  אוכל 
המהדרין של הרב מחפוד למסעדת 
המסעדות  טרנד  בירושלים.  רוזה 
מסעדת  על  גם  פסח  לא  המהדרין, 

הבשרים הנחשקת 'רוזה' שבעמק רפאים בירושלים, וכעת חוג 
המצוינת  והקולינריה  הבשרים  מחגיגת  ייהנו  המהדרין  צרכני 
הירושלמי,  באקלים  משתלבת  רוזה,  מסעדת  רוזה.  של 
במרכזו  אקלקטי  תפריט  עם  קוסמופוליטית  חוויה  ומספקת 
חו"ל  ניחוח  הרבה  הכי  עם  הרחוב   - רפאים  עמק  רחוב  של 
באירוע  המשתתפים  נעימה,  ירושלמית  באווירה  בירושלים. 
נהנו מחוויה קולינרית נדירה שכללה החל ממנות שף מיוחדות, 
בשרים איכותיים ועד שולחן מפואר עם תצוגת קינוחים ושלל 
הפיכת  חלום  זינו,  בן  עידן  המסעדה,  בעל  לדברי  מתוקים. 
וכעת  ארוכה,  תקופה  כבר  אותו  מלווה  למהדרין  המסעדה 
הושלמה המלאכה שמאפשרת לקהל חובבי המהדרין ליהנות 
VIP • ניתן  מגורמה מקורי, יצירתי ומרענן. במקום קיים חדר 

לערוך אירועים עד 120 איש • ניתן לקנות אוכל מוכן לשבת.

שלמות אמתית - הגנה אמתית!
המשווקת  במייק-אפים,  המומחית  לאודר,  אסתי 
20  שנים את המייק-אפ הנמכר  מ-  כבר למעלה 
 ,"DOUBLE WEAR"  – בעולם  ביותר  והאהוב 
האיפור  עולם  של  הסיפים  אמות  את  מרעידה 
נוזלי  מייק-אפ  אלו  בימים  ומשיקה  העולם  ברחבי 
 Double  Wear  – למשפחה  שמצטרף  חדש 
-Nude Water Fresh Makeup SPF 30  קליל 
אך עוצמתי. מדובר במייק-אפ נוזלי ביותר, המושק 

על  כלל  מורגש  סוגי העור, שאינו  לכל  ומותאם  גוונים   18 ב- 
העור ומעניק את המראה האולטימטיבי של איפור "ללא מייק-
לעור,  בריא  מראה  מספקת  שעות  ל-24  עמידה  נוסחה  אפ". 
גוון אחיד ונטול דופי. SPF30 ונוגדי חמצון מעניקים לעור הגנה 

מפני נזקי הסביבה. מחיר: 200 ₪

שוקולד בלונדי
אחרי שוקולד החלב, המריר והלבן פיתחו בעלית טעם רביעי  

של שוקולד- "בלונדי". מפעל עלית מייצר שוקולד מאז שנת 
קבוצת  של  הוותיק  שהמפעל  הראשונה  הפעם  זו  אך   ,1933
לא  כה  שעד  שוקולד  של  לגמרי  חדש  טעם  משיק  שטראוס 
בחודשים  עסקו  המפעל  של  השוקולד  מומחי  בארץ.  שווק 
הטעם  שוקולד.  של  חדש  לסוג  המתכון  בפיתוח  האחרונים 
תוספות  עם  שביחד  זהוב  בגוון  מקורמל  שוקולד  הרביעי. 
והתהליך  המתכון  חדשה.   סנסורית  חוויה  יוצרים  שונות 
בשוקולד,  וארומות  טעמים  של  להיווצרות  גורמים  הייחודיים 
אשר מעניקים לו מתיקות מיוחדת למרות שהוא מכיל בפועל 

משוקולדים  סוכרים  פחות 
חלבי   – בלונדי   אחרים. 
בכשרות בד"צ איגוד רבנים 
הרב  בראשות  מנצ'סטר 

אשר יעקב ועסטהיים.

גבינה לבנה מ-100% רכיבים טבעיים
מוצר  להשיק  שמחה  טרה  מחלבת 
מהודרת  בכשרות  נוסף  איכותי 
גבינת  החרדית:  העדה  בד"צ  של 
לבישול  ייעודית  גבינה   – טעם'  'טוב 
רכיבים  מ-100%  המיוצרת  ולאפייה 
'טוב  גבינת  שומן!   3% ועם  טבעיים 

טעם' מכילה כ-40% פחות נתרן וכ-45% יותר חלבון בהשוואה 
שמקורו  סידן  מכילה  היא  כן,  כמו  אחרות.  לבנות  לגבינות 
בחלב בלבד – ללא תוספת סידן. 'טוב טעם' מהווה בסיס מצוין 
ואיכותי למגוון תבשילים ומאפים חלביים כמו פשטידות, עוגות 

ועוד, ומעניקה להם טעם מצוין ומרקם משובח במיוחד.

דק, בינוני או עבה?
שמגיעים  הללו,  הקטנים  הסולת  פתיתי 
הפתרונות  אחד  הם  בשקית,  ארוזים 
המדהימים לארוחת צהריים בריאה, זריזה 
ומוצלחת. שלבו אותו עם מרק קוסקוס עם 
רגע  מסודרים.  ואתם  בשר  או  עוף  ירקות, 
'מעולה' בשקית  סוגי קוסקוס  אילו   – לפני 
הסוג  דק:  קוסקוס  בסופר?  למצוא  ניתן 
הדק והעדין ביותר, מתאים במיוחד להכנת 

הקלאסי,  הקוסקוס  בינוני:  קוסקוס  טאבולה.   / קוסקוס  סלט 
עם  קוסקוס  מרק  עם  לשילוב  מתאים  הכי  בינוני,  בגודל 
ותפוחים  גדולים  גרגירים  או בשר. קוסקוס עבה:  עוף  ירקות, 
תבשילים,  להכנת  הממולאים,  למילוי  בעיקר  שמתאימים 
מרקים ועוד. גם מוצרים אלו כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרים 
בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית. את מוצרי מעולה 

ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.

הכלים החדשים לחורף
בימים כאלה, שהקור מתחיל להגיע 
לאזורינו, אנחנו מתחילים להתגעגע 
הטעימים   והתבשילים  למרקים 
מנחמת  מזינה,  מנה  לנו  שמספקים 
ומחממת. סוף שבוע חורפי הוא הזמן 
המושלם לעשות היכרות עם אביזרי 

מטבח שונים ועונתיים. לקראת החורף, קולקציית כלי המבטח 
וכלים שיהפכו לכם  של סולתם מתרחבת עם מגוון אביזרים 
את הבישול החורפי, לחוויה קלילה שבסופה תחכה לכם מנה 
של  החדשים  המטבח  כלי  סדרת  את  להכיר  בואו  מהבילה. 

סולתם: רוסטר חרס, אבן טאבון, סיר תפוחי אדמה וטאג'י.

לחות מוגברת
החורף  לקראת  משיק   ,Crema הטיפוח  מותג 
יבש  האוויר  מזג  במיוחד.  יבש  לעור  גוף  קרם 
המוצר  העור.  על  להגן  צורך  יש  ולכן  במיוחד 
יבש  לעור  מוגברת  לחות  גוף  קרם  החדש 
הקלה  המאפשר  עשיר  גוף  קרם  במיוחד, 
נספג  הקרם  בעור.  היובש  בתחושות  מיידית 
הקרם  שעות.   24 ב-  לחות  ומעניק  במהירות 
על  לשמירה  שיאה  בחמאת  מועשר  החדש 

ריכוך,  להגנה,  במהירות  פועל  העור.  של  הטבעית  הלחות 
החלקה והעשרת העור בלחות. נספג במהירות, מבלי לגרום 
לתחושה שומנית או דביקה. המוצר נבדק ואושר היפואלרגנית 

ודרמטולוגית ומתאים לשימוש לעור רגיש.

לחימום קל ומהיר
עם  נמנים  אתם  גם  אם 
המשתמשים הקבועים במיקרוגל  
כאמצעי  במיקרוגל  ורואים 
בחרו  בבית,  דומיננטי  לחימום 
במטבח  לכם  שיחזיק  במיקרוגל 
במשך  נאמנה  אתכם  וישמש 

מדגם   'סאוטר'  המותג  מבית  המכני  המיקרוגל  רבות.  שנים 
בשני  ונקי  חדשני  בעיצוב  מגיע  'אלקטרה'  מבית   MW 560
נפח  קיבולת  בעל  מכני  בטיימר  ומצויד  שחור/כסוף  צבעים: 
של 23 ליטר. הספק כוח חשמל של 800-1250 וואט. רוחב: 48 
ס"מ/ גובה 25.5 ס"מ/ עומק: 35 ס"מ. פנים המיקרוגל מותאם 

לצבע החיצוני אמייל שחור/אמייל כסוף.

התרסיס המושלם לניקוי השטיח
הלכלוך  את  שיסיר  יסודי,  ניקוי  לשטיחים  להעניק  רוצים 

המצטבר, ויותיר את השטיח רענן וריחני? סנו 
מציגה את סנו שטיחים, שמפו לניקוי ולחיטוי 
שטיחים ובדי ריפוד. סנו שטיחים הוא תרסיס 
הצטברות  ומונע  המרענן  אנטיבקטריאלי 
לקיר  מקיר  בשטיחים  במרבדים,  לכלוך 
ובבדי ריפוד. עם סנו שטיחים, ניקוי השטיח, 
ויעיל,  פשוט  המרופדים  הכיסאות  או  הספה 
והתוצאה מושלמת. סנו שטיחים מתאים גם 
עוד  סינטטיים.  לבדים  וגם  טבעיים  לבדים 
פלוס-  שטיחים  סנו  שטיחים:  סנו  בסדרת 

וגם  שמפו השטיחים היחיד בישראל שגם מנקה את השטיח 
לניקוי  קצף-  שמפו  שטיחים  סנו  האבק.  קרדית  את  מרחיק 

מיידי של כתמי לכלוך ושומן משטיחים ובדי ריפוד.

מתחילים שגרה ברגל ימין
וטיפוח  בבריאות  המתמחה  המותג  שול, 
משגרה  ליהנות  אתכם  מזמין  הרגל  כף 
באמצעות  מדהימה  ומנוחות  ברוכה 
רפידות  אקטיב,  ג'ל  האקטיב  רפידות 
חדשנית  בטכנולוגיה  המיוצרות  נוחות 
ונוחה  ומעניקות תחושה של הליכה רכה 
בקלות  נכנסות  הרפידות  ענן.  על  כמו 

לספורט,  והצרכים:  הפעילויות  סוגי  לכל  ומתאימות  לנעל 
את  תעשו  תעשו,  מה  משנה  שלא  כך  יום.  ליום  או  לעבודה 
זה בנוחות ובקלילות מדהימה. הרפידות של שול מוצעות הן 
מיד  ולהרגיש  לנסות  מוזמנים  גברים.  לנעלי  והן  נשים  לנעלי 
בהבדל. ניתן להשיג בסופר פארם, ניו פארם, ברשת שופרסל 

ובבתי המרקחת הפרטיים.

אפקט חורף 
אוהבים  כולנו  בפתח.  החורף  עונת 
ומרתק  מסקרן  מראה  ליצור  לחדש, 
והמשרדים  העסקים  ולבעלי  לביתנו, 
שבינינו – גם למקום העבודה, אך כאשר 
השקעה,  הדורש  גדול  בשינוי  מדובר 
בשל  הביצוע  את  לדחות  נוטים  אנו 
ההטרדה, הזמן ולעתים גם הממון שהוא 

ומלהיבים,  מסקרנים  פתרונות  מציעה  'טמבור'  מאתנו.  גוזל 
בהרבה,  וחברותי  חמים  לנעים  הנדרש  החלל  את  שיהפכו 
הוא  הרעיון  השקעה.  של  מועט  ובזמן  מינימאלית  בעלות 
השימוש בצבע הסוויד שמייצר תחושה טקסטילית של זמש, 
יוצר אפקט בעל  לקירות החדר, הצבע  ומקנה מראה מרתק 
טקסטורה מיוחדת על הקירות, המשתנה לפי מיקום הצופה 
וזווית הראייה, ומושך אליו את המבט. צבע ה'סוויד',  נמכר על 
ידי 'טמבור' בשלוש וריאציות: מט מחוספס, ומטאלי בעל נצנוץ 
עדין וכן מטאלי בעל נצנוץ חזק יותר, כך שתוכלו לבחור את 
המראה העדיף לקירות המיועדים לצביעה.  הצבע הינו אקרילי 
אקריליים,  צבעים  מעל  ליישום  ומיועד  מים,  בסיס  על  והוא 

כדוגמת סופרקריל.

לניקיון מרוכז
ויסודי  עקבי  בניקוי  מעוניינים 
הרבה?  לשפשף  בלי  לאסלה 
העבודה  את  יעשה  ג'ל  סנובון 
מרוכז  ג'ל  הוא  ג'ל  סנובון  בקלות. 
במכל  האסלה  לניקוי  במיוחד 

מינון. סנובון ג'ל מנקה את האסלה היטב, מבשם ומקציף בכל 
שטיפה. הסבון המרוכז מספיק למספר רב של הדחות, ומכל 
המינון המיוחד משחרר חומרים פעילים בכל הדחה. החומרים 
ומפיצים  אבנית  הצטברות  מונעים  ג'ל  שבסנובון  המרוכזים 
ניחוח נעים. סנובון ג'ל ניתן להשגה בשלושה ניחוחות שונים: 

ניחוח לימון, ניחוח אוקיינוס וניחוח פריחה ורודה.

מחזיר לכלים את הברק
סנו ספארק הוא נוזל כלים איכותי המכיל 24% 
חומר פעיל, מסיר שומנים במהירות וביסודיות, 
מקציף בניחוח מדהים ומבריק את הכלים כמו 
חדשים, כמות קטנה של סנו ספארק על ספוגית 
לחה מספיק לכמות גדולה של כלים מלוכלכים. 
נוזל הכלים של סנו ספארק נבדק דרמטולוגית 

כלים  לניקוי  נוזל  רגיש. סנו ספארק  עור  והוא מתאים לבעלי 
ניתן בארבעה ריחות נעימים לבחירתכם. סנו ספארק מאושר 
לשימוש בכל ימות השנה באישור בד"ץ העדה החרדית. ניתן 
להשיג בבקבוק 700 מ"ל, בבקבוק 1 ליטר עם משאבה נוחה 

לשימוש ובבקבוק חסכוני 1.5 ליטר.

גם קפה טעים, גם מבצע מדהים
הנמס  מוצרי  את  אוהבים  אתם  גם 
קפה  ברזילאי,  קפה   - עלית  קפה  של 
קפה  נמס?  וקפה  אינטנס   -  INTENSE
בישראל,  המובילה  הקפה  חברת  עלית, 
כמי שמחוברת לקהל לקוחותיה, משיקה 
בימים אלה מבצע מדהים לאוהבי הקפה 

הנמס: רוכשים ממוצרי הנמס של קפה עלית, מחייגים למס' 
של  גיפטקארד  מתנה,  כרטיס  על  להגרלה  ונכנסים   *4559–
קניוני עזריאלי בסך 2,000 שקל, כל שעה. ההשתתפות מעל 
גיל 18 ומותנית ברכישה מתוך רשימת המוצרים המשתתפים 
בתאריכים  בתוקף  המבצע  לתקנון.  בהתאם  במבצע 
1-21/11/2017 . ההגרלות תתקיימנה בימים א'-ה' בכל שעה 

בין השעות 17:00-10:00 .

מגיע לכם ליהנות 
ם  ת ט ל ח ה
את  לנצל 
השגרה  תקופת 
לאכילה מאוזנת 
רוצים  ובריאה? 
באתגר  להצליח 
מבלי להתפתות 
ת  ו ב ר ה ל
זה  בסוכרים? 
קל,  לא  אמנם 
אבל עם שוקולד 

ללא סוכר של שמרלינג'ס, זה אפשרי! כשמתחשק לכם משהו 
מתוק תוכלו ליהנות משוקולד ללא סוכר פרווה או חלבי של 
שמרלינג'ס ולהמשיך להקפיד על תפריט מאוזן מבלי להכות 
על חטא... כמו כל השוקולדים של שמרלינג'ס, גם השוקולדים 
ללא סוכר מיוצרים באיכות וסטנדרטים גבוהים ובתהליך ייצור 

שווייצרי מסורתי ובכשרות המעולה של בד"צ ציריך.

פרס ראשון 25,000 ₪
חיבורים  תחרות 
השביעית  תורניים 
הפיס,  מפעל  של 
לדרך  שיצאה 
כחודשיים  לפני 
ם  ת נ ו ו כ ה ב
גדולי  של  ובברכתם 
מתקרבת  ישראל, 
במסגרת  לסיומה. 
נקרא  התחרות 

ציבור בני התורה לכתוב חיבורים הלכתיים, בנושא אקטואלי 
של ל"ט אבות מלאכה. מנהלי התחרות מציינים בסיפוק, את 
הזוכה  לתחרות  הישיבות  בהיכלי  וההשתתפות  ההתלהבות 
לאהדה והערצה רבה בקרב לומדי התורה ומחברי הספרים. 
לשולחן  תורניים  חיבורים  מאות  הגיעו  כבר  זה  לרגע  נכון 
המערכת. גם השנה כבכל שנה בין השולחים נמצאים בחורי 
וראשי  רבנים  חכמים,  תלמידי  לצד  כוללים  ואברכי  ישיבות 
הודו  שליט"א  הגאונים  הרבנים  השיפוט  וועדת  חברי  ישיבות. 
כי הופתעו השנה מכמות החיבורים שהגיעו עד כה, והוסיפו כי 
יסיימו לעבור על כל החיבורים שיגיעו עד הרגע האחרון בזמן 
בני   2139 ת.ד.  מאמרים  למשלוח  כתובת  מראש.  שהוקצב 
ברק. בכל תקופת התחרות פועל מוקד מיוחד בו ניתן לקבל 

מידע ומענה אנושי על הפרויקט במספר *65327.

מונע התפשטות ריחות רעים
מעיד  סנו  חברת  עבור  לאחרונה  שנערך  מחקר 
שיישארו  מהריחות  מוטרדים  מהאנשים   83% כי 
אחריהם לאחר יציאה מהשירותים שאינם בביתם 
*. מרבית האנשים מעדיפים להמתין עד להגעה 
סנו  פיתחה  ואחרים  אלה  צרכנים  עבור  לביתם. 
את "מספר 2" - פתרון אופטימלי לבעיות המבוכה 
והריח, הלוכד את הריחות הרעים בתוך האסלה. 
התרסיס  את  מתיזים  בשירותים  השימוש  לפני 
על  מגן  שכבת  יוצר  התרסיס  האסלה.  תוך  אל 
פני מי האסלה, אשר כולאת את הריחות הרעים 
בתוך המים וחוסמת את יציאתם. שכבה זו עשויה 

משילוב שמנים אתריים, אשר מונעים התפשטות ריחות רעים 
רשתות  בכל  להשיג  האוויר.  לחלל  עדין  ניחוח  ומשחררים 

השיווק

קידום עסקים קטנים בתחילת דרכם
בשורה ליזמים קטנים: בנק 
הפועלים עם המרכז לליווי 
באתר  חסות  נותן  עסקים, 
 headstart ההמונים  גיוס 

חדשני  מהלך  זהו  סטארט".  "פועלים  את  משיקים  וביחד 
דרכם:   בתחילת  קטנים  עסקים  לקידום  הפועלים  בנק  של 
עסק  להקמת  ראשוני  הון  לגיוס  תכנית   – סטארט"  "פועלים 
בעסקים  ולתמיכה    headstart פלטפורמת  באמצעות  קטן 
לסייע  -נועד  המיזם  עסקים.  לליווי  המרכז  בשיתוף   - אלה 
ליזמים לגייס הון כדי להגשים חלום ולפתוח עסק.  יזמים אשר 
יצליחו לעמוד ביעד הגיוס יקבלו חבילת הטבות בנקאיות וליווי 
עסקי מהבנק. "פועלים סטארט" הינו חלק ממעטפת התמיכה 
קטנים  עסקים  עבור  שוטף,  באופן  הפועלים,  בנק  שמייצר 
הראשונה  המכשלה  את  לצלוח  להם  לסייע  ונועד  בישראל, 
בהקמת עסק - גיוס ההון הראשוני. בנק הפועלים הינו הראשון 
בישראל ובין הבנקים הבודדים בעולם, המעניק חסות לתכנית 

.headstart בפלטפורמת מימון ההמונים של

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

 כ"ו בחשון תשע"ח 615/11/17

קצרצרים
עוגיות  עלית,  של  חדשה  צ’יפס  שוקולד  סדרת 

שוקולד צ’יפס עם שוקולד עלית ב-3 
טעמים: עוגיות שוקולד צ’יפס עם 

עוגיות  חלב,  שוקולד  תחתית 
שוקולד צ’יפס עם תחתית 

ובטעם  לבן  שוקולד 
שוקו  עוגיות  החדש: 
תחתית  עם  צ’יפס 

שוקולד לבן

טונה  המסיק  עונת  לרגל 
ט  ס י ק ר א ט ס
נתחי  מציעה: 
טונה בשמן זית 
מעולה.  כתית 
מומלץ  מחיר 

 26.90 לצרכן: 
)רביעיית   ₪

מוצרים(

שסטוביץ משיקה את סדרת חטיפי קראנצ’וס עם ערכי 
בהתאמה  בקטגוריה,  ביותר  הנמוכים  ונתרן  רווי  שומן 
פחות   40  %  .2020 לשנת  הבריאות  משרד  לדרישות 
נתרן ו- 60% פחות שומן רווי ב- 5 טעמים: גריל, ברביקיו, 

פלאפל, בצל ופיצה. מחיר מומלץ לצרכן: 3.90 ₪

לייף  נתרן:  ופחות  רווי  פחות סוכר, פחות שומן 
הוא המותג הראשון שמתאים את מוצרי סדרת 
הסימון  להמלצות   Wellness הבריאות  מזון 
משרד  של  בישראל  בריאה  תזונה  לקידום 

הבריאות

פיינסט,  בלנטיינ’ס 
 1 מספר  הוויסקי 

מגיע  באירופה, 
במהדורה  לישראל 
המעניקה  ייחודית 
אביב  תל  לעיר  במה 
זוכה  של  עיניו  דרך 
פרס ישראל בצילום, 
מחיר  ליבק.  אלכס 
מומלץ לצרכן: 89 ₪  
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“ערכותי” ברחבי הארץ  מקבוצת  דוכני  חנוכה  לקראת 
שעווה  נרות   : וייחודי  חדשני  מוצר  פיתחו  טוב”  “שכולו 
 20-40 ניחוחות בעלות של  עם לד מחליפי צבע במגוון 

₪ בלבד 

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

מותג   Kiehl’s
מניו  הטיפוח הטרנדי 
לקראת  מציע  יורק 
הקרים:  החורף  ימי 
לשיפור  מרוכז  סרום 
העור  מרקם  מראה 
ולהזנת העור בלחות. 
לצרכן:  מומלץ  מחיר 

  ₪ 245

משיק   VICHY הדרמו-קוסמטיקה  מותג 
 DOUBLE מינרליות:  פנים  מסכות   2
פילינג  מסכת   –  GLOW PEEL MASK
 PORE PURIFYING-ו זוהר  לעור 
מטהרת.  חימר  מסכת   -  CLAY MASK

מחיר ליחידה: 119 ₪

 SCOOP רשת 
קולקציה  משיקה 
כסופה   – מטאלית 

לחורף

בר  רשת 
 FEEL הבשמים 
 P E R F U M E
מציגה:   BAR
בושם כיס מעוצב 
המאפשר  ונייד, 
בכל  טוב  להריח 
 20 מחיר:  מקום. 
בשמים   2 או   ,₪

ב-30 ₪

הנרות  מותג 
 Yankee והאקססוריז
את  משיק   Candle
ניחוחות  קולקציית 
 2018 סתיו-חורף 
ריחות  על  המבוססים 
מעולם  מרעננים 
תאנה  הזעפרן, 
את  שיחממו  ונענע, 
להשיג  הקריר.  החלל 

 www.ykc.co.il:ב

ההנעלה  רשת 
על  במבצע  גלי 
ונעלי  חורף  נעלי 
לנשים  ספורט 
ולילדים: זוג שני ב 

70% הנחה

לילדים  האופנה  מותג 
כל  על  במבצע   KIWI
בחנות:  הקולקציה 
לחברי  הנחה   40%
עד  בתוקף  מועדון. 

18/11/2017

משחקים  מבחר 
בסטימצקי:  חדשים 
מיקי ומכוניות המירוץ 
– משחק זיכרון מחיר: 
צבעים   ,₪  59.90
מחיר:  טלטאביז  עם 

59.90 ₪ ועוד

 ASAF המעצבים  צמד 
TOMER & המתמחים 
צעיפים  בתכשיטים, 
אקססוריז  ושאר 
מציגים  אופנתיים, 
צעיפים  קולקציית 
פרינטים,  מלאת  חדשה, 
צבעים ופרחים טרנדיים 

סתוויים. מחיר: 50 ₪

 SCOOP רשת ההנעלה 
ראשונה  סנונית  משיקה 
לקולקציית סתיו - חורף 

2017/18 לילדים

משיקה  בייביז  לייף 
אופנתית  חורף  קולקציית 
לתינוקות  ביגוד ראשוני  של 
גוף, מכנסיים  הכוללת בגדי 
בסופר  להשיג  ואוברולים. 

פארם

לייף  של  הטיפוח  מסדרת  חדש 
קרמי   SIMPLY EFFECTIVE, 3
לחות ליום וללילה. הסדרה מסייעת 
העור  ובמיצוק  קמטים  בהפחתת 
ומעניקה הגנה לעור. מחיר: -39.90

₪ 45.90

 Monsieur Big
LANCÔME - “מיסייה 
חדשה  מסקרה   - ביג” 
עוצמתי  ריסים  לנפח 
מושקים   ,12 פי  עד 
של  גוונים   4 בנוסף 
מבלונד  גבות  עפרון 
ועד חום כהה והיילייטר 
הגבות.  להדגשת 

מסקרה: 149 ₪

מוצרי  בסדרת  מאלטמן  חדש 
טיפולי  גוף  תחליב  פלקסיטול: 
הרכיב  עם  יבש  לעור  ייעודי 
Xeradin - חומר פעיל המאפשר 
הזנת לחות אינטנסיבית והגברתה 
 24 ולמשך  מידי  באופן   50% ב- 
להשיג   ₪  64.90 מחיר:  שעות. 

ברשתות הפארם

 ₪  249 מחיר:   קטיפה,  סקצ’רס  נעל 
בלעדי  השני.  הזוג  על  הנחה   50%  -

בסקצ’רס 

 ,  DEARFOAMS נעלי בית 
מחיר: 139 ₪   

בתיק  יורק  ניו  מטריה 
התיקים. מחיר: 79 ₪  

חנוכה הוא זמן קסום וחגיגי למפגש 
ב’מלכות  לנו.  היקרים  האנשים  עם 
להעניק  שתרצו  בטוחים  וקסברגר’ 
אומנות,  יצירת  שהיא  מזכרת  להם 

שתשאיר רושם רב על המשתתפים

לרגל BLACK FRIDAY רשת הבורסה לתכשיטים 
על  הנחה   70% עד   19-30.11.17 בתאריכים:  מציעה 
הרשת  בחנויות  נבחרים  יהלומים  תכשיטי  מבחר 

ובאתר

קורס
תחזוקת ותיקון 
מכשירי סלולר 

וסמארטפון

מקצוע העתיד

נושאים:
  לימודי חומרה ותוכנה במכשירי סלולר, מערכות הפעלה, 

כלים ותוכנות לתחזוקה, איתור וטיפול בתקלות חומרה 
ותוכנה ועוד.

 הכשרה: תרגולים, בחנים ופרויקט גמר המאפשרים 
לתלמידים לתרגל וליישם את החומר הנלמד.

תחשוב על העתיד שלך. העולם עובר לסלולר.
אם יש לך מוטוריקה עדינה בוא להשתלב 

במקצוע מבוקש ופרנסה בכבוד.

קורס 
במימון 

מלא!

ע״פ הסקרים טכנאי סלולר מרוויח כ-
12,000 - 7,000 ₪ בחודש

לידע כללי

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

בני ברק

לפרטים והרשמה חייגו:

03-7707300/1/2

מרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק



האגף לשירותים חברתיים

בס“ד

הקשיבה
מרכז יעוץ והכוונה לבני הישיבות

בהכוונת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
רח' רבינו אשר 6 בני ברק 

*הכוונה טיפולית וחינוכית לבני הישיבות הק'.
*יעוץ והדרכה למשפחות המתמודדות עם בחורים בקשיים.

*הוראה מתקנת בקריאה, והוראה מתקנת  בגמרא לבחורי הישיבות. 
* קידום בחורים באופן פרטני בתחום הרגשי, החברתי והלימודי.

* סדנאות חינוך והכשרה להורים. 
* מגוון אבחונים בתחום הדידקטי והרגשי.  

* פורום משותף לראשי הישיבות 
* ימי עיון לצוותי ההוראה בישיבות לצעירים

* סדנאות מקצועיות לר"מים ומנהלים רוחניים בישיבות
* סדנאות הכשרה לחונכים בישיבות

פעולות המרכז : 

מערך חינוכי משותף לראשי הישיבות שליט"א: 

מוקד טלפוני ותיאום פגישות
03-6161067

 hk@Bbm.org.il : פקס 6161078- 03 | מייל

הקשיבה – יש מי שמקשיב לך!

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה
להכשרה מקצועית

הצטרפו ללימוד וליישום מקצוע מבוקש ומאתגר

ABA קורס מטפלים בגישה

יש לך גישה לילדים עם צרכים מיוחדים? רוצה לבנות מזה קריירה?
היחידה להכשרה מקצועית מזמינה אותך לקורס טיפול התנהגותי מקצועי ומרתק בשיתוף

"מרכז שי" העוסק בלימוד הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים עם דגש על:

הפחתת בעיות התנהגות וקשיים חברתיים
עבודה על שיפור הקשב והריכוז

שיפור תחום התקשורת

הקורס מיועד לגברים בלבד בעלי רקע בחינוך/ חינוך מיוחד.

משך הלימודים: 84 שעות אקדמאיות
21 מפגשים, בין השעות: 21:00-18:00

פתיחת הקורס: יום שני, ז' טבת ה'תשע"ח (25.12.17).

לפרטים והרשמה:
היחידה להכשרה מקצועית 03-5776135/7/6381

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה
להכשרה מקצועית

מעוניין להשתלב בעולם עבודה דינמי ומתקדם, עם אפשרויות
להתקדמות במקצוע פרא – רפואי מעניין ומאתגר בעתיד?

אתה מוזמן להירשם ביחידה להכשרה מקצועית לקורס נותני שירות ברשתות
וחנויות אופטיקה, בשיתוף המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות.

נושאי הלימוד:
מבוא לתפקיד ולעיסוק,
מושגי יסוד באופטיקה,

הקניית ידע מעשי של תיקוני משקפיים,
שיווק וקידום מכירות.

הקורס לגברים בלבד

משך הלימודים: סה"כ 48 שעות לימוד, 
16 מפגשים בימי רביעי, בין השעות: 21:00-18:00
פתיחת הקורס: י"ח בכסלו ה'תשע"ח (6.12.17).

לפרטים והרשמה:
היחידה להכשרה מקצועית 03-5776135/7/6381

רואים שיש לך
עתיד מקצועי

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום
לסייעות בגני חינוך מיוחד

לגני חינוך מיוחד של עיריית בני ברק דרושות

ממלאות מקום לסייעות

על בסיס יומי/ חודשי.

המעוניינות בתפקיד

מתבקשות להגיע לראיון אישי

ביום ראשון, א' בכסלו ה'תשע"ח (19/11/17) 

בין השעות 10:00 - 14:00

באגף החינוך, רח' ירושלים 58, בני ברק.



הקורס יפתח אי“ה ביום רביעי י"א כסלו 29/11/17*לתושבי בני ברק והסביבה

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669



כ”ו - כ”ח בחשון
תשע”ח           

15-17/11/2017

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

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

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

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)45-46(_____________________________________________

באר שבע

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

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

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

וילות ובתים

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

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

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

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + חניה, 
3,000,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

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

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

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה, ממוזגת, 

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)45-46(תיווך יעקב, 054-4901948

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

מעלית שבת, 7,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

אשדוד

אשקלון

 למכירה/השכרה קוטג' 
ברובע ט', מיקום מעולה, 4 

כ"א, גינה גדולה, מיידי. תיווך, 
050-4123771)43-46(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, 3 ח', 
מסודרת, ממוזגת, אפשרות 

לתוספת, מושכרת,
054-4966637)43-46(_____________________________________________

 ברח' חנה סנש 
ברביעיות, דירת גן  4 
חד' + דירת 2 חד' + 

יחידה קטנה מושכרת ב- 
1,800 ש"ח + גינה 150 

מ', 2,900,000. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 דירת 6.5 חדרים 
בק.הרצוג, חדשה + סוכה + 4 
מזגנים + תוספות,2,150,000 
ש"ח אפשרות להחלפה לדירה 

_____________________________________________)44-46(יותר זולה, 054-8402332

0548-420081

ׂ(MP3) במהירות לקבצים דיגיטליים

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

0527-677625

וילה יוקרתית ומפוארת
400 מ"ר, 3 מפלסים

עם מעלית
סלון ענק, חדרים מרווחים

מרפסות ענק וגינה יפה
7.000.000 ש"ח

למכירה בבני ברק
בהר שלום היוקרתי

בלעדי

 זכות לדירה בפרוייקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, יש היתר בניה,
054-8407883)44-47(_____________________________________________

אחיסמך

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)45-46(_____________________________________________

 ברח' הגפן, 3 חד', גדולה 
)מושכרת(, 890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46(תיווך יעקב, 054-4901948

 דופלקס בהאי גאון, 6.5 
חד', 154 מ"ר בנוי, שטח כולל 

190 מ"ר, 3,600,000 ש"ח, 
050-9707575)44-47(_____________________________________________

אלעד

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' מחולקת 
ל-3 דירות אופציה לבניה 

משמעותית מכניסה 8,000. 
מחיר - 2,650,000. תיווך, 

058-3322772)45-48(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 6 ח' 
+ מרפסת סוכה ענקית + 

_____________________________________________)45-46(מעלית + חניה, 03-5700597

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

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

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

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

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

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + מחסן + אופ' 
להרחבה, רק 1,320,000 ש"ח, 

052-5752500)46-46(_____________________________________________

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

דירה 100 מ"ר דרוש הון עצמי 
_____________________________________________)46-46(גבוה, 054-8413551

 במחיר מציאה, 4.5 חד', 
102 מ"ר, משופצת, במצב 

מצוין, ברח' הפלמ"ח, אשדוד. 
א.למגורים/השקעה, 

054-6233776)46-47(_____________________________________________

 רובע ג', 3.5 חדרים, יפה 
ומסודרת, מזגנים, מטבח, 

שירותים ואמבטיה משופצים, 
1,050,000 ש"ח, בנין לפני 

היתרי בניה מוסיפים לדירה עוד 
37 מ"ר )ממד מרפסת סוכה(, 

_____________________________________________)46-46(לפרטים: 054-8413551

 בד-יוסף, 3 חד', ק"ד, 
משופצת ומושכרת, טובה 

לחלוקה, קרובה ללגרנד-קניון, 
595,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)46-46(_____________________________________________

 במגדלי-גילת, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופרת, מעליות, 

שומר, קרובה לאוניברסיטה, 
520,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)46-46(_____________________________________________

 ברחוב-הצבי, 2 חד', 
מדהימה, ק"ד, 54 מ"ר באזור 
מבוקש מאוד, 550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)46-46(אור-לנכס, 050-9500075

3-3.5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 ח', 
מושקעת לחלוטין, משופץ. 
_____________________________________________)46-46(תיווך יעקב, 054-4901948

 במרכז מתחרד, בבנין דו 
קומתי, 3 חד', ק"ב, פינתית, 

אופציה מיידית לתוספת 2 
חד', מושכרת, 1,020,000 

ש"ח. אדר נכסים, 
052-4834706)46-47(_____________________________________________

 במעפילים, מתחרד, 3 
חד', ק"ג, מסודרת, אופציה 

לתוספת 2 חדרים, פינוי בינוי, 
925,000 ש"ח. אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', ק"ג, מסודרת, פינוי בינוי, 

מיידית, 930,000 ש"ח. 
אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

 בהרצל מתחרד, בנין 
באבן ירושלמית, 3 חד', ק"ב, 

אופציה מיידית לתוספת 2 
חד', מושכרת, 965,000 ש"ח. 

אדר נכסים, 
052-4834706)46-47(_____________________________________________

 ברח' הנשלט, דירת 2 ח', 
50 מ"ר, משופצת, 720,000 

)מושכרת(. תיווך יעקב, 
054-4901948)46-46(_____________________________________________

 במשלט מתחרד, 2.5 
חד', ק"ב, משופצת, נוף, 

אופציה לשני חדרים, 685,000 
ש"ח. אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

מושכרת, משופצת, כחדשה, 
ק"א, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 במרכז העיר, מחולקת 
ל- 3, תשואה גבוהה. 
חמד נכסים - ישראל, 

052-7741000)46-46(_____________________________________________

 ביואל 2 + חצי, 
משופצת. **ביהודה 
הנשיא, 3, משופצת. 

**ביהודית, 2 + 
חצי, משופצת. 

**בז'בוטינסקי, 2.5, 
עורפית ושקטה. 
**"אלוני נכסים" 

052-7610603)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! באבן-גבירול, 
112 מ"ר, מחולקת 3 ח', 
80 מ"ר + 12 מ"ר סוכה 

על רלסים + יחידה 20 
מ"ר, משופצות, חזית, 

1,850,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בלעדי-מציאה, 
בבן-פתחיה, 100 מ"ר, 

מחולקת, 3 חדרים + חדר 
יחידה )מושכר(, ק"ב + 
מעלית )טאבו-משותף( 
)לא לוקחי משכנתא(, 

1,450,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בגניחובסקי, 3 חד' עם 

היתר בניה בגג + אופציה 
להרחבה במעטפת, 130 
מ"ר + מחסן + אפשרות 

לטאבו משותף, רק 
1,540,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)46-46(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
דופלקס 5.5ח' + יחידה 

מושכרת, 170 מ"ר בנוי, ק"ג, 
חזית, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

2,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם, ד.גג, 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת + 

יחידה מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)46-46(_____________________________________________

 באזור צייטלין, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית, סלון ענק, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בהזדמנות!!! 3 

חד', 1,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

מוצמד בטאוב. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בחולדה הנביאה, 4 חד', 
משופצת בטאבו-משותף, 

1,300,000. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בתיווך בנע"ם מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ, 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה, 
 ,054-7477054/0505765449

_____________________________________________)46-46(מוטי

 בלעדי בהר-השלום, 
בית-פרטי, 4 מפלסים, 

כ- 400 מ"ר, נוף-מדהים, 
מיקום מיוחד + חניה, 

מיידי, 5,900,000 ש"ח, 
לפרטים: "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בהר השלום דו משפחתי, 
4 חד', 125 מ"ר, ק"א + חניה, 

מושקעת, 2,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

נכסים - חיים, 
050-6452128)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 
5 חד', מושקע ביותר 

+ מרפסת גדולה, 
2,800,000 ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 במימון, ד.גג ענקית, 200 
מ"ר, למטה 4 ענקית, למעלה 

2 + מרפסת סוגרה, ק"ג, 
חזית + מעלית, 2,890,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
,03-5791514
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד', 
180 מ"ר, 4+3, ק"ד + מעלית 

+ חניה, מצב טוב. א.פנחסי, 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 180 

מ"ר, חדשה, מושקעת, ק"ג 
+ מעלית + חניה + יחידת 

דיור למטה 35 מ"ר, 6 דיירים, 
3,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', קומה שלישית + 
מעלית, משופצת, 240 
מ"ר, 3,390,000 ש"ח. 

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)46-46(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל דופלקס 
ענק, 5 חד' + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס מפואר, 
6 חד' + חנה, 2,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 ברבינו תם, פנטהאוז 5 
חד', 120 מ"ר, 4 כ"א + 

מעלית + אופציה גדולה, 
2,750,000 ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 באזור מינץ, פנטהאוז 
חדש, ק"ד + נוף מדהים, 5ח' 
+ מרפסת גדולה, 2,800,000 

ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 
03-5791514)46-46(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 90 
מ"ר, ק"א + חצר, 4 כ"א, 
שמורה, 1,790,000 ש"ח, 

_____________________________________________)46-46(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בהרצוג, 3 חד', 80 
מ"ר, קומת קרקע + חצר 

כ- 30 מ"ר )לא בטאבו(, 
1,500,000 ש"ח. 

חמד נכסים ישראל, 
052-7741000)46-46(_____________________________________________

 דירת נכה: בקרית 
הרצוג בבנין לקראת 

אכלוס, דירת נכה ענקית, 
5 חדרים + גינה גדולה 

בבנין מפואר ואיכותי, רק 
ב- 1,750,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)46-46(_____________________________________________

 בבנין חדש, פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 

חד', 200מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה, ד. גג, 
4 + 2 + מרפסת, ק"ג + 

מעלית, חזית + נוף ואוויר, 
2,650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 באברבנאל, 6 חד', 
145 מ"ר, משופצת 

מהיסוד + חצר, 
2,200,000 גמיש. 

נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא, 5 
חדרים, 120 מ"ר, חזית, 

מ' שמש מושקעת + 
סוכ,ה ק"ד + מעלית, 

2,620,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 באיזור רש"י, 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 במציאה! בהמכבים, 5 
חד' + סוכה, 110 מ"ר + 
אופציה, רק 1,500,000 

ש"ח. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית, 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
,03-5791514
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור אלישע, 5ח', 
גדולה כ- 120 מ"ר, משופצת 

ומושקעת מאוד + סוכה, 
2,500,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, פלאפון: 
054-8449423)46-46(_____________________________________________

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

3 כ"א + מחסן + חניה 
מקורה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)46-46(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, 5 חד', 
125 מ"ר, ק"א, חזית + 

מעלית + חניה + מרפסת 
שמש גדולה, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

+ חניה, 3,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,550,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

4-4.5 חדרים

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באזור נורוק, 4.5 חד', 
ק"ב, 4 כ"א, כ- 110 מ"ר, 
משופצת, יפה + מרפסת 
סוכה ענקית + אופציה, 

רק 1,780,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)46-46(_____________________________________________

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

מושקעת מאוד. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד' + 

יחיד"ה, משופצת ברמה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב + סוכה 

+ מחסן + נוף מרהיב. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 בשיכון-ג' 105 מ"ר, 4 
חד' + אופציה להרחבה 

+ סוכה משופצת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מאווררת + מ.שמש + 
י.הורים, ק"ד + מעלית 

)אפשרות למחסן(. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור טבריה/הרצוג, 4 
ענקית ויפה + מרפסות, ק"ג, 

חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברמב"ם, 4 גדולה + 
מרפסות, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3 כ"א, 1,990,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)46-46(_____________________________________________

 באזור בן-דוד, 4 גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 3 

כ"א, סלון ומטבח גדולים, 
2,180,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 4.5 
חדרים, גדולה, כ- 145 מ"ר, 

אופציה להרחבה כ- 50 מטר, 
2,650,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, פלאפון: 
054-8449423)46-46(_____________________________________________

 4 ח' + חצר סוכה, 
103 מ' בעמק יזרעאל, 

ק"ב, מעלית, חניה 
בטאבו, מרפסת-שמש, 

1,700,000 ש"ח. בלעדי! 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)46-46(_____________________________________________
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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 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעזרא קרוב לוויז'ניץ, 
3 חד', 70 מ' עם אופ' 

להרחבה של 35 מ' 
)השכנים כבר הרחיבו(, 
ק"ק, 1,800,000 ש"ח, 
מפתח במשרד. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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, 
1,925,000 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(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 110 מ"ר, מרפסת, 
מעלית, חניה, סוכה, יח' 

הורים, 1,790,000 גמיש, 
050-8898020)45-48(_____________________________________________

 נחום, 4 חד' ענקיים, 
120 מ', ק"ב ללא מעלית, 
חזית, סלון ומטבח ענקיים, 

2,180,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 

ב"ב, 03-5797756, 
054-6506901)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

 בבילו, דירת 4 ח', 90 מ"ר 
+ מזגנים וריהוט,
054-8460153/4)44-47(_____________________________________________

 באיזור הראשונים, 4 
חד', 100 מ"ר, בנין חדש, 

1,650,000 ש"ח. תיווך ישוב 
_____________________________________________)44-45(טוב, 053-3145403

וילות ובתים

 לל"ת 90 מ', 4 ח' + 
חניה, משופצת מהיסוד 
ומושקעת, 3 מתוך 3, 

ז'בוטינסקי 33 מול רחוב 
רמב"ם, 1,530,000
054-7708223/50)45-48(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב שאול חדד 
12 100 מטר עם 2 מרפסות 

לל"ת 1,760,000 ש"ח בנין 
_____________________________________________)45-46(חדש דירה יפה 052-7505847

 בלעדי!! בהתנאים, 4 
חדרים, 95 מ"ר, חזית, 

ק"ג )גג-בטון(, 1,720,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בדב-גרונר בבנין-חדש, 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 

ק"ד, נוף-מדהים + 
מעלית, 1,660,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', ענקית 
ויפיפיה, חזית, ק"ב + מחסן 
+ אופציה, 1,700,000 ש"ח, 

054-8416078)45-48(_____________________________________________

 מציאה! ברח' ירושלים 
אזור העיריה, 3 חד', משופצת 

ברמה גבוהה + י.הורים + 
רשיון ל- 20 מ"ר )לקראת 

הרחבה של כל הבנין( + סוכה, 
054-8416800 ,054-8441879)45-48(_____________________________________________

 ברח' כהנמן/אשל 
אברהם, 3 חד', גדולים, 

70 מ' + 35 הרחבה, 
ק"ג, חזית, 1,800,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)45-45(_____________________________________________

 בישמח משה, 4 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

קומה ב', 1,370,000 
ש"ח, מיידי. שלו נכסים, 

050-9575555)45-48(_____________________________________________

גני תקוה
4-4.5 חדרים

 בישמח משה, למכירה 
3.5 חדרים, משופצת, 
קומה ב', 1,370,000 

ש"ח. שלו נכסים, 
050-9575555)45-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי! באזור הרצוג בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 105 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
מושקעת, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,780,000 ש"ח. *באזור 
הרב שך בניין חדש, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

חניה, 1,890,000 ש"ח, גמיש. 
א.פנחסי, 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בקרית משה - חזון איש, 
4.5 חד', 105 מ"ר, ק"ד, 

מעלית, מרפסת, סוכה, חניה, 
2,300,000 ש"ח. בלעדי תיווך 

_____________________________________________)46-46(עוצמה, 052-7654346

 בדב גרונר, חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 
נוף מרהיב, 4 חד', 
1,650,000 ש"ח. 

חמד נכסים ישראל, 
052-7741000)46-46(_____________________________________________

 בהבנים 21, 4 חד', 
חניה, מעלית, אכלוס 

בעוד 3 חודשים 87 
מ"ר + מרפסת 14 

מ"ר, חדשה מקבלן, 
2,080,000 ש"ח. 

חמד נכסים - הלל, 
054-6215521)46-46(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת, בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
חמד נכסים - הלל, 

054-6215521)46-46(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! ברבי עקיבא 

אזור הראשונים, בבנין 
חדיש, 4 חדרים + מחסן, 
מרפסת שמש וסוכה, רק 

ב- 1,750,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)46-46(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, קומה ג', 

מעלית חניה, 1,800,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + מרפסת 

סוכה, קומה נוחה ללא, 
משופצת מהיסוד, 
2,150,000, גמיש. 

נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי!! בהתנאים, 4 
חדרים, 95 מ"ר, חזית, 

ק"ג )גג-בטון(, סלון ענק, 
מסודרת, 1,720,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 
מחולקת, 4.5 חדרים, 90 

מ"ר, ק"א + 3 יחידות 
דיור 35 מ"ר כל אחת, 
משופצות, ומושכרות, 

מיידי, 2,590,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 
אופציה ליחידה החל מ- 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 באנילביץ, 4 חד', מיידית 
+ חניה + מחסן, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 דירת 4 חד', טאבו 
משותף, בנחל שורק, 85 מ"ר, 

עם אפשרות למשכנתא. 
03-6765524 053-3111238)46-47(_____________________________________________

 דחוף!!! באיזור הרב 
שך, 4 חד' + מעלית + 
חניה כחדש. **בקרית 

משה, 4 חד' + מעלית + 
חניה + מרפסת שמש. 
**בחנה סנש, דירת גן, 
5 חד' יוקרתית ביותר. 

**"אלוני נכסים" 
052-7610603)46-46(_____________________________________________

 באזור אברבנאל, 3 
חד', כ- 75 מ"ר, ק"ד, 3 

כ"א, שמורה + אופציות, 
1,540,000 ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 בקפלן, 3 חד', משופצת 
+ אופציה בגג 60 מ"ר, אישור 

בניה, 1,780,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(058-7111860, פאר הנדל"ן

 בעלי הכהן, 3 חד', חזית, 
מעלית, מיידי, 1,520,000. 
_____________________________________________)46-46(03-8084242, פאר הנדל"ן

 בצייטלין, 3 חד', 65 
מ"ר + סוכה, 1,450,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות ביגאל 
אלון המבוקש, 3.5 חד', 
ק"ב, חזית, כ- 72 מ"ר, 

משופצת ברמת בית מלון 
+ מעלית + אישורי בניה, 

רק 1,640,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)46-46(_____________________________________________

 בדנגור, כ- 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ב, משופצת + 

אופציה, רק 1,260,000 
ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

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

אופציה, רק 1,760,000 
ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 בחלוצים 3 חד', ק"ב, 
חזית, 75 מ"ר, שמורה + 
אופציה, רק 1,470,000 

ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
ק"ב, 3 כ"א, 60 מ"ר, 

מטופחת מאוד + 
אופציה, רק 1,350,000 

ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 במרום שיר בלנדאו, 
3.5 חד', גדולה ומטופחת 

+ יחידת הורים, מחסן, 
מושכר וחניה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)46-46(_____________________________________________

 באזור קפלן, 3 מרווחת 
ומשופצת, ק"ב, חזית, 

1,700,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור גן-ורשא, 3 מרווחת, 
ק"ב, 1,550,000 ש"ח.

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור רמח"ל, 3ח', 
חדישה, ק"א, חזית + מעלית 

+ חניה, 1,570,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3.5, כ- 90 
מטר + אופציה להרחבה 50 

מ', יפה ומסודרת, 2,200,000. 
תיווך B.D.A, פלאפון: 

054-8449423)46-46(_____________________________________________

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"א, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ', 

 .1,600,000
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בר' עקיבא קרוב לרח' 
ישעיהו, 2 דירות של 

3 חד', טאבו משותף, 
1,150,000 ש"ח כל 

אחד, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות! במנחם 
בגין, דירת 3 ח', 

משופצת, 70 מ"ר, 
חזית + חצר, אופציה, 

1,410,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)46-46(_____________________________________________

 תיווך. 3.5 חדרים, קומה 
א' + אופציה להרחבה כ- 70 
מ"ר באזור השניים, שמורה, 

בהזדמנות, 1.41 מיליון, גמיש, 
הקודם זוכה, 

052-7198407/054-7477054)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
שמורה ומסודרת, אופציה 

ענקית להרחבה. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)46-46(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ג, אופציה ממשית 
בצד )כבר בנו מתחת( ובגג 
)ביטון(, 2,150,000 מתאים 

לטאבו משותף, בלעדי תיווך 
_____________________________________________)46-46(עוצמה, 052-7654346

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

להרחבה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)46-46(_____________________________________________

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

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

03-5701010)46-46(_____________________________________________

 ברמת-אהרן, באזור 
הוילות, 3ח' + א.בניה, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, 1,750,000 ש"ח 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

03-5791514)46-46(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 ח', 67 
מ"ר, מושקעת, יפהפיה! 

חזית, ק"ג, אחרונה )רעפים(, 
1,340,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 במימון, 3ח', 75 מ"ר + 
חצר, 1,580,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 ברח' השניים, 3.5 
חד', כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 

קומה א', 1,390,000. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בחיים לנדאו בתהליך 
בניה, 3 חד', כ- 75 מ"ר, 

1,280,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בברטנורא, 3.5 חד' 
+ גג בטון בנוי חלקי, 

2,450,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

ושמורה, ק"ד, מוארת, 
נוף + אוחפ' בגג )בטון( 
ובצד )חתימות-שכנים(, 

1,350,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! בדב גרונר/
המכבים, 3 חדרים, 
65 מ"ר, משופצת 

ומושקעת מהיסוד, ק"א 
+ אופ' להרחבה בצד 

של 20 מ"ר, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3 חד', 3 כ"א 
+ מעלית, מיידית, 1,490,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בראב"ד, 3.5 חד' + 
אישורי בניה בגג, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 3.5 חד', 
שמורה + אופציה בגג, 

1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000
)46-46(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, 3.5 
חדרים ענקית, 100 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה )גג בטון(, 

4 כ"א, שמורה, מאווררת 
+ נוף, 2,100,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בדניאל, 2.5 חד', 62 מ"ר, 
ק"ג + אופציה בצד 30 מ"ר 

+ אישורים + א.בגג בטון, 
1,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ, 2 חד', 50 
מ"ר, ק"ג, גג בטון + אופציה 

בצד ובגג בטון, חתימות 
שכנים, חזית, 1,250,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי - הרב 
שך, 2.5 חד', 80 מ"ר, 

ענקית, משופצת חלקית, 
1,360,000 - גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)46-46(הקריה, 050-3000121

 בטרומפלדור, 2 חד', 
קרקע, כ- 45 מ"ר, 
משופצת כחדשה, 

1,100,000 שח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, קומה נוחה, 

1,250,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד' + אופציה 
להרחבה ובניה על הגג, 

1,230,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפלמ"ח, 
2 חד', 60 מ"ר + מחסן, 

אופציה לגג רעפים, 
 .1,180,000

"פנחס נכסים" 
055-6789653)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברמב"ם, 80 מ', 2.5 חד' + 2 
מרפסות גדולות, אחת לסוכה, 

_____________________________________________)46-46(בנין בוטיק, 054-9422194

 בבלעדיות! בברוט, 2 
חד', משופצת מהיסוד 
+ 20 מ"ר משטח מוכן 
להרחבה + סוכה, רק 

1,240,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)46-46(נכסים, 052-7684074

 בדנגור, 2ח', ק"ג, גג 
בטון + אופציה בצד ובגג, 

1,190,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5 ח', 65 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קומה נוחה, 

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

053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

1,000,000 ש"ח )לא ללוקחי 
משכנתא(. "אפיק נכסים" 

03-5791514)46-46(_____________________________________________

 תיווך. 2.5 חדרים, קומה 
א', כ- 70 מ"ר + אופציה, 

שמורה, אזור טרומפלדור, 1.35 
מיליון, גמיש, הקודם זוכה, 

052-7198407/054-7477054)46-46(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5 חד' + יחידה 
בגג + אופציה, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 ביונתן, 3 חד' ענקית, 
ק"א, חזיתית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר של דירות 
מעולות בבלעדיות בגבעת 

זאב וברמות, מושקעות מאוד. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)46-46(_____________________________________________

 מבצע בבלעדיות בלבד 
לתושבי גבעת זאב/רמות/

גבעת שאול/קרית משה/הר 
נוף, מוכר/משכיר לא משלם 
דמי תיווך, דירתכם תפורסם 
ב- 27 עיתונים בארץ, יש לנו 

מאגר גדול של לקוחות. תיווך 
_____________________________________________)46-46(ארץ הצבי, 052-5253470

פתח תקווה

מגדל העמק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 
)155 מ"ר( משופץ, נוף, גישה 
נוחה, 2 כ"פ, חצרות פרטיות, 

2,490,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: קוטג', 6, 
משופץ + מחסן 25 מ"ר, 
גינה 100 מ"ר, נוף, גישה 

נוחה, 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 דירת 4 חד', שכונת 
הבעש"ט, מרפסת סוכה, 

צמוד לשטיבל. FOX נדל"ן, 
050-6925400)46-46(_____________________________________________

 ברוטשילד/חיים כהן, 
4ח', גדולה מאוד + מעלית 
+ חניה, 1,500,000 ש"ח - 

_____________________________________________)46-46(מיידית!! 050-4811122

 מציאה! בעיר גנים, 3 
ח', כ- 50 מ"ר, מטבח חדש, 

מושכרת, נוף, 1,120,000, 
_____________________________________________)46-49(גמיש. 050-4108855/4, לל"ת

 בקטמונים: 2 חד' + 
מרפסת סוכה, ק"א, קרוב 
לחנויות ולתחבורה, מציאה 

1,090,000 ש"ח בלבד! תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים

 200 אלף ש"ח פחות 
ממחיר שוק, הזדמנות שלא 

יחזור, דירת 5 חדרים, מחולקת 
חוקית )2 חד' מושכרת ב- 

2,800( ו- 3 חד' למגורים, בניין 
עם מעלית, ממ"ד ומרפסת 

סוכה, רק ב- 1,410,000, 
054-8413551)46-46(_____________________________________________

 מציאה, דירת 3 חד', 
קומה נוחה, מושכרת, 1,850, 
משופצת, רק 488,000 ש"ח, 

053-3154818)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברשותינו מבחר גדול 
מאוד של דירות בבלעדיות 

בקהילה ובכל נתיבות, דירות 
חדשות ודירות יד שניה. תיווך 

_____________________________________________)46-46(ארץ הצבי, 052-5253470

נתיבות

 מציאה במרכז העיר, דירה 
ענקית עם אפשרות לחלוקה 

ל- 3, רק ב- 710,000 ש"ח 
)שכירות 6,600(, 

053-3154818)46-46(_____________________________________________

 בחרדים, ק"ב, רק 
485,000 ש"ח, דירה מסודרת 

_____________________________________________)46-46(מאוד, 053-3154818

עפולה

 מציאה בעפולה, 3 חד', 
ק"ב ניתן לחלק ל- 2, רק 

540,000 ש"ח 
)שכירות 4,200(, 

053-3154818)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה במרכז העיר, 2 
חד', ק"ב, רק 455,000 ש"ח 

)שכירות 1,800(, 
053-3154818)46-46(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בקיש, דירת גג 3 חדרים, 
85 מטר + 85 מטר גג, 

כניסה נפרדת לגג, קומה 3, 
1,450,000. אתי,

 054-3320655 דרים טרגט 
_____________________________________________)46-46(נדלן
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  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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 "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(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

סובארו

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

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

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

 "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

יבניאל
 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

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

 "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

 "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

 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

 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

 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(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

 "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(_____________________________________________

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת, מרווחת מאוד באיזור 
חרדי, לזוגות בלבד, לשבתות 

וחגים, 052-7171288,
055-6786708)44-03/18(_____________________________________________

 הונדה סיוויק. שנת 
2005. טסט ל-3 חודשים. 

מחיר: 16,000 ש"ח רכב שמור 
ובמצב מכני נדיר. לא רואה 

מוסך. חסכוני. גמיש אך ורק 
במעמד קניה. יעקב

058-6000419)44-47(_____________________________________________

B-4 , מודל 2000, במצב 
מצוין, 4,500 ש"ח, טל' 
בעבודה: 08-9272909, 
_____________________________________________)44-47(במסרון: 058-4058420

 "הסעות יאיר" עד 20 
מקומות בכל רחבי הארץ, 

רכבים מפוארים.
_____________________________________________)44-46(יאיר: 054-7420580

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

יהודה, דרוש מזון לסופי שבוע, 
לפנות לאילן )איש קשר(, 

054-6339801)44-47(_____________________________________________

 צילום והסרטת אירועים 
ברמה גבוהה ובמחירים נוחים, 
_____________________________________________)44-51(נסיון רב. סהר, 052-7695234

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 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(_____________________________________________

 בהר נוף. לשבתות. דירת 
4 חד'. מרווחת. ממוזגת. 
_____________________________________________)45-48(מרפסות. 050-7667248

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)45-45(_____________________________________________

 יחידת נופש יפהפיה 
בעתיקה, מאובזרת וממוזגת 

ברמה גבוהה + חצר,
054-5259470)45-48(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

ברי מים
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת ברי מים במחיר 
מוזל במיוחד, כל החברות + 

אופציית שבת, 
053-31-77-390)45-4/18(_____________________________________________

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

055-6786818, מענה טלפוני 
_____________________________________________)45-04/18(בין 6-7 בערב

 נקיון ואחזקת בניינים 
משותפים איכות, אמינות 

ומקצועיות גבוהים,
053-6296399)45-48(_____________________________________________  חדרי ארוח מפוארים 

להשכרה עד 20 מיטות 
בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 

_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בהר נוף, לשבתות, דירת 
4 חד', מרווחת, ממוזגת + 

_____________________________________________)45-48(מרפסות, 050-7667248

 בבית ישראל לשבתות 
וימים, 3 חד', יפה, מטופחת 

וממזוגת לחרדים בלבד, 
054-8431078/6)46-49(_____________________________________________

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)46-49(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 מיציבושי אאוטלנדר, 
סוף 2011, ראשונה, שמורה + 
טסט לשנה + כל השכלולים, 

צבע כסף, מטופלת במוסך 
_____________________________________________)46-46(החברה, 053-3100301

מיצובישי

 סוזוקי בלנו 2001, שמורה 
_____________________________________________)46-47(במצב מצוין, 050-4173314

סוזוקי

 פג'ו 107 יד שניה, 58,000 
קמ"ש, שנת יצור - 2012, 

מחיר - 30,000 גמיש, 
052-3391036)46-49(_____________________________________________

פג’ו

רנו
 בהזדמנות! רנו קנגו 

2008, 1,600 אוטומט )בנזין( 
_____________________________________________)46-46(לבנה, שמורה, 054-8402332

 מכירת פאות חדשות 
ואיכותיות, שיער מעולה, 

מסודר ביותר! מיועד ליתומות 
_____________________________________________)46-49(בלבד, 054-8457246

גמ”חים

 הובלות המרכבה "א 
היימישער מוביל"... דירות, 
משרדים, יח' דיור, השכרת 

רכב להובלה, לפי שעות כולל 
_____________________________________________)46-47(נהג, 052-7117676

 הלוואות עד 500 ש"ח, גם 
למוגבלים, במיידי, 

052-6809242)46-49(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

סולר
 סולר הבירה. סולר 

למקוואות, גנרטורים, הסקות, 
ועד בתים, בריכות, משאיות, 

במחירים הכי זולים בארץ, 
055-9248444)46-46(_____________________________________________

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

 אבדה שקית עם תפילין 
שרקום עליה: "דוד שמואל" 

_____________________________________________)44-45ח(לפני ר"ה, 02-6518699

מעוניין לקנות

054-6420392

ספרי תורה, 
מגילות אסתר, 

נביאים,
גם במצב גניזה

 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

שיפור הראייה

 "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(_____________________________________________

 אבד שעון יד יקר בקו 148 
מביתר או ברמה א' 

_____________________________________________)45-46ח(בבית-שמש, 058-3218163

 נמצא תכשיט בשבת 
פרשת וירא באזור ויז'ניץ, ניתן 

לקבלו ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7691269

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 

050-4175368, אפשר 
_____________________________________________)46-47ח(להשאיר הודעה

 דרוש תיק לאורגן במצב 
_____________________________________________)46-47ח(מעולה בלבד, 058-3245685

 לביכנ' פעיל דרוש תורם 
_____________________________________________)46-47ח(לשיפוץ, 052-7614662

 זקוק לתרומה אפילו 
סמלית לאיגרת התורה ממרן 

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, 
אפשרות לרפואה, לע"נ, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7176547

 מחפש לרכוש במזומן, 
קלפי רבנים )חולקו 

במתמידים( שיצאו בעבר, 
_____________________________________________)46-47ח(054-2509001

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 מעוניין באקווריום איכותי 
ו/או ציוד לאקווריום, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-8462603

 דרושה קערה של מיקסר 
_____________________________________________)46-47ח(קנווד, 052-7655954

 דרוש כסא אוכל לתינוק 
במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 דרוש תוכי + כלוב 
בתרומה/מחיר סמלי, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 דרושה מדחיפות מכונת 
כביסה וכן מייבש כביסה 
למשפחה ברוכת ילדים 

_____________________________________________)45-46ח(בירושלים, 0527-140922
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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

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ,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(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

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

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

כללי

תקשורת

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

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

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)44-47(_____________________________________________

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7139395

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)45-46ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

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

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

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

050-5894918)45-18/18(_____________________________________________

 מציאה עגלת תינוק 
אמבטיה בצבע טורגיז ב- 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-4116799

 עגלת טיולון + אמבטיה 
צבע שחור ואדום "פג" מצב 
כמו חדש, 390 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 טיולון, 220 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)45-46ח(מצב מצוין, 052-5737813

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק כולל מזרון 
חדש, מצב מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-6140800

 כרית הנקה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"בייבי סנס", 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(050-6651365

 עגלה חדשה של תינוק 
באריזה, מחיר 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(לפרטים: 052-7625772

 עגלת מוצי
)טיולון-ואמבטיה( במחיר 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-7625772

 עגלת תאומים גרקו, ב- 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח, 052-7625772

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

_____________________________________________)45-46ח(0545-385013

 מיטת תינוק מעץ 
כחדשה, כולל מזרון אורטופדי, 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 052-6140800

 כסא תינוק לרכב, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, ב"ב, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפינטי 
כחול + ניילון גשם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מיטת תינוק מעץ 
כחדשה, כולל מזרון אורטופדי, 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 052-6140800

 טיולון וורוד חברת "איזי 
בייבי" במצב שמור, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8478688

 עגלה קומפלט )אמבטיה 
+ טיולון(, ב- 250 ש"ח. כסא 

האכלה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(058-7754354

 מיטת תינוק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 אמבטיית תינוק, 70 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 054-2626408

 מובייל, 70 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 מעודד זחילה, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 משטח פעילות, 30 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 סלקל, 60 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 טרמפולינה, 60 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 לול לקמפינג, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 טלפון LG אופטימוס 
ומטען, במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-2421622

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)45-46ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה, 
צבעוניות ולבנות, מידות 
L, XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)45-46(ש"ח, 055-9894908

 משאבות חלב ידניות 
אוונט נטורל, דגם אחרון, 

חדשות באריזה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46(מלאי מוגבל, 052-7647637

 מסקרה חדשה בקופסה 
"לוריאל" 50 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 כינור גודל חצי במצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מובאה מעוצבת עם 
ספוטים, מתאימה לאמבטיה/
לקליניקה, במצב מצוין, 250 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8478688

 65X40 ארונית אמבטיה 
+ מראה + כיור מעוצב 

)א.לברז(, 340 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7148004

 ברז מפלסטיק במצב 
מצוין, כמעט חדש, 50 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד, 052-7181034

 ילקוט "אקסלפור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(בב"ב, 052-7600336

 תמונת נוף לסלון גודל 
110X80, ב- 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8491154

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח, 052-7139395

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4514210

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

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

_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 חליפות לבנים, 3 חלקים, 
כחדשות, בהזדמנות )מצב 
מעולה(, 100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)45-46ח(פ"ת, 052-8833975

 תמונות ממוסגרות של 
גדולי ישראל, 30-300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 פאזל חדש באריזה, 3,000 
חלקים, 200 ש"ח, איכותי 

_____________________________________________)45-46ח(ביותר, 054-8421867

 זוג שלוים + כלוב, 80 
ש"ח. זוג תוכים + כלוב, 

האכלת יד, 180 ש"ח. פרטים 
_____________________________________________)45-46ח(בטל': 03-6160120

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מעוניין בכיסוי לנייד מסוג 
_____________________________________________)45-46ח(נוקיה c-5, טל': 050-7656408

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרושה מיטת "היירייזר" וכן 

שולחן וכסאות לסלון,
_____________________________________________)45-46ח(052-7140922

 פקס מכונת צילום משולב, 
120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שואב אבק נטען, 120 
ש"ח, מתאים גם לרכב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(052-8401909

 טאבלט 7" עם טלפון 2 
קווים במצב חדש בפ"ת, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 054-7561146

 מכונת כביסה כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח, 054-4273857

 פרוז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מברגה mosta, ב- 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 מעסה חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 טוסטר אובן חדש, גדול, 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "24, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "17, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר גדול, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 תנור טוסטר אובן חדש 
ממש, בשרי מהדרין, 250 

_____________________________________________)46-49(ש"ח, 054-8527470

 מדפסת - פקס - מכונת 
צילום לבית, 190 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)46-49(ממש, 054-8527470

 תרמוס חשמלי לשבת, 
חדש באריזה, 100 ש"ח, 

054-8527470)46-49(_____________________________________________

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 190 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3 - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-8412903, 03-9074725

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8435872

 פקס במצב מצוין - 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8527470

 שואב אבק לשטיחים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8527470

 דיבורית קבועה לרכב 
במצב מצויין, חברת אורנג', ב- 

_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 055-6777117

DVD  לרכב במצב מצויין, 
כולל משובים אחוריים, ב- 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 055-6777117

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות, סלמור, 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מחשב לבית, זיכרון 300 
GB, ווינדוס XP, תוכנת 

כתיבת מסמכים, מצוין, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון לשמיעת מוזיקה, 
צלול, מעולה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 בר מים, אפור כהה, 
מרז למים חמים + קרים - 

דיגיטאלי, מצוין, 350 ש"ח, ל': 
_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8433730

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 תנור חימום נתלה על 
הקיר ומסתובב, במצב חדש, 

_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 055-6777117

 טוסטר אובן גדול מאוד! 
)כמו תנור(, חדש לגמרי - 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)46-47ח(053-3179093

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)46-47ח(25 ש"ח, 052-7167995

 ממיר קלטות לדיסק 
אונקי, 150 ש"ח, -054

_____________________________________________)46-47ח(8404243

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן, 26 ליטר, 
 ,1503T דגם ,DAVO חברת

_____________________________________________)46-47ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 מצלמת kodak בטריות 
רגילות, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 052-7608113

 ,fujifilm מצלמת 
ב- 100 ש"ח, ב"ב, בטריות 

_____________________________________________)46-47ח(רגילות, 052-76081113

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)46-47ח(054-8485026

 ספות 2+3 עור תעשייתי, 
ספה 3 קצת קרוע, בחולון, 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4783220

 שידת 6 מגירות מעץ 
חזק, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח, 058-3245345

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

_____________________________________________)46-47ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך, צבע 
חום, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
כמו חדש, חזק ויציב, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסאות כתר, 40 ש"ח עם 
ידדיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן קפה חדש, צבע 
שחור, 350 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-8458605

 ארון בגדים, 6 דלתות, 
גובה 260. ארונות מטבח 

עליונים. 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7115420

 שולחנות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 בבני-ברק למוסד צדקה 
למסירה בתרומה, ריהוט 
משרדי במצב טוב כולל 

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כסאות פשוטים, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 שולחן מזוודה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיטה לקוסמטיקה, 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8435872

 שידה בצבע לבן עץ מלא, 
1.50 ס"מ רוחב, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(במצב מצויין. 050-7832389

 ספה לסלון מבד בצבע 
בורדו משולב לבן - 500 ש"ח 

+ 2 כורסאות כ"א - 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 מזנון קטן לסלון בצבע 
שחור - 300 ש"ח, גמיש, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(050-9340317

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

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

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 054-8485026

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצאים וזמרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצויין, 
150 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מכשיר בייבי סיטור עם 
מוניטור נשימתי, באריזה, 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 058-3245685

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 עגלת תינוק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח בפ"ת, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(052-8380655

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה, מגיל לידה, כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(450 ש"ח, טל': 050-2897977

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

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 עגלת טיולון + אמבטיה 
"pergo" מצב כמו חדש, 390 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טיולון 210 ש"ח בלבד, 
britax מצב מצויין,

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מיטת תינוק כמעט 
חדשה + מזרון + גלגלים, 
צבע חום בהיר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-6539056

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, בצבע אפור/שמנת, 
_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח, 050-4191988

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין, 055-6777117

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבעו לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7966786

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - מהקופסא, 149 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4783220

 טאבלט 7" עם טלפון 2 
קווים במצב חדש בפ"ת, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 טלפון אלחוטי חדש, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 פלאפון LG טאצ', ב- 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 פלאפון סי 2 כחדש, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-8162617

 טלפון נייד חברת יורקום, 
רק 30 ש"ח, מעולה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8162617

 2 חולצות פורור, תווית 
סגולה, מידה 15, סגור באריזה, 

100 ש"ח כל אחד, 
_____________________________________________)46-47ח(054-8439901

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8454536

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-5705546

 אופניים גודל 14 לבנות 
עם גלגלי עזר, ורוד, ב- 120 

ש"ח, 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)46-47ח(אחרי 16

 אופני ילדים BMX, מצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)46-47ח(054-8458605

 בהזדמנות, מציאה, נמכר 
עקב פינוי בינוי תמ"א 38, 

הכניסה של הבנין, למכירה 
במצב חדש: 2 מטבחים, 

חלונות, דלתות, יח' הורים, 
פרגולה עץ מלא, מזגן מרכזי, 
דוד"ש, משומש כחדש, הכול 
- 13,000 גמיש, הקודם זוכה, 

052-2097000)46-47(_____________________________________________

 בהזדמנות, מציאה, 
נמכר עקב פינוי בינוי תמ"א 
38, הכניסה של הבנין: 150 

מ"ר פאנל מבודד על עובי 15 
ס"מ, איכות א"א של חברת 

עילית עם ציפוי אלומניום משני 
הצדדים, מיוחד לבניית וילות, 

שמור כחדש, 6,500 ש"ח, 
052-2097000)46-47(_____________________________________________

 שטיח לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(פל': 054-8458605

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סט סירים נרוסטה, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סיפולוקס + בלון, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 אופנים "24, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 טלית תימנית כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענקית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 תורה מפורשה חדש, 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 סולם ברזל, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כלי דייג, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(כחדש, 054-4273857

 למכירה/להשכרה, 2 
שמלות ערב תואמות, חדשות 

)40-42( בהירות יפהפיות, 
_____________________________________________)46-47ח(350/500 ש"ח, 054-8415306

 ספר תאוריה ללימוד נהיגה 
2017 במחיר 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7637592

 מדפים מפלסטיק לכל 
מטרה, 100 ש"ח,  

_____________________________________________)46-47ח(054-8527470

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, צבעים אדום/ירוק/
_____________________________________________)46-47ח(לבן, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לאופנוע, ב- 270 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-7167975

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 בלאק לייבל 1 ליטר, חדש 
לגמרי, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 כינור חדש מהחנות, 
מקצועי ויפהפה, רק 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8404243

 קלרינט מעולה למתחילים 
ומתקדמים, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8404243

 סט שולחן ערוך "הבהיר" 
מצב כחדש, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8404243

 נוסטלגיה: פרימוס גדול, 
180 ש"ח. פרימוס קטן, 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 10 תרנגולות ללומדי 
שחיטה, ב- 40 ש"ח לאחת, 

_____________________________________________)46-47ח(בהזדמנות, 052-7175927

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח, -052
_____________________________________________)46-47ח(4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

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

_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 נעליים ניין ווסט 36/7 
חדש, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470667

 למסירה כרכים רבים יתד 
שלנו וקצת מרווה לצמא, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 כלוב אוגרים מפואר + ציוד 
+ אוגרים, 200 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7608113

 שטיח שאגי לסלון 
בצבע חום מוזהב, גודל כ- 

2X1.80מ', 350 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)46-47ח(054-8485026

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי(, חסין אש, 70 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 אופניים לילד לגילאי 4-8, 
שנים במחיר הזדמנות - 130 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 שלושה עציצים 
מלאכותיים יפים ובמצב חדש, 
80 ש"ח ליחידה במקום 140 
ש"ח המחיר המקורי, בב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7600336

 פוך יחיד פריד חדש באריזה 
נוצות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4100013

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, פולו וכו', חדשות 

לחלוטין, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 מזוודה + שידת מגירות, 
כל דבר רק 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 150 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)46-47ח(054-9784433

 תיק גב למחשב נייד עם 
7 תנאים נוספים בצבע חום/
אדום + תיק נשיאה כחדש, 
_____________________________________________)46-47ח(40 ש"ח, טל': 050-2897977

 למסירה פקס של קנון, 
_____________________________________________)46-47ח(תיקון קל, 052-7616750

הקודם זוכה!
רק השבוע
מנקים מדפים

חורף מעבר וקיץ  10-29 &
אצל בתיה ירושלים 52 ב“ב
רצוף 10:00-20:00

שישי סגור

”אצל בתיה“

03-5792841054-5792841

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מיטת תינוק בצבע לבן + 
מזרון במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מוניטור נשימתי + 
אינטרקום, חדש באריזה, 200 

ש"ח, במקום 600,
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ליוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4514210

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח, 052-7966786

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)46-47ח(19 ש"ח, 054-4783220

 גמ"ח מאגר הלוואות 
ללא ריבית, תורמים, רפואי, 

הכנסת-כלה, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7633316

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופנים, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 סיר סולתם 12 ליטר, חדש 
באריזה, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470667

 נעליים שחורות, מידה 34, 
_____________________________________________)46-47ח(ב- 35 ש"ח, 054-8470667

 חליפה לילד )3( במצב 
מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470667

 בגדים לילדים במצב מצוין 
_____________________________________________)46-47ח(10-50 ש"ח, 054-8470667

 מעיל שחור מידה L, חדש, 
מחמם מאוד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3548715

 למסירה עלונים "מטעמים 
לשולחן שבת" לא כרוך - 3 

_____________________________________________)46-47ח(שנים, 052-7655954



כ”ו - כ”ח בחשון תשע”ח  615-17/11/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור, מעל גיל 24, 
053-3133344)44-47(_____________________________________________

 לנגריה איכותית 
בהנהלה חרדית, דרוש 

עוזר נגר, אופציה ללימוד 
_____________________________________________)44-47(המקצוע, 054-8408764

■ 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
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ 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(_____________________________________________

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

 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

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

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס פנסיונר 
לעבודה לשעות בודדות מאזור 

_____________________________________________)44-47(המרכז, 050-9894422

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________  ל"פרפרים" דרושות 

מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 
למתאימות + בונוסים, 

למשמרות. 050-8266772, 
_____________________________________________)43-46(רחלי

 מנה"ח וחשב/ת שכר 
נסיון ממשרד רו"ח, ידע 

במיכפל ופריוריטי, לעבודה 
בב"ב. קו"ח ל- 

jobs@rachip.com
Jb-218 - 44-47(משרה(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
למטבח, משרה מלאה, שעות 

הבוקר, תנאים טובים,
053-9011315)44-47(_____________________________________________

 לצרכנייה בבת ים דרוש/ה 
קופאי/ת סדרנ/ית למשמרת 
בוקר משרה מלאה, אחה"צ 

קופאית אפשרי למשרה 
חלקית, שכר נאה,

052-6732122)44-47(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

לתינוקיה לעבודת 
משמרות, קו"ח לפקס: 
03-5791918 או למייל:
gmail.com@6172222)44-47(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
חרוצים לקייטרינג בפ"ת, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
עדיפות לבעלי נסיון, שכר נאה 

_____________________________________________)44-47(למתאימים, 050-3505002

 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

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

ltbm6@enativ.com
קו"ח ל -

 ידע בסיסי  
 שכר נאות למתאימים

דרוש/ה
אחראי/ת על ניקיון 
באולמות בבני ברק 

+ תחזוקה

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)44-47(בייגל בגאולה, 02-5375516

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת ערב 

בעמותה גדולה בב"ב דרושים 
טלפניות מקצועיות, נסיון 

שנה, שכר גבוה למתאימות 
+ בונוסים, אווירה חרדית, 

תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות, לפרטים:

054-5319192)44-14/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק, עובדים חרדים רציניים 

מאזור המרכז, אפשרות 
כהכנסה נוספת, אין צורך 

בנסיון, הדרכות ע"ח החברה, 
058-4115265)44-47(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
053-3135772)44-1/7(_____________________________________________

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

 מחפשת אישה חמה 
למשפ' חרדית ברענה לנקיון 
בית ובישול, בימים ראשון עד 
חמישי משעה 10:00-11:00 

עד 5:00-6:00 אחה"צ, 
ת.טובים. רחלי, 

054-2391308. יונתן, 
054-2071417)45-46(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 הצעה נדירה! דרוש נהג 
אחראי, ראש גדול, בעל רשיון 

ג' להובלות קלות + ידיים 
טכניות לשותפות, רכב צמוד, 

054-9919263)45-48(_____________________________________________

 לרשת צהרונים חרדית 
בפ"ת, דרושים גננות וסייעות 
לעבודה קבועה/מילוי מקום, 

_____________________________________________)45-46(מיידי, 052-8467709

 לחנות צילום בב"ב עובד/
ים ידע בגרפיקה לשעות 

אחה"צ - ערב, 03-6199392, 
054-5793174)45-46(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים דרושים רופאים, 

פקידה וסייעת עם נסיון 
בתוכנת אופטימה בעבודה מול 

_____________________________________________)45-48(קופ"ח, 054-7867311

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, לשעות 15:00-23:00 

שכר טוב למתאימים,
050-2044066)43-46(_____________________________________________

 דרושים אנשים 
הגונים למכירת מוצרי 

ואביזרי בריאות בביתם. 
*ללא השקעה, סודיות 

מובטחת, קו"ח, עיר 
ושכונת מגורים לפקס: 

02-6760896)45-48(_____________________________________________

לאופנת נשים

אלגנט פריז

דרושות 
עובדות 
לעבודה במשמרות 
תנאים טובים + בונוסים

054-5547954
לפרטים

■ 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

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 לת"ת בב"ב דרוש נהג 
+ רשיון להסעת ילדים + 

ידע באחזקה, קו"ח לפקס: 
03-5794257)45-47(_____________________________________________

 דרושה אישה מנקה לבית 
פרטי בג.שמואל, ימי ראשון 
בבוקר למשך 6 שעות, 50 
ש"ח לשעה, ביטוח לאומי 

_____________________________________________)45-46(חובה, 054-4628683

 הוסטל דתי לאוטיסטים 
ברצף הגבוה בראש העין מגייס 

מדריכים למשמרות צהריים 
ולילה. קו"ח למייל:

shlomi05271@gmail.com)45-46(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרוש/ה פקיד/ת הנה"ח, נדרש 

ידע במחשבים ובאנגלית, 
03-5616466)45-48(_____________________________________________

 דרוש מורה ללימודי חול 
בת"ת של רשת החינוך, 

_____________________________________________)45-46(פרטים בטל': 054-8440210

 דרוש תורם לאבות ובנים 
בביהכנ"ס בירולשים, ניתן 

_____________________________________________)45-48(להקדיש לע"נ, 058-6000419

 לחנות תשמישי קדושה 
בב"ב, דרוש עובד רציני כ- 6 

שעות, במשמרות, קו"ח: 
 @gmail.com)44-46(_____________________________________________8754444

 לחברה לבנית אתרים 
בב"ב, דרושה מזכירת 

סטודיו לטיפול בלקוחות 
החברה, ידע בגרפיקה - 

חובה! 
072-3902280

jobs@kidumplus.co.il
_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים בב"ב: איש 

מכירות שכר 6,000 + 
בונוסים גבוהים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה מובילה לבניית 
אתרים בב"ב, דרושה 

גרפיקאית עם נסיון וידע 
בעיצוב אתרים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחלוקת עיתון גלובס 
6:00-8:00 - בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. גיל, 
054-2204060)46-49(_____________________________________________

 לארגון תורני דרוש/ה 
קלדן/ית לעבודה קבועה 

מהבית, 2-3 שעות ביום, 45 
ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)46-46(עדיפות לנסיון, 054-7771118

 לטרום חובה פ"ת, 
גננת משמעת חזקה, מ- 

13:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימה, 

 ,050-7877853
_____________________________________________)46-47(03-9160700 - בבוקר

 האבקה שנמכרת בחו"ל 
מחוללת פלאים, מרפאה 

לגמרי, מפטרת הציפורנים, 
055-6610818)46-01/18(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

12:30-16:30, קו"ח: 
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני 
ברק, מנהל/ת חשבונות, 3 
ימים בשבוע, 6 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(קריירה, 072-22-222-62

 לחברת השמה פקיד/ה 
לעבודה מהבית, עבודה 

פקידותית נוחה, שעתיים ביום, 
4,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה, 
052-5456295)46-49(_____________________________________________

 לישיבת בית דוד, רח' בן 
זכאי 46, דרוש טבח לארוחת 

ערב, 150 תלמידים, 
050-4113417)46-46(_____________________________________________

 למשרד תיווך 
בבני-ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ, 15.00 
עד 20.00 מ א' עד ה' 

כולל, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 משרת אם א-ה 
8:30-15:00! שיחות נכנסות 

בסביבה מותאמת בחברת 
ביטוח מובילה בקרבת ב"ב, 

שכר גבוה וקליטה ישירה 
לחברה! אינטרנט חסום, 

שליטה במחשב חובה, 
073-25-90-300)46-46(_____________________________________________

 "בק אופיס", משרה 
מלאה, עבודה משרדית 

לא טלפונית בקרבת ב"ב, 
אינטרנט חסום! שליטה 

במחשב חובה, 
073-25-90-300)46-46(_____________________________________________

 קשרי לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות, 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה בחוה"מ, 
תשלום ימי מחלה כבר מהיום 

הראשון, אינטרנט חסום, 
_____________________________________________)46-46(לפרטים: 073-25-90-300

 למעון חרדי בפתח-תקווה 
*מטפלת + יום חופשי + 
בונוסים וכן מ"מ/סבב/ימי 

שישי, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)46-49(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה מתאמת פגישות, 
8:30-15:30, 31 ש"ח + 

בונוסים, נסיון בשרות לקוחות 
_____________________________________________)46-46(חובה, 050-2436777

 למוסד חינוכי לבנות בב"ב, 
דרוש עובד כלליל, למ.מלאה, 
_____________________________________________)46-47(6 ימים בשבוע, 054-8443453

למעון בב“ב
מטפלת למשרה מלאה 

וכח עזר לבוקר
052-7660483

דרושה

אווירה נעימה

 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

 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235555)44-48(_____________________________________________

 דרושים עובדים לסמי 
הכל בשקל באזור פ"ת ובאזור 
_____________________________________________)44-47(אלעד, לפרטים: 054-6171490

 מטפלות לגן בפ"ת/גבעת 
שמואל, מיידי, תנאים מעולים 

_____________________________________________)44-47(למתאימה, 054-8461589

 מעוניינת לטפל בתינוק 
אחד או שניים בביתו באיזור 

_____________________________________________)46-47ח(הדר גנים, טל': 054-8423688

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)46-47ח(החינוץ, 052-7633316

 קלדנית מהירה, עימוד, 
עיצוב גרפי ועריכת תמליל, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7633316

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7633316

 אברך מעונין בעבודה 
בהנה"ח - כלכלה, מקום 

_____________________________________________)46-47ח(תורני, 052-7681292

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם בבני-ברק עם אפשרות 

_____________________________________________)46-47ח(לינה, 052-7122279

הוראת חרום
מכ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א

ליצני הדור עושים צחוק 
מהרבי (חב"ד) ולכן "השמדה 

המונית" ואפילו "השמדת הכל" 
מתעצמות יותר ויותר עד (ועד 

בכלל) שכולם, כולל אומות 
העולם, יתנו לי יד כי כבר הרבי 
ציין שאי אפשר בלי חב"ד כמו 

בזמן מרדכי היהודי.

058-327-5870
לפרטים:

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)46-49(_____________________________________________

 דרוש סוכן-נדל"ן, ברשיון 
בלבד!! למשרד תיווך מרכזי 

בבני-ברק, שעות עבודה 
_____________________________________________)46-46(גמישות, 050-4156080

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות כל בו ברחוב רש"י 

בבני-ברק, עבודה במשמרות, 
052-3608065)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת 
לעזרהבעבודות משק בית, 60 

_____________________________________________)46-47(ש"ח לשעה, 054-3607420

 באזור המרכז לחברה 
בתחום הבנקאות 

דרושים נציגי גביה 
ושרות לקוחות, תנאים 

סוציאליים מעולים. 
לפרטים: 050-7675805 

_____________________________________________)46-49(החל מ- 20:00



בואו להתחסן נגד שפעת
  ללא עלות

  ללא קביעת תור
  ללא צורך בהפנייה

החורף הזה
ייראה אחרת

 מתכוננים לחורף בהפנינג שאסור לפספס!
מאוחדת מזמינה אתכם הורים וילדים בגילאי חצי שנה עד 12

להפנינג חיסוני שפעת, שיתקיים ביום ראשון, א׳ בכסלו )19.11(
בין השעות 16:00-18:00, במרפאת מרום שיר

בתכנית:
 שי לכל מתחסן

 הפעלה עם בעלי חיים ע״י הדס אביטן, המרכז לתרפיה רגשית ע״י בעלי חיים.
 כיבוד קל

ילדים בכיתות ב' ו-ג' - יש להביא פנקס חיסונים

מחכים לכם
צוות המרפאה

מרפאת מרום שיר רח׳ יעקב לנדא 4, בני ברק

בלי חום, בלי שיעול
ובלי לילות ללא שינה
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