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חוק חדש ומשמעותי בהרבה מחוק טוהר המידות שהוגש במושב הקודם צפוי לקבל 
 בכיר בכיכר ספרא ל'קו עיתונות': "פגיעה  את אישור השרים בישיבתם השבועית 
חמורה בחוק יסוד חופש העיסוק"  גורם ב'כולנו': "באופוזיציה ייאלצו לתמוך בחוק"
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החוק שיילחם בשחיתות 
בשלטון המקומי



פישל רוזנפלד

בכירים  של  בעניינן  חקירות  מתנהלות  עדיין  ברקע  בעוד 
השחיתות  פרשיית  ובראשן  מקומיות,  רשויות  במספר 
הנוגעת  ביטן,  דוד  הכנסת  חבר  של  וחקירתו  ירושלים  בעיריית 
לתקופת כהונתו ברשות מקומית, מקודמת בימים אלה הצעת חוק 

"טוהר המידות" חדש, אותו יזם חבר הכנסת רועי פולקמן.
ניסו  הקודם  במושב  כבר  בנושא.  ראשונה  חוק  הצעת  זו  אין 
החוק  מהצעת  בהרבה  מקוצר  אך  זהה,  חוק  לקדם  ב'כולנו' 
הנוכחית, אך לבסוף הוא ירד מסדר היום, בשל התנגדותו של חבר 
הכנסת יואב קיש. כעת, מקווים ב'כולנו' כי הצעת החוק החדשה, 
בשלטון  המידות  לטוהר  הנוגעים  סעיפים  של  שורה  שכוללת 

המקומי תאושר.
בשיחה עם 'קו עיתונות' טען גורם ב'כולנו' כי הפעם אין סיבה 
בעל  בחוק  לתמוך  ייאלצו  הציוני  "במחנה  יאושר.  לא  שהחוק 
את  נוגדת  לחוק  שהתנגדות  מכיוון  יפורסם,  שזה  ברגע  כורחם 

עקרונות המפלגה".
כל  לחייב  החוק  בהצעת  הסעיפים  אחד  מבקש  למשל,  כך 
לדווח  מועצה  חבר  לתפקיד  מתמודד  וכל  מכהן  מועצה  חבר 
עניינים, כאשר במידה  ניגוד  כל  על  ליועץ המשפטי של הרשות 
ויימצא ניגוד עניינים תמידי ייאלץ לפרוש המועמד/חבר העירייה 

מתפקידו תוך 30 יום.
"מעבר  כי  היוזמים  כותבים  החוק,  להצעת  ההסבר  בדברי 
לעיקרון הכללי בדבר איסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים 
שהוא יציר הפסיקה, אין כיום הליך סדור לאיתור נושאים שבהם 
נבחר  של  הציבורית  כהונתו  בין  עניינים  ניגוד  להיווצר  עלול 
הציבור ברשות המקומית בין ענייניו האחרים, ולבירור מהותו של 

הסדר  של  לגיבושו  מקדים  כצעד  אלו.  בנושאים  העניינים  ניגוד 
למניעת ניגוד עניינים, מקום בו הדבר נדרש".

המשפטיים  היועצים  עניין  אופן  את  החוק  יסדיר  בנוסף, 
ברשויות המקומיות, שעד להיום היו מין מינוי פוליטי שנבחר על 
פי העדפתו של הרשות. "אדם שימנה שר הפנים, בהתייעצות עם 
היועץ המשפטי לממשלה, הכשיר לכהן כשופט של בית משפט 
מחוזי, והוא יבוא מקרב עובדי המדינה או מקרב עובדי השירות 
ויכול שיהיה מי שכיהן כשופט או מי שפרש מתפקידו  הציבורי 
החוק.  בהצעת  נכתב  הציבורי",  בשירות  או  המדינה  בשירות 
בנוסף, יהיה "שר הפנים רשאי לקבוע, בצו, כי ההוראות יחולו גם 

על סגני ראש העירייה או יושבי ראש של ועדות המועצה".
שקיפות  את  להרחיב  גם  מבקשת  החדשה  החוק  הצעת 
חברי  כל  יכלו  היום  עד  שאם  כך  המקומית,  ברשות  ההתנהלות 
יוכלו  הם  כעת  ומסמכיה,  העירייה  בפנקסי  רק  לעיין  העירייה 
יחויבו  בנוסף,  כלשהו.  עירוני  לתאגיד  הנוגע  מסמך  בכל  לעיין 
ראשי הוועדות ברשויות המקומיות להקליט ולרשום בפרוטוקול 
הוועדה את כל הנאמר בה. עם זאת, תתאפשר הפסקת ההקלטה 

בנימוק הסיבה לכך.
היא  מועצה  לחבר  הנתונה  העירייה  במסמכי  העיון  "זכות 
רשויות  תפקידו.  את  למלא  המועצה  לחבר  המסייע  חשוב  כלי 
מקומיות פועלות בחלק מהתחומים באמצעות תאגידים עירוניים 
לה  ומסייעים  כזרועה הארוכה של הרשות המקומית  המשמשים 
למלא את תפקידיה. על מנת לקדם את יכולתו של חבר המועצה 
הרשות  התנהלות  על  ובקרה  בפיקוח  ולסייע  תפקידו  את  למלא 
גם כאשר היא מבצעת את תפקידיה באמצעות תאגיד  המקומית 

עירוני", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק.

הסוף למינויים פוליטיים?

חדש,  סעיף  התווסף  העיריות  לפקודת  המתוקן  החוק  בהצעת 
הכולל בתוכו תתי סעיפים נוספים, שעוסק כולו במינויים לוועדות 
ולתפקידים בכירים ברשויות. מה שנראה כניסיון למנוע את אחת 
בכירים  מינוי   – המקומי  השלטון  בשחיתות  המוכרות  התופעות 

ומקורבים לתפקידי מפתח.
על פי הצעת החוק, תוקם ועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם 
של מועמדים לכהונה כעובדים בכירים בעירייה, שהרכבה יכלול 
נציג שימנה שר הפנים, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מקרב  ימונה  והוא  מחוזי,  משפט  בית  של  כשופט  לכהן  הכשיר 
עובדי המדינה או מקרב עובדי השירות הציבורי ויכול שיהיה מי 
שכיהן כשופט או מי שפרש מתפקידו בשירות המדינה או בשירות 

הציבורי והוא יהיה יושב ראש הוועדה. 
בנוסף, ימנה יושב ראש הוועדה שני נציגי ציבור, לפי העניין, 
שמתקיימים  הפנים,  שר  שהגיש  ציבור  אנשי  של  רשימה  מתוך 
בהם תנאי הכשירות וההתאמה הנדרשים למינוי כאחד מהעובדים 
פוליטית  או  עסקית  אישית,  זיקה  להם  ושאין  בעירייה  הבכירים 
לראש העירייה או למי מחברי מועצת העיריה, שמטעמם מבוקש 

המינוי.
בנוסף, לא תוכל ועדת המכרזים למנות עובדים בכירים, למעט 
כי  העיריה  של  המשפטי  היועץ  מצא  אם  הכללי,  המנהל  לגבי 
או  העיריה  לראש  פוליטית  או  עסקית  אישית,  זיקה  יש  למועמד 
למי מחברי מועצת העיריה, אלא אם כן התקבל אישורה של ועדת 
שקיימים  או  מיוחדים  כישורים  לו  יש  כי  מצאה  לפיו  המינויים 
לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת נוסף על תנאי הכשירות 

וההתאמה הנדרשים לפי כל דין לאותה כהונה.
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פישל רוזנפלד
נשאל  לירושלים,  האמריקנית  השגרירות  העברת  לקראת 
מסיבת  במהלך  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  השבוע 
בתום  מרקל,  אנגלה  גרמניה  קנצלרית  עם  משותפת  עיתונאים 
של  הבית  חנוכת  במעמד  ישתתף  האם  השניים,  בין  פגישה 
המומנטום  את  טראמפ  ניצל  בתגובה,  בירושלים.  השגרירות 

כלכלי  מתרגיל  יותר  לא  היה  שמבחינתו  במה  להתפאר  בשביל 
העברת  מעלויות  דולר  מיליארד  חסך  שלדבריו  מה   - מצליח 

השגרירות, וגם קיצר את התהליך בכמה שנים. 
מאוד  "גאה  והוא  יגיע  אולי  כי  לעיתונאי  שהשיב  כדי  תוך 
התרגיל  את  לעיתונאים  טראמפ  הנשיא  תיאר  בשגרירות", 
המבריק לדבריו, שבעזרת כמה טלפונים לאנשים מתאימים חסך 

לאמריקנים סכום לא מבוטל. 
אך  לחתום,  התחלתי  לחתימה.  לפניי  מוכנים  היו  "הניירות 
שלי  לשגריר  התקשרתי  עצרתי.  המשפחה  לשם  שהגעתי  לפני 
ישראל.  את  אוהב  גדול.  דין  עורך  פרידמן.  דייוויד  בישראל, 
אוהב את ארצו שלו. אמרתי לו, 'מה זה המיליארד הזה?' הוא 
השיב, 'אני יכול לבנות את השגרירות ב-150 אלף דולר'. אמרתי 
לו, 'מה?' והוא ענה: 'אני יכול לבנות ב-150 אלף דולר. יש לנו 
בבעלותנו.  אתר  לנו  יש  בירושלים(  הקונסוליה  )במתחם  בניין 
אני יכול לקחת חלק מהבניין וב-150 אלף דולר אנוכל לשפץ את 
ולפתוח את השגרירות  נהדר  אותו למשהו  הזה, להפוך  החלק 
לו,  אמרתי  שנים'.  עשר  לחכות  במקום  חדשים,  בתוך שלושה 
'דייוויד, בוא לא נרד ממיליארד דולר ל-150 אלף. בוא נלך על 
400 אלף... זה יהיה זמני איכשהו, אבל לשנים רבות. עד שיבנו 

)את הבניין החדש של השגרירות( יעברו עוד שנים רבות רבות".
ה"חכם",  בקיצוץ  מתפאר  שטראמפ  הראשונה  הפעם  זו  אין 
טראמפ  סיפר  נתניהו  רה"מ  עם  האחרונה  בפגישתו  כבר  שכן 
סיפור דומה. אלא שאז, בשונה מהגרסה הנוכחית, אמר טראמפ 
 400 )ולא  בלבד  דולר  מיליון   150 של  לעלויות  הביא  שהקיצוץ 

אלף(.
עם זאת, לא ציין טראמפ את דבר בניית הבניין החדש שעלותו 

מוערכת בכמיליארד דולר.
ואם בשגרירות האמריקנית עסקינן, בשבוע האחרון עלו שוב 
מיוחדת  "מתנה"  להעניק  טראמפ  מתכוון  לפיהם  דיווחים  ושוב 
לישראלים - עוד טרם העברת השגרירות לירושלים. נכון לשעת 
כתיבת השורות, עוסקים מרבית הדיווחים בכך שהישראלים לא 
ראש  וכי  הברית  בארצות  ביקורם  לקראת  ויזה  להנפיק  יצטרכו 
הממשלה נתניהו צפוי להודיע על כך במסיבת עיתונאים מיוחדת. 
אך עד שטראמפ לא יודיע רשמית על המהלך, דומה שאי אפשר 
לדעת מהי ה"מתנה" המיוחלת. ספקולציות שונות טענו כי טראמפ 
יביא אתו לישראל את המרגל המשוחרר יונתן פולארד, שעד כה 

נאסר עליו לצאת מתחומי עיר מגוריו.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן 

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

כתבים:
פישל רוזנפלד, הילה פלאח, אלי כהן

 מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

טראמפ חושף: הציעו לי שגרירות 
במיליארד דולר

החוק שיילחם בשחיתות 
בשלטון המקומי

הנשיא האמריקאי חשף כיצד קיצר את הליך העברת השגרירות משנים ארוכות לחודשים ספורים 
בעלויות מינימאליות  וגם: האם הנשיא יבוא לחנוכת הבית ויביא מתנה מיוחדת לישראל?

את  לקבל  צפוי  הקודם  במושב  שהוגש  המידות  טוהר  מחוק  בהרבה  ומשמעותי  חדש  חוק 
אישור השרים בישיבתם השבועית  בכיר בכיכר ספרא ל'קו עיתונות': "פגיעה חמורה בחוק 

יסוד חופש העיסוק"  גורם ב'כולנו': "באופוזיציה ייאלצו לתמוך בחוק"

פרסום 

ראשון



   הבניה בעיצומה! 

עכשיו אפשר להיות
קרובים לכל מה שחשוב!

*6123
הנהנה  קומות,   9 בן  מפואר  פרויקט   ,8 גולומב  ברחוב  מקימה  אשקלוני,  שמי  חברת  עם  בשיתוף  רוטשטיין  חברת 
פארקים,  חינוך,  מוסדות  שפע  לפרויקט  בסמוך  קרקעיות.  תת  חניות  ו-2  עשיר,  מפרט  ומפנק,  גדול  לובי  מוקפד,  מתכנון 
גן.  ברמת  הגבוהה  החיים  לאיכות  לעלות  שלכם  הזמן  זה  מקום.  לכל  ציבורית  ותחבורה  מסחר  מרכזי  כנסת,  בתי 

והיתרה באכלוס!מפרט פרימיום | נוף מרהיב | 2 חניות לכל דירה | מרפסת סוכה

דירות 4 חדרים בקומת הפנטהאוז
החל מ- 2,170,000 

₪

משלמים רק
 520,000₪

ההדמיה להמחשה בלבד
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

ראש  של  רצונו  על  ידיעות  בתקשורת  ראיתי  שאלה: 
הממשלה לחוקק חוק עם פסקת התגברות בקשר לגירוש 

המסתננים, מה פירוש המילים פסקת ההתגברות?
תשובה: לפי החוק בישראל רשאי בית המשפט העליון 
לפסול חוק של הכנסת ממגוון עילות הקבועות בדין, פסקת 
התגברות – הינה הוראה שתאפשר לכנסת לחסן חוקים מפני 
פסילה בידי בית המשפט העליון, נניח בקביעה שככל וחוק 
נחקק ברוב מיוחד של יותר ממחצית חברי הכנסת )נניח 70 
חברי כנסת או 80 חברי כנסת( לא יוכל בית המשפט העליון 
לפסול את החוק, או שבית המשפט העליון יוכל לפסול את 
נניח,  רק אם ההחלטה בבית המשפט העליון תהיה  החוק 

פה אחד.
גם  שזוהי  הרי  ההתגברות  פסקת  חקיקת  תומכי  לטענת 
בין  היחסים  למערכת  האיזון  את  להחזיר  אפשרית  דרך 

שלוש הרשויות.



וראינו  לרכישה  דירה  ומשפחתי מחפשים  אני  שאלה: 
סביר,  מחיר  ביקש  הבית  בעל  מתאימה,  שנראתה  דירה 
בין  ההבדל  בעצם  מה  דברים.  זיכרון  וחתמנו  יד  לחצנו 
זיכרון דברים, חוזה והסכם ומתי זה נחשב שסגרנו עסקה?

גם  בשאלה  המתוארת  ובנסיבות  הסכם  חוזה,  תשובה: 
זיכרון דברים הנם למעשה אותו הדבר לפי הדין הישראלי. 
פה  בעל  גם  מחייב  חוזה  או  הסכם  לסגור  ניתן  בעיקרון 
מסוימים  בנושאים  מסמך.  על  לחתום  צורך  בלי  ואפילו 
שיהיה  בכדי  מסמך  לערוך  חובה  קיימת  החוק  לפי  בלבד 
נתקלים  אנו  בו  העיקרי  והנושא  חוזה  שנכרת  לומר  ניתן 
ומכירת  רכישת  הינו  בכתב  יהיה  שההסכם  החובה  לגבי 
נדל"ן שחייבת להיעשות בכתב לפי החוק. עסקת שכירות 
של עד 5 שנים דרך אגב, אינה מחייבת מסמך בכתב בכדי 

להיות הסכם מחייב.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

מהפכת המימון של ביגליס: עד 200 אלף ₪

כל מה שלא ידעתם על ועדות רפואיות

שבועות של תורה ואירוח 
מושלם ב'צפורי בכנרת'

אלי כהן

את  הארץ, שקיבלו  בכל  אלפי משפחות  שליוותה  אחרי 
הקצבאות המגיעות להן, החברה המרכזית למימוש זכויות, 
על  האמת  כל  את  חושפת  שזירי,  שמאי  הרב  בראשות 

הועדות הרפואיות.
היה  מי שכבר  לוועדות.  מוזמן  נכות,  קצבת  לקבל  מי שמבקש 
בוועדות אלה, סביר להניח מצא את עצמו לא פעם חרד, מה היא 

חובת ההשתדלות שלו, כדי לצאת וזכאותו עמו. 
הועדה הרפואית תפקידה להעריך את מידת הנזק שנגרם לחולה 
כושר העבודה  ואובדן  הנכות שלו  בעקבות מצבו הרפואי, אחוזי 
כאלה  יהיו  בוועדה,  שתפגשו  הרופאים  מכך.  כתוצאה  שנגרם 
בפניהם.  המוצגות  הרפואיות  לעובדות  רק  להתייחס  שתפקידם 
הועדות יכולות להימשך דקות ספורות ועוד לפני ששמתם לב, אתם 

עלולים למצוא את עצמכם בחוץ. 
ההיערכות לוועדה מתחילה עוד הרבה לפני שאתם יודעים מתי 

היא תתקיים, עליכם לוודא שיש לכם תיק רפואי מבוסס ומוכן. 
אם אתם רוצים בצדק לקבל ליווי בהליכים מורכבים אילו, כדאי 
שתקבלו את הליווי מגוף רפואי עם מערך רפואי רב תחומי. אל תפנו 
לגורמים שאינם רפואיים שקרוב לוודאי אינם יכולים להתמודד עם 

הסוגיות הרפואיות הנוגעות בהליכים אילו.
העניין  בתחום,  והצלחות  ניסיון  בעל  מגוף  ליווי  לקבל  חפשו 
עוסק בקצבה שאתם תקבלו או שלא. לא תרצו שאת הניתוח שלכם 
לכם  לעלות  עלול  חינם  כאן,  גם  בחינם,  לא  גם  מתמחה,  יערוך 

בסופו של דבר ביוקר ובאובדן ברור של קצבאות. 
בהתאם  לכם.  שיסייע  לגוף  שתשלמו  הטרחה  שכר  לגבי  ומה 
לחוק, ייגבו כשניים עשר אחוזים, מהקצבה שתקבלו, לזמן מוגבל. 
לעומת זאת, לעורכי הדין, החוק מתיר לגבות תשלום גבוה בהרבה. 
ובעניין התשלום עבור דמי פתיחת תיק, החברה המרכזית למימוש 
שלא  שנחקק,  לפני  רבות  שנים  מזה  כבר  בוחרת,  למשל,  זכויות 

לגבות כל תשלום מראש מהפונים אליה. 

אלי כהן

מעוניינים לחוות חוויה נדירה ולחגוג את חג השבועות באווירה מיוחדת 
ויוצאת דופן? מלון 'צפורי בכנרת' מזמין אתכם ליהנות מנופש שבועות 
מרתק – יומיים מלאים בתוכן תורני ובאווירה מרוממת עם טובי המרצים, 
מגידי השיעורים וחזנים מהשורה הראשונה שימסרו הרצאות ושיעורים מרתקים 
אטרקטיבית  בחבילה  מוצע  הנופש  והחג.  השבת  ותפילות  סעודות  את  וינעימו 
השנה  שיחול  עצמו  השבועות  ולחג  השבועות  חג  ערב  במדבר,  פרשת  לשב"ק 

ביום א'.
מלון 'צפורי בכנרת' נמצא במיקום קסום ומושלם מול הכנרת ובסמוך לקריה 
שלא  ברמה  מפנקת  לחופשה  גבוהה  ברמה  איכות  לכם  ומציע  בעיר,  החרדית 
נמצאת  ובשפע של צפורי  פנינת הנופש המהודרת בלב טבריה, בטעם  הכרתם. 

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
אישי  שירות  רב,  ובשפע  משובחות  גורמה  ארוחות  תמצאו  בכנרת'  ב'צפורי 
ידידותי וקשוב, השם דגש על הצרכים הייחודיים של הנופש החרדי, לצד שלל 
פינוקים והפתעות ייחודיות. מלון 'ציפורי בכנרת 'מציע חדרים וסוויטות מפנקות 
ומרווחות לצד מגוון אולמות בגדלים שונים. במלון גם מרכז ספא וכושר חדשני 
הכולל גם בריכה הצופה אל נופה של הכנרת והרי הגולן ומבטיח שקט, שלווה 

ורוגע.
במקביל נערכים ב'צפורי בכנרת' לחופשות הקיץ ובין הזמנים ויציעו חבילות 
מגוון  לנופשים  יוצעו  זאת  לצד  הקיץ.  תקופת  בכל  וגמישות  אטרקטיביות 
אטרקטציות ופעילויות חוויתיות ומנהות במלון עצמו בימי הקיץ. להזמנות -08

8593888

אין ניצול בהיי-טק החרדי
החרדיות  שהנשים  באחרונה,  שטענו  היו  אזי 
שזו  מנוצלות,  הן  ההיי-טק  בתחום  העובדות 
העסקה "לא הוגנת". עובדה, בבני ברק משלמים 
בתל  ההיי-טק  עובדי  בעוד  גבוה,  לא  שכר 
אביב מקבלים שכר גבוה. העובדות נכונות, אך 
חרדיות  נשים  של  ניצול  אין  שגויה.  הפרשנות 

בהיי-טק. נקודה.
יש  אם  הגיוניים,  אנשים  פה  אתם  בואו, 
מכרה זהב של הייטקיסטיות חרדיות מקצועיות 
שאפשר להעסיק בשכר מינימום במקום עובדים 
כבר  ממהרות  לא  החברות  כל  איך  אז  יקרים, 
היום לפתוח סניפים בבני ברק? זה הרי רווחים 

אדירים, לא?
שהחברות  לי  לומר  רוצים  אתם  אולי,  או 
וולונטרי  באופן  בוחרות  פשוט  הישראליות 
במקום  לעובד  אלף שקלים   20 לשלם שכר של 
מידי  להפסיד  כלומר  חרדית?  עובדת  להעסיק 
חודש בחודשו 15 אלף שקלים, סתם כי לדעתם 

צריך לשלם הרבה כסף? לא נשמע לכם מוזר?

היום  בתחום  המעסיקים  שכל  תגידו  אם  וגם 
באפס  המדקדקים  נצלנים"  "לא  אנשים  הם 
ואינם  יוד בשכר עובדי היי-טק,  קצה קצהו של 
מחפשים חלילה לעשות רווחים. לא תמוהה לכם 
העובדה שעדיין לא נכנסו לשוק אנשים חדשים 
פשוט  הרי  החשבון  הזו?  ההזדמנות  את  שיגלו 
מאד. אפשר יהיה להעסיק עובדת חרדית, בסכום 
גבוה מהממוצע  נמוך מהממוצע בתל אביב אך 
וגם  גדול,  נקי  ברווח  לצאת  גם  ואז  ברק,  בבני 
לצאת "מעסיק הוגן". גם רווחים וגם ערכים. אז 

למה זה לא קורה?
של  למדי  מצומצם  מספר  שרק  יתכן  איככה 
נשים  המעסיקות  שלוחות  פותחות  חברות 
לא  אחד  אף  איך  היי-טק?  בעבודות  חרדיות 
אין  כי  אלא  מישהו?  ההזדמנות?  את  פה  חוטף 

פה הזדמנות. אין שכר ניצול. אין ניצול. 
האפשרות,  את  שבוחנים  החברות  בעלי  כל 
רואים שבדרך כלל העובדות החרדיות אינן שוות 
משקל לעובדי ההיי-טק. לרובן אין תואר אקדמי 

חלקית  או  בסיסית  השכלה  רק  אלא  רלוונטי, 
יש  בהחלט  חלקן.   – )ומדגיש  התכנות  בתחום 
נשים חרדיות בעלות השכלה מתאימה, והן אכן 
מהמקרים  ניכר  בחלק  יותר(.  טוב  משתכרות 
מדובר בחברות המכשירות עובדות חרדיות על 
של  עניין  גם  ישנו  עלויות.  יש  ולכך  חשבונן, 
תכופות  לידה  חופשות  עבודה,  בשעות  זמינות 
ודרישות נוספות. התנאים האלה לגיטימיים, אך 

גם להם יש עלויות. 
ההיי-טק  חברות  של  העבודה  תנאי  את  לכן, 
להשוות  המקרים(  )ברוב  נכון  לא  ברק  בבני 
לעובדי ההיי-טק בישראל, אלא בעיקר לעובדים 
ובאוקראינה אשר עושים עבודה מצוינת  בהודו 
וזולה מאד )ולהם, אגב, יש כן השכלה גבוהה(. 
רוב חברות ההיי-טק בישראל מייצאות עבודות 
במקום  בוחרות  וחלקן  אלה,  לארצות  פיתוח 
לייצא את עבודות הפיתוח הנלוות לאוקראינה, 

לייצא אותן לבני ברק. זה הכל. 
בהחלט יש נשים חרדיות שכן מתקדמות, והן 

עזיבה  על  להודיע  נתון  רגע  בכל  יכולות  תמיד 
ולהתקבל למקום עבודה אחר עם שכר גבוה )אך 
לא  רובן  בפועל,  אחרים(.  סביבתיים  תנאים  גם 
עושות זאת, ולא כי הן לא מכירות את החלופות. 

הן מכירות היטב.
וזה  ייסגרו כל השלוחות בבני ברק,  אם מחר 
בדיוק מה שיקרה אם ידרשו להשוות את השכר 
לנשים  יועיל  לא  זה  ולהרצליה,  אביב  לתל  שם 
החרדיות. זה יועיל בעיקר לאוקראינים ולהודים, 

אשר יקבלו את העבודות שלהן. 
מדברים  אשר  למיניהם,  הביקורתיים  וכל 
יודעים  ו"ניצול",  שווה  שכר  על  גבוהה  גבוהה 
מה, למה שהם בעצמם לא יפתחו חברה, ויבצעו 
חרדיות?  נשים  של  הוגנת"  "העסקה  בפועל 
"נאור"  נכון,  איך  לכולנו,  ויראו  שיבואו 
אולי,  אלא  חרדיות.  נשים  להעסיק  ו"שוויוני", 
באמת אולי, כי הם יודעים שרק רעש תקשורתי 
אפשר לעשות מהסיפור ולגזור קרדיט שקרי, ולא 

שבאמת יש פה עוול שצריך לתקן?

דוד רוזנטל

אלי כהן

המובילה  הליסינג  חברת  הכריזה  מאז 
מהפכת  על  'ביגליס'  החרדי  במגזר 
המימון החדשנית לרכישת רכב חדש מהניילונים 
דקות  בתוך  להתחדש  יכולים  אתם  במסגרתם 
בכל רכב חדש שתבחרו עד 200,000 ש"ח – בלי 
בלי  בנקים,  ואישורי  התרוצצויות  בלי  ערבים, 
באולמות  נרשמת   – מיותרת  וניירת  בירוקרטיה 
שיטת  רבה.  התעניינות  'ביגליס'  של  התצוגה 
המימון המהפכנית והקלה משנה באופן משמעותי 

את עולם הרכב החדש בישראל.
 2018 דגמי  מגוון  את  לכם  מציעם  בביגליס 
למה  מושלמת  ובהתאמה  והמפנקים  החדשים 
שאתם צריכים. פרטי או מסחרי, קטן או משפחתי, 
רגיל.  מנוע  בעל  או  היברידי  שטח,  או  כביש 
הרכב  את  עבורכם  יתאימו  ביגליס  של  המומחים 
המושלם מכל הבחינות כמו נוחות, אבזור, צריכת 
כפי  איכותיים  מנוע  ביצועי  וכמובן  וחיסכון  דלק 
הטוב  את  וקבלו  לביגליס  כנסו  צריכים.  שאתם 
הזמינות,  בגלל  המחיר,  בגלל  בשבילך.  ביותר 

בגלל המימון ובגלל המגוון.
אישי  טיפול  מתן  על  אמון  ביגליס  צוות 
על מתן מענה מקצועי  דגש  תוך שימת  ללקוחות 
ויצירתי לצורכי הלקוחות ופתרון בעיות ביעילות 

ובמהירות. להתאמת תנאי מימון אטרקטיביים עבורכם פנו עוד 
היום לאחד מאולמות התצוגה של ביגליס – סוכנות משנה אלבר 
– ברחוב כהנמן 106 בבני ברק וברחוב ירמיהו 39 ירושלים או 

בטלפון 1-700-550-650.



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!



שוקולד רוזמרי במילוי קוקוס

הקיץ כבר פה ואתו התשוקה 
לטעמים מרעננים שמתאימים 

למזג האוויר המהביל. בשמרלינג 
מזמינים אתכם להתרענן עם 
שוקולד רוזמרי במילוי קוקוס 

ולהתחיל לדמיין את עצי הדקל 
הגבוהים מעל לראשכם, את חול 

הים הרך והזהוב סביבכם,  את 
אגוזי הקוקוס העסיסיים ואת גלי 
הים הבוהקים בטורקיז. בקיצור, 

דמיינו חופשת קיץ מענגת 
באיים טרופיים. שילוב ייחודי של 
שוקולד חלב שווייצרי איכותי של 
שמרלינג'ס ומילוי פרלין משובח 
ונימוח  בטעם קוקוס יעניקו לכם 
קיץ בריא ומרענן. כל השוקולדים 

של שמרלינג'ס הינם בהשגחת 
בד"צ ציריך. להשיג ברשתות 
השיווק ובחנויות המובחרות.



טעים ובריא

בסדרת מוצרי השימורים של 
'מעולה' תמצאו את פטריות 
השמפיניון, במשקל 400 גר'. 

הפטריות מושלמות עבור תוספות 
פיצה, מנות פסטה, חביתות, 

מרקים, תבשילים ומליות. בנוסף 
לטעם המיוחד שלהן, הן מהוות 

מקור נהדר של סיבים, ברזל, 
אבץ, ויטמינים ומינרלים. שימורי 
הפטריות של 'מעולה' בהשגחת 

הבד"ץ של העדה החרדית, 
מיוצרים מחומרים איכותיים 

ועוברים בקרת איכות ומבחני 
טעם מוקפדים כדי שתקבלו מוצר 

מעולה. להשיג ברשתות השיווק 
המובחרות.



חדש מבית 'מעולה' 

המותג 'מעולה' לא שוקט על 
השמרים ולא מפסיק לחדש 

ולהפתיע, וממשיך להוסיף על 
המדף כל העת מוצרים חדשים 

לטובת ציבור שומר הכשרות 
למהדרין מן המהדרין. לאחרונה 
הוציא 'מעולה' לשוק המהדרין 

סדרה נבחרת ומשובחת של 
מוצרי רסק עגבניות לסוגיהם 

השונים ללא חומר משמר וללא 
צבע מאכל, ביניהם: רסק עגבניות 
באריזת 100 גר' ובאריזת 260 גר'; 

רוטב עגבניות מרוסקות באריזה 
של 260 גר', בנוסף, בקרוב אף 

יושק רוטב עגבניות מרוכז לפיצה, 
רוטב עגבניות מתובל לפסטה, 

רוטב עגבניות מתובל לשקשוקה 
באריזות של 260 גר' ליחידה. כמו 

יתר נבחרת מוצרי 'מעולה, גם 
סדרת מוצרי העגבניות נהנית 

מכשרותו המוקפדת והמהודרת 
של בד"ץ העדה החרדית ירושלים.



חדש: שמנת מתוקה מהדרין

מחלבת טרה שמחה להשיק שמנת 
מתוקה בכשרות בד"צ העדה 

החרדית, ולאפשר לצרכנים ליהנות 
במשך כל השנה ממגוון מאכלי 

חלב משובחים בכשרות מהודרת 
במיוחד. השמנת המתוקה של 

מחלבת טרה היא שמנת עמידה 
לקצפת, 38% שומן, מצוינת 

לבישול ולאפייה וניתנת להשגה 
בקרטוניות 250 מ"ל נוחות למזיגה 

עם פקק לסגירה חוזרת, והיא 
מצטרפת למגוון רחב  של מוצרי 

מחלבת טרה בכשרות בד"צ העדה 
החרדית.



חדש מסנפרוסט

 חברת סנפרוסט מבית תנובה, 
המובילה את שוק הירקות 

הקפואים בישראל, מרחיבה את 
מגוון המוצרים בכשרות בד"צ 

העדה החרדית ומשיקה שני 
מוצרים: שעועית ירוקה עדינה 

שלמה ולקט אפונה, תירס וגזר. 
בקרב הציבור החרדי יש עליה 

בדרישה למוצרי נוחות ובריאות 
עקב המודעות ההולכת וגוברת 

לתזונה בריאה, וסנפרוסט נותנת 
מענה למגמה זו . שעועית ירוקה 

עדינה – מוצר ייחודי  ובלעדי 
לסנפרוסט, אשר מקורו בזן 

ייחודי של שעועית. השעועית 
עדינה ודקיקה, בעלת מרקם 

וטעם מעודנים, המתאימה 
למגוון שימושים בקלות ובנוחות 
– כתוספת בהקפצה או בבישול, 
כחלק מתבשיל, לסלטים חמים 

וקרים. לקט אפונה, תירס וגזר 
- ירקות שגם הילדים אוהבים, 

מתאים למגוון שימושים  בקלות 
ובנוחות כתוספת למרק, 

לפשטידה, לסלטים חמים וקרים. 
כשרות: בד"צ העדה החרדית.



טעים יותר ופריך יותר 

לקראת חג השבועות, עלית יוצאת 
במהלך של שיפור מתכון הפתי 
בר הוותיק שלה: המוצר החדש 
מביא לצרכן טעם משובח יותר, 

רכות ונימוחות של ביסקוויט, 
והכל בעיצוב חדש ועדכני על 

גבי אריזות המוצר. בשנה וחצי 
האחרונות עבדו צוותי הפיתוח 

בעלית על המתכון החדש מתוך 
כוונה לשפר את הפתי בר במגוון 

פרמטרים החשובים לצרכן: טעם, 
רכות, נימוחות, צבע והצליחו לייצר 

מוצר מעולה, המשלב מתיקות 
מעודנת וביסקוויט פריך. לסדרה 

שני טעמים: פתיבר קלאסי ופתיבר 
שוקו. שני המוצרים נמכרים 

באריזות 500 גרם )2 שרוולים של 
250 גרם כ"א( ו- 1,750 גרם )7 

שרוולים של 250 גרם כ"א( כשרות: 
כשר פרווה בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית.


"אכול כפי יכולתך" 

איקאה משיקה תפריט ארוחת 
בוקר חדש ומגוון, שיעניק 

למבקרים בחנויות חוויה איכותית 
ומשתלמת. הארוחות מוצעות 
במגוון מחירים שווים לכל כיס, 

וזאת בדומה למודל האיקאי 
שמטרתו לפנות לקהל רחב ככל 

הניתן, במחירים הנוחים ביותר 
ובשילוב חומרי הגלם האיכותיים 

ביותר. בתפריט ארוחות הבוקר 
החדש, המוגשות במסעדה 

החלבית, ניתן לבחור מבין מספר 
ארוחות במחירים וגדלים שונים. 

לצד מגוון ארוחות בוקר ומנות 
חדשות: ארוחת בוקר "בופה אכול 

כפי יכולתך" ב- 39 שקל ליחיד/ 
69 שקל לזוג. ארוחת בוקר קלה 

ב-9 שקל. קפה במילוי חופשי ב- 5 
שקל ועוד. 



מכבסה אישית לניקוי יבש
מכירים את התחושה 

כשהבגד מתלכלך 
רגע לפני אירוע או 
באמצע יום עמוס, 

בסנו מצאו עבורכם 
פתרון ומציעים את 

"סנו מסיר כתמים – 
מכבסה אישית לניקוי 
יבש", תכשיר להסרת 

כתמים מיידית ללא 
כביסה, קל לשימוש, 

רק רסס והברש, ללא 
צורך בהשריה. מסיר 

במהירות וביעילות 
כתמי שמן, מזון ואיפור עם מברשת 

צמודה המברישה את החומר 
הפעיל אל תוך הכתם, התכשיר 
מסיר מגוון רחב של כתמים כגון 

כתמי שומן, קטשופ, שוקולד 
ומתאים לשימוש על בגדים, בדי 

ריפוד, חפתים, צווארונים, וילונות, 
מפות שולחן ואריגים הדורשים 
ניקוי יבש. התכשיר אינו מיועד 

לניקוי כתמי צבע וכתמים הנמסים 
במים.


נייר הכסף שתמיד רצית

רדידי האלומיניום של סנו  - עבים 
וחזקים יותר, מצוינים לאפייה, 
לאריזת מזון, להקפאה ולמגוון 

שימושים במטבח, בעובי איכותי 
של 18 מיקרון וברוחב 30 ס"מ 

מספקים מענה מקצועי ואמין לכל 
צרכייך. את רדידי האלומיניום של 

סנו תוכלי להשיג באריזת חסכון 
המכילה 100 מטרים של נייר 

אלומיניום איכותי, או באריזת צמד 
של שני גלילי נייר אלומיניום באורך 

7.5 מטר. רדידי האלומיניום של 

סנו מיוצרים באישור בד"ץ העדה 
החרדית.



סופגות את השומן במקומכם 

כשאתם מטגנים קציצות, לביבות 
או שניצל, והמטוגנים מותירים 

עקבות שמנוניות בכל מקום, 
אתם זקוקים לסנו סושי מגבות 

הפלא – מגבות נייר איכותיות 
הסופגות ביעילות עודפי שומן 

ונוזלים ומנקות במקצועיות 
משטחים. מיוצרות בטכנולוגית 

ייצור חדשנית המעניקה להן כושר 
ספיגה ייחודי ועשויות 100% תאית 
נקייה, מה שמאפשר לכם להביא 

אותן במגע עם מזון ללא חשש, 
מעולות גם לניגוב וניקוי מהיר וקל 
של משטחים שונים במטבח ובבית 

כולו. כשרות למהדרין בהשגחת 
בד"ץ העדה החרדית ומיוצרות 

ללא חשש גניזה וחילול שבת.


שבועות של מחמאות

מבחר גדול של מתכוני עוגות, 
קינוחים ותבשילים חלביים כבר 

עובר מאישה לרעותה. כולן 
מתכוננות לחג השבועות וממלאות 
  PROMIXמקפיאים. עם מיקסר

10  של סאוטר מבית 'אלקטרה', 
כל ההכנות לחג הופכות להרבה 

יותר קלות ונוחות, ומבטיחות 
מחמאות לשבועות רבים אחרי 

החג. PROMIX 10 של סאוטר 
מבית 'אלקטרה' הוא המיקסר 

 PROMIX -המושלם עבורך. ב
10 תוכלי להכין בקלות בצק גם 

מ- 4 ק"ג קמח. הקערה בנפח 
10 ליטר מנירוסטה מוברשת, 

הוא בעל תנועת ערבול היקפית 
מלאה בכל חלקי הקערה, מערכת 

אלקטרונית המבטיחה מהירות 
פעולה קבועה בכל עומס, 3 

מחברים שונים לאביזרים נלווים, 
ווסת מהירות סיבובי בעל 8 דרגות 

מהירות + פעולת PULSE. כיסוי 
קערה שקוף, פעילות שקטה 

ביותר, רגליות גומי בבסיס המיקסר 
לפעילות יציבה, הספק עוצמתי 
במיוחד  W 1800 ושלוש שנות 

אחריות.


חוגגים ל"ג בעומר במירון? 
ברשת 'שוק מהדרין', שמכירים 

את דרישת הצרכן החרדי מגדול 
ועד קטן, נערכו בכל סניפי הצפון 

לקבל אלפים רבים של צרכנים 
שיערכו את הקניות השבוע ברחבי 

הצפון. אין סיבה לסחוב מהבית 
כשיש כל כך הרבה אפשרויות 

כשרות למהדרין. מדובר בהקלה 
משמעותית עבור משפחות רבות 

שנהגו במשך השנים להתארגן 
על קניות בלחץ ולהעמיס לעייפה 
את הרכב. מי שייכנס לסניפי 'שוק 

מהדרין' ברחבי הצפון ימצא את 
מבצעי ל"ג בעומר ויצטרף לאלפי 

משפחות שכבר חוסכות. בין 
המבצעים: כוסות שתיה חמה 40 
יח' 3 מארזים רק ב-10 ₪. מנגל 

חד פעמי, הנמל רק ב- 12.90 ₪. 
נקניקיות עוף/קוקטייל/פיקנטי 400 

גרם, מחפוד רק ב- 5 ₪ ליחידה 
)בקניה מעל 70 ₪ לא כולל המוצר 
המשתתף. מוגבל לשני מימושים(. 

המבורגר/קבב 500 גרם, מחפוד 
רק ב – 14.90 ₪ ליחידה ועוד.



יקב סגל בכניסה לישראל 

סגל היקב המוביל בישראל, 
עלה עם מיצג מרשים וייחודי 
באורך כ-150 מטרים המורכב 
מ-6 מקטעים. המיצג הייחודי, 

אשר הוצב באולם הנוסעים 
החוזרים בנתב"ג, כולל 6 מקטעים 

באורך של כ-25 מטרים כל אחד 
המשתלבים עם הדפס ומיתוג 

הקירות וביחד יוצרים היקף רציף 
בגודל של מעל 150 מטר. השלט 

הייחודי הוצב לתקופה של ארבעה 
חודשים וההשקעה הכספית 

בפרויקט נאמדת במעל לרבע 
מיליון ₪. מדובר במיצג מרשים 
וייחודי, הנותן תחושה של טבע 

ממש בלב שדה התעופה. המיצג 
מספר את הסיפור של יקב סגל 
ושל סדרת Free Run החדשה 

באמצעות חיבור לטבע. 


שיא החיסכון

ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' 
מתכוננים במרץ רב לקראת 

הקיץ. פנינו ליוסי אסרף – מנכ"ל 
הרשת, בשאלה: מה הכי חסכוני 

לקנות דווקא עכשיו? "ראשית 
כל, אני שמח לאמר באופן קבוע: 

הקניה אצלנו ברשת 'שיא החשמל 
והמיזוג' היא תמיד חסכונית. בזמני 

מבצעים – תוכלו לקבל אקסטרה 
מתנות, אך גם בזמני שיגרה 

– המחירים שלנו הינם נמוכים 
באופן משמעותי. יחד עם פריסת 

תשלומים ל-36 חודשים, התוצאה 
הינה תשלום שאינו מורגש בכיס... 
הלקוחות שלנו לא גומרים להודות 

ומספרים באושר על תחושת 
ההקלה שלהם בעת רכישת מוצרי 

חשמל לבית. מעבר לכך, אנחנו 
עושים מאמץ מיוחד בכדי לתת 

בכל תקופה מבצעים נוספים על 
המחירים הזולים. לבירור הסניף 

הקרוב לביתכם התקשרו: -03
.5045000

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

 קצרצרים
סדרת המעושנים של סטארקיסט: פילה 

טונה מעושנת ופילה סלמון מעושן. מחיר 
מומלץ: 14.90 ליחידה

המותג הקולינארי מאסטר שף משיק: 
ממרחים איטלקיים: פסטו, פסטו אדום 
וממרח עגבניות מיובשות. מחיר מוערך 

K לצרכן: 12.90 ₪ כשרות: משולש

Yellow מרחיבה את שירותי ההסעדה 
ומשיקה מותג המבורגר עצמאי תחת 

השם  Y.Burger בכשרות הרב אוירבעך. 
הרשת שוברת את שוק המזון המהיר עם 

ארוחה של המבורגר 100% בקר, צ'יפס 
ושתייה ב-30 ₪ בלבד

כרמית, מציעה מארזי מרשמלו מגוונים 
לל"ג בעומר
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קפה ג'ו משיקה תפריט קינוחים חדש 
לקיץ 2018 : עוגת גבינה, ומוס שוקולד 

בטעמים, טופי שוקולד, פאי פקאן, 
טארט אגסים ו- 2 מנות חדשות של 

וופל בלגי

Refresh משיקה דגני בוקר ללא גלוטן 
במילוי קרם שוקולד ובמילוי קרם נוגט. 
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. מחיר 

מומלץ לצרכן: כ- 17.90 ₪

רשת קפה גרג משיקה לרגל שבועות 
בכל סניפיה עוגת גבינה חגיגית 

במיוחד: מוס מסקרפונה עם שוקולד 
ולרונה לבן במילוי פרלין קרמו
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יז' אייר תשע"ח 2/5/18 

תכשיטי PANDORA משיקים את 
קולקציית SPRING 2018 עם 

מגוון רחב של עיצובים חדשניים 
מלאי קלאסיקה, בהשראת הטבע 

המתחדש ובצבעוניות מרעננת של 
גווני שמיים לצד צבעים מטאליים 

לראשונה, YVES ROCHER איב רושה 
חברת הקוסמטיקה הבוטנית המובילה 

מצרפת משיקה קו מוצרים בוטני להגנה 
מושלמת מהשמש בשילוב טיפוח העור 

מותג תכשיטי היוקרה הבינלאומי 
BLOOM מציג זוגות עגילים 

ארוכים ואופנתיים לעונה הנוכחית

'סולתם', במבצע אטרקטיבי: 50% הנחה 
בקניה מעל 200 ₪ 30% הנחה בקניה 

עד 199 ₪ *אין כפל מבצעים. על המגוון 
המשתתף במבצע. תוקף: 13.5.18

ROYALTY רשת התכשיטים 
והשעונים מציגה מבצע פתיחת 

קיץ: עד – 50% הנחה על מגוון 
תכשיטים ושעונים מהמותגים 

המובילים. עד ה – 31.5.2018

iDigital מציגה בבלעדיות: 
מוט הסלפי החדשני של חברת 
FlipoD, מתקפל וקל במיוחד 

לנשיאה, מתאים לכל סמארטפון 
וקטן מספיק כדי להיכנס לכיס. 

מחיר : 119 ₪

L'ORÉAL PARIS משיק סדרה חדשה 
 RARE :להסרת איפור וניקוי עור הפנים

FLOWERS – מזינה את העור- מבלי לייבשו, 
באמצעות שילוב עוצמתי של תמציות פרחי 

הוורד והלוטוס. מחירים: 16 ₪ 40- ₪   

מותג התינוקות המוביל 
מארה"ב: קרטרס 

במגוון הנחות ענק 
ומבצעים לקטנטנים 
קיץ 2018 . המבצע 

יתקיים בחנויות קרטרס 
– אושקוש וברשת 

 H&O

רשת גלי משיקה קולקציית סנדלי 
ילדים לקיץ 2018. מידות: 21-35 טווח 

מחירים: סנדלים- 159.90-199.90 ₪

רשת ליידי קומפורט משיקה לקיץ 
קולקציה איטלקית של סנדלי 

The Flexx, מעוצבות ארגונומי 
ומתואמות למבנה הרגל עם קשת 

ותמיכות עשויות עור איכותי. מידות: 
37-41 מחיר: סנדל שטוח – 340 ₪

YEEZY, מותג האופנה המדובר של קניה 
ווסט, מגיע לראשונה לישראל ויימכר 

TLV בקניון FACTORY54-ב

רשת האופנה הבינלאומית 
NAUTICA משיקה קולקציה לבנה 

לחג השבועות לנשים וגברים

Barcom מציגה: Eco 1500 4G - טאבלט מוקשח 
המיועד לתנאי שטח מאתגרים. המכשיר עמיד 

בפני אבק, לכלוך ומים וחסין בפני נפילות, מכות 
וזעזועים. מחיר: החל מ-1600 ₪

מותג האיפור 
מייבלין ניו- יורק, 

משיק סדרת 
שפתונים עמידים 
מאד הכוללת 10 
גוונים אפנתיים, 
עזים וכיסוי מלא 

בגימור מאט. מחיר: 
 ₪ 42

נשכן בננה מברשת 
 nuby שיניים של
המיוצר מסיליקון 

רך במיוחד המעסה, 
מנקה ומרגיע את 
השיניים החדשות 

והחניכיים העדינות. 
מחיר: 38 ₪

רויאלטי קולקציית  
AQUARIUM מחיר 2277 

שח במקום 3893 שח 
צילום יחצ

הרשמה חובה |  מספר המקומות מוגבל | שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il

הרישום עד ליום שני כ"ט אייר תשע''ח )14.05.18( בשעה 14:00
לפרטים והרשמה 03-5775496 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  18:30

דברי ברכה ופתיחה    19:00

ד"ר פטר פרידמן, רופא ומנתח בכיר ביחי' א.א.ג. במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'   19:10
בנושא: 'מחלות מיתרי הקול'  

שו"ת   19:50

איתמר שרביט, קלינאי תקשורת 'מכבי שירותי בריאות' מרחב בני ברק,    20:00
מומחה לטיפול בבעיות דיבור וקול  
בנושא: 'טיפול בבעיות דיבור וקול'  

C
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ר
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מ

בתוכנית:

כנס בריאות לנשים 
בנושא: 

אף אוזן גרון

הכנס יתקיים אי"ה 
ביום שלישי א' סיון תשע"ח )15.05.18(

במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'
בשעה 18:30 באולם ההרצאות קומה 2

בשיתוף
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האגף
לשירותים חברתיים
מחלקת משפחתונים

לגיל הרך

• בעלות תעודת מטפלת סוג 1 מטעם משרד העבודה;
• אוהבות ילדים ובעלות גישה חינוכית לגיל הרך;

• בעלות נכונות ויכולת לעבוד עפ"י נהלי משרד העבודה והרווחה;
• ביתן תואם את נהלי הבטיחות של משרד העבודה והרווחה.

דרושות מטפלות
למשפחתונים

דרושות מטפלות למשפחתונים במסגרת עיריית בני-ברק.
נשים המעוניינות לפתוח בביתן משפחתון יכולות לגשת בתנאים דלהלן:

להגשת מועמדות יש להגיע למח' המשפחתונים,
בימי שלישי אחה"צ, בין השעות 17:30-16:00.

יש להצטייד בצילום ת"ז, כולל ספח ותעודת מטפלת והמלצות במידה ויש.

כל פניה תיבדק ע"י צוות הרכזות
ותיבחן עפ"י התאמת המועמדת, הבית ואזור המגורים.

תינתן עדיפות לאזור מערב בני ברק, קריית הרצוג ושיכון ויז'ניץ.

 
  

המחלקה
לבריאות
הציבור

בס“ד

עקב עליה בתחלואה בחצבת לאחרונה,
במקומות שונים בארץ,

אנו מזמינים ילדים בגילאי 6-1 שנים
שלא קיבלו חיסון חצבת חזרת ואדמת,
להתחסן בהקדם האפשרי בטיפת חלב.

חיוניות החיסון נגד חצבת

בברכה, 

יש לתאם את ההגעה לחיסון בטלפון:
03-6187750  | 03-6194632 

הנהלת מחלקת בריאות
של העירייה

הפיקוח על
 התחנות לבריאות המשפחה

זה לא תרגיל עוקץ!
חלק מהפגעים שנמצאו

 בחצרות בתים
וגורמים

לעקיצות אמיתיות

הפינה השבועית

 
  

אגף
ההנדסה

בס“ד

הרינו להביא לידיעת הציבור הרחב, כי ביום 
חמישי, י"ח באייר ה'תשע"ח (3,5,18), 

יהיו משרדי אגף ההנדסה סגורים 
לקבלת-קהל.

יחד עם זאת, הפיקוח על הבניה נמשך, וניתן 
לפנות בנושאים אלו למוקד העירוני "106".

בברכה,
הנהלת האגף

סגירת משרדי אגף ההנדסה
לקבלת-קהל בל"ג בעומר

סגור
אגף ההנדסה



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

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

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

י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  
2-4/5/2018
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

אשדוד

אלעד
וילות ובתים

באר שבע

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-18ל(מ.שמש, 052-8612233

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 למהירי החלטה, קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים ברמה 

גבוהה, 7 ח', 200 מ"ר בנוי 
+ 200 מ"ר גינה, מטופחת, 

052-8935435)15-18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, 1,100,000 

ש"ח תיווך יזהר, 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,140,000 

ש"ח. תיווך יזהר, 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)17-20(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

4,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-20ל(050-4102467

 ברח' ניסנבוים, דירת 
דופלקס מדהימה, 

משופצת כחדשה, גג 
פתוח, כ- 140 מ"ר + 

אופציה + מחסן 30 מ"ר, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בנחמיה/עזרא, 5 חד', 
ענקית, חזית + 2 מרפסות + 

חניה בטאבו. תיווך, 
_____________________________________________)17-19ל(052-7689979

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

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

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! 4 חד' ענקית, 
מוארת ומטופחת, רק 

1,470,000 ש"ח, 
052-5752500)18-18(_____________________________________________

 הדירה כי זולה באשדוד 
ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, 

למגורים או למשקיעים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7648890

 שכונה ב', דירה מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מושכר 

4,300 ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 רחבת יותם, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 

משוכרת 4,400 ש"ח במחיר 
מציאה. משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 שכונה יא דירה מחולקת, 
מושכרת 4,000 ש"ח ל- 2 
יחידות דיור, מחיר מציאה. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור, מושכרת 5,300 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרת 4,500 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת שכונה א', 
3 יחידות מושכרות 3,300 

ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלים 
נכסים ביד רמה למשקיעים 

העובדים איתה באמונה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
שפויים למכירה באר שבע, 

דימונה וירוחם, התקשרו עוד 
היום - משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות בבירנבוים, 
60 מ"ר, קומה 1/1, 

אופציה ממשית לבניה 
על הגג + אופציה לצד 

33 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. ישראל, 
052-7741000)18-18(_____________________________________________

 לשותפים משקיעים! 
נכס מושכר באזור 

רמב"ם, שוכרים אמינים! 
תשואה מעולה! רק 

950,000 ש"ח כל שותף 
)ללא תיווך( 

_____________________________________________)18-19ל(058-7443384

 בחידושי-הרי"ם )בחלק 
השקט!(, קומה ב', 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר + 
סוכה + מעלית במיקום 

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. 

"מקסימום-נדלן" 
052-7683068)18-18(_____________________________________________

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

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)18-18(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 ברוט, ק"ק, שוכרים 
כבר 4 שנים + ניהול, 
מחולקת 3 - שכירות 

6,200 ש"ח, 1,280,000 
ש"ח, גמיש. "אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)18-18(בועז" 058-3200078

 בז'בוטינסקי - פינת 
השומר, ק"ב, עורף, 

63 מ"ר, שמורה ויפה, 
1,250,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות ! הקודם 
זוכה! באיזור הראשונים 

)שקטה(! 4 חד' + 
מעלית + חניה + סוכה! 

1,590,000 ש"ח. 
"אלוני נכסים" 
052-7610603)18-18(_____________________________________________

 באזור יגאל קומת קרקע, 
100 מ"ר + כניסה פרטית, 

1,850,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באהרון 
דב, ק"א, 84 מ"ר, 3 כ"א, רק 

1,480,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין, 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.בית-יוסף, 
כ- 64 מ"ר, ק"ב, משופצת 

א.להרחבה!! 1,440,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 בברוט, ק"ק, מחולקת 
ל- 3 דירות, שוכרים 4 
שנים, שכירות 6,200 
ש"ח, ב- 1,280,000 

ש"ח, גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
ליד השומר, ק"ב, עורף, 

63 מ', שמורה מאוד! 
רק ב- 1,250,000 ש"ח 

לסגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)18-18(בועז' 058-3200078

 פרסמו במשרדנו 
בחינם והצטרפו גם אתם 

לבלעדיות הנמכרות 
ב'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)18-18(_____________________________________________

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים טובים לדירות בב"ב 

ובפ"כ, מחירים טובים 
לדירות 2-3-4 חדרים, עזרה 
במשכנתא. 054-7477054, 

03-5444815)18-18(_____________________________________________

 באבן שפרוט, דירה 
מחולקת 40+80 מטר קומה 
שניה + סוכה במחיר מטורף, 

רק אצל "פנחס נכסים" 
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות ביגאל אלון, 
דירה מחולקת ל- 2, 75 מטר 
+ 75 מטר, קומה ראשונה, 

משופצת קומפלט, 1,990,000 
ש"ח. "פנחס נכסים" 

055-6789653)18-18(_____________________________________________

 ברמבם לפני בניה 4 
ו- 5 חדרים גדולות, קבלן 
אמין, נוף משגע. מתחם 

_____________________________________________)18-18(הנדלן, 050-4000640

 בהרצל פרדס כץ לפני 
בניה, 4 חדרים ו- 3 ח' 
במחיר הזדמנות, קבלן 

אמין. מתחם הנדלן, 
050-4000640)18-18(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 140 מ"ר, 
חדשה, מפוצלת, מושכר 
ב- 8,000 ש"ח, נוף אדיר, 

2,600,000 ש"ח. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)18-18(_____________________________________________

 במהוליבר, למתבגרים, 
110 מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

מפואר ומיוחד + חניה + 
מחסן, 2,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הנדל"ן, 050-4177419

 בבני-אברהם, 70 מ"ר, 
ק"א, משופצת, בנין חרדי, 

1,350,000 גמיש. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן, 050-4177419

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 במקובר, 8 חד', חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה, 

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א, החל מ- 1,650,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בברויאר 2 דיירים 
בבנין, קומה 2/2, דירת 
גג, 200 מ"ר + אופצ' 

90 מ"ר, 2 חניות בטאבו, 
3,600,000 ש"ח. ישראל, 

052-7741000)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור הוילות 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ה' בסיום בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר )140 מ"ר 
בנוי + מרפסת 30 מ"ר(, ק"ד 
+ מעלית, 3,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', דירת גן, 5 
חד', מטופחת מאוד + 2 

מרפסות שמש גדולות 
+ חזית, רק 2,950 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

 דירת גן 4 חד', גד', 3 
כ"א + חצר ענקית + מח' 

משופצת מהיסוד, ב"ב, 
050-4190250)17-20(_____________________________________________

 בס'מנשה פנטהאוז, 190 
מ"ר, ק"ד, חזית, נוף אדיר, 
מטופח, חניה, 3,500,000 

ש"ח. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)18-18(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבניין-חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בגולומב בבניה, פנטהאוז 
יחיד בקומה, 2,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבבלעדיות דירת גן, 
באבן גבירול ב"ב, שקט 

ופסטוראלי, בנוי 85 מ"ר, 
גינה 200 מ"ר, אופציה 

הרחבה לעוד כ- 80 מ"ר, 
יש תוכניות והסכם חתום 
עם השכנים, 2,520,000 

ש"ח. דניאל שמואל 
הום-דיל נכסים, 

052-8750321)18-18(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ"ר, משופצת ויפה 

+ 2 יחי' מושכרות ב- 
5,500, 3,350,000 ש"ח.

"חמד נכסים" 
053-3357316)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות בחנה 
סנש, דירת גן, 2.5 חד', 

משופצת עם אופציה 
להוספה של 100 מ"ר 

עם חצר ענקית ומפנקת 
פלוס יחידה, 2,800,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)18-18(_____________________________________________

 באזור רש"י כ- 155 מ', 
גדולה, דופלקס, יפה ומסודרת 

+ מרפסות, 2,800,000 ג'. 
תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! באזור המרכז, 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 

חד', 80 מ"ר + 2 יחידות על 
הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת. 

_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 סמטאות הרב שך! 3 
)60 מ"ר(, משופצת! + 
אפשרות הרחבה לצד + 
בניה על גג בטון! "אלוני 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 052-7610603

 באזור רמח"ל ד.גג, 4.5 ח', 
מצב מצוין, 1,770,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברחוב ירושלים, דו 
פלקס מושקעת מאוד, 

כ- 10 חד', חזית + 3 
אמבטיות + 4 שירותים 
+ מעלית + נוף מרהיב 

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה/טאבו 

_____________________________________________)18-18(משותף, 050-2044100

 בבלעדיות בנורדאו, 
דופלקס 4 חדרים, 120 מטר, 

קומה 3, 1,620,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בהרב-קוק, 
דירת-גג )דופלקס(, 170 

מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ חניה, 2,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, קומה 

א' ואחרונה, 150 מ"ר, 
5 חדרי, מושקעת ברמה 

גבוהה + 150 מ"ר גג 
ענק פתוח )ניתן לבנות 

יחידות וכו'(, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס(, חזית, ק"ג 
)ללא(, למטה 100 מ"ר 

)ניתן לחלוקה( + למעלה 
100 מ"ר מחולק ליחידה 
+ אופציה מוכנה ליחידה 
נוספת, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו, דופלקס, כ- 105 

מ"ר, 3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, דופלקס 8 חד', 

220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה, 
3,390,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 053-3357316

 בלעדי! בבנין חדש 
בעזרא/חזו"א, 6 חד', ענקית, 

150 מ"ר, ק"6 + מעלית, 
חזית, ניתנת לחלוקה, 

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בהר השלום בבנין 
חדש, 5 חד', 220 מ"ר, בנוי 
130 השאר מעטפת, ק"ב 
+ מעלית + חניה, חזית, 

3,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בהשלושה, 6 חד', 125 
מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 
4 כ"א, מאווררת, שמורה, 

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 בגניחובסקי, ק"א, 5 
חד', 123 מ"ר + יח"ה, 

מפוארת מאוד, רק 
לסגור ויש עוד חדר, 3 

שירותים, מעטפת גדולה 
+ אופציות, 2,200,000 

ש"ח. "אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בפדרמן, 5ח', חדשה, 
משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 6, 
1,850,000 ש"ח. 

מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)18-18(_____________________________________________

 בפרויקט החדש "גני 
הזית" בקרית הרצוג, 

5 חד', מפוארת, קומה 
ראשונה, ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)18-18(_____________________________________________

 בלעדי במימון-במברגר, 
5 חדרים, מושקעת, 

קומת-קרקע, כ- 150 מ"ר 
+ חצר 100 מ"ר, כניסה-
פרטית, מתאימה-לנכה 
+ יחידה מפוארת, ניתן 

לחבר לדירה, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות במרים-
הנביאה, דירה ענקית, ק"א, 

מיידית, בנין חדש, 3,100,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א 5 חד', 160 
מ"ר, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יפהפייה, 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא-בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

חניה, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניה ברח' הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבנייה! בשיכון ג', 4 חד', 
אחרונה + מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בפרוייקט גן הזית, 5 
חדרים, קומה 5, נוף מהמם, 
מחיר מיוחד! "פנחס נכסים" 

055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בהזדמות, בקרית 
הרצוג, נ.סירוקה, 

5 חדרים, 120 מ' + 
אופציה, מעלית, קומה 

ראשונה, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. 

מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בשלמה בן 
יוסף, 5 חד', 94 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 

גבוהה ל- 3 חד', 65 מ' 
ויחידה, 2 חד', מושכרת. 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

וילות ובתים

דופלקסים

רחובות

מבניםפנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
חנות 20מ' ברח' בן 

גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

עסקים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

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

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים
טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

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

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)17-20ל(050-4122080

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,800 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-20(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, גדולה 
ומפוארת - חדשה, ריהוט 

קמפלט, סוכה, נוף, 
_____________________________________________)18-21ל(054-7739255, מיידי

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-18ל(054-5634160

 1 ח' להשכרה רח' חברון 
לבודד/ת מיידי כולל ריהוט, 

חשמל, מים וארנונה. 
054-4447911, בודדת. 

_____________________________________________)15-18(054-4400074, בודד

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-20(חזיתית, טל': 054-8418243

מגרשים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

3-3.5 חדרים
 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג' ואחרונה, משופצת 

במחיר מצוין, 050-5671199, 
_____________________________________________)15-18(תיווך מהודר - בלעדי

נתיבות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עפולה

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

 דירת 5 ח', קומה 
ראשונה בעמרם גאון 10, לא 
למתווכים, 143 מ"ר, נגישה 

לנכים, 3,750,000 ש"ח, 
054-6600198)16-19(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 מציאה, 4 חד', נוף 
מדהים, כ"פ, סוכה, 695,000 

_____________________________________________)16-19(ש"ח, גמיש, 054-8405940

4-4.5 חדרים

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 ברזיאל, חדשה, 4 חד', 
4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 

מ"ר, מתאימה גם למשרד, 
_____________________________________________)17-20ל(2,100 ש"ח, 050-4444667

 בק.הרצוג 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-6969961

 2.5 חד', כ- 3, 88 מ"ר 
+ 2 מרפסות גדולות, מטבח 

חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, 
050-5219692)17-20(_____________________________________________

 יח"ד בק.הרצוג, ק.קרקע, 
2 כ.אוויר + חצר, משופצת, 

052-3440078)17-18(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
ומטופחת ברח' טולידנו ברמת 

אהרון, מיידי, 03-5706393, 
_____________________________________________)17-18ל(052-7630999

3-3.5 חדרים

 סטודנט בן 24 מעונין 
במגורים באיזור המרכז אצל 

אדם מבוגר תמורת עזרה, 
_____________________________________________)17-18ל(052-6018686

גם בקונסיגנציה
סוג א‘ וסוג ב‘

מכירת תיקי עור 
וחומרי גלם

לזכיינים

054-8413666

אולמות

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

חצור הגלילית

2-2.5 חדרים

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 920,000 

_____________________________________________)15-18ל(ש"ח, 050-4167200

 בגן וורשא, 2 חד' במצב 
מצוין, פינוי מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)16-19ל(050-4168985

מגדל העמק

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות א', דירת גן, 5 

חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + מחסן, קרובה 

לאוטובוס ובי"כ, 2,750,000 
_____________________________________________)16-19ל(ש"ח, 054-2228828

 המחיר צלל, ברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 

50 מ"ר, חזית, אופציות, 
1,230,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד', 
בטרומפלדור, כ- 50 מ"ר, 

קומה ד, גג רעפים, 1,230,000 
ש"ח. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה ק', 
חזית, משופץ, 1,330,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 מציאה באזור מהליבר, 
2 חד', כ- 68 מ"ר, 

מרווחת ומוארת, ק"ג + 
אופציה בגג + אופציה 

בצד, רק 1,485,000 
ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בהפלמ"ח, 
2 חדרים, ק"א, 55 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)18-18(נדלן-בועז' 054-8474843

 המחיר צלל בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות, 
1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)18-18(_____________________________________________

 מתושב חוץ! 
בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח גמיש! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)18-18(_____________________________________________

 השקעה - חצור 
הגלילית, דירת 3 חד', 70 
מ"ר, משופצת במציאה, 

500,000 ש"ח, 
052-2888181)18-18(_____________________________________________

 3.5 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד, מטופחת מאוד + 

נוף פנורמי לכינרת, אזור 
רוטשילד, מתחרד, רק 

450,000 ש"ח, תשואה 
של 1,800 ש"ח בחודש. 

"א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 קוטג' ברמת שלמה, 
5.5 חדרים, נוף, 2 חצרות, 

בהזדמנות. תיווך, 
052-7681123)18-18(_____________________________________________

וילות ובתים

 למכירה דירה במגדל 
העמק 70 מטר 450,000  

R.B ש"ח, גמיש. תיווך
052-6224648)18-18(_____________________________________________

מודיעין עילית
 ע"י מודיעין איזור דתי סגור 
בשבת, לא ללוקחי משכנתא, 
חלק מבית פרטי, ק"ק, 2 חד' 

+ שירותים מקלחת גדולים 
כ- 50 מ"ר + חצר כ- 50 מ"ר, 

אפשרי לקבל שכירות 3,000 
ש"ח חודשי, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(נייד: 054-5706488

 קוטג' בקהילה, מושקעת 
מאוד, 5.5 חדרים, 166 מטר 

בנוי + חצר 300 מטר. 2 
חניות/שער חשמלי/סורגים. 

5 מזגנים. 4 שרותים. 3 
מקלחות. בית מפואר מאוד 
בקהילה קרוב לציון הבבא 

סאלי, רק 2,700,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

וילות ובתים

 בהרימון החרדי, קומה 
שלישית עם מעלית )עולים רק 
2 קומות(, 4 חדרים + מרפסת 
גדולה + ממוזגת, קרובה מאוד 
למוסדות חינוך ולמרכז קניות 
ולרכבת, רק 850,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 

חדרים, 64 מטר, מושקעת, 
מיקום מעולה, מושכרת לזוג 

נחמד ב- 2,100 ש"ח, רק 
650,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 3 חדרים, 80 מטר, 

מושקעת מאוד + אפשרות 
אופציה לקומה נוספת על 

הגג, רק 770,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 מציאה דירה 117 מ"ר 
הרשומה בטאבו כמחסן, קומה 

1 עם מעלית, רק 405,000 
ש"ח )ללא משכנתא(, ניתנת 
לחלוקה והשכרה ב - 4,700 
_____________________________________________)18-18(ש"ח לחודש, 053-3154818

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)18-18(חניות, 0522-656825

 דירת גן 5.5 חד' ביהודה 
הנשיא עם מחסן ענק, אופציה 

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)18-18(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז מפלס אחד, 4 
חד,' מ.שמש/סוכה 43 מטר, 

2,200,000 ש"ח. אתי, 
  ,054-3320655
_____________________________________________)18-18(תיווך דרים טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים, 
כניסה נפרדת לגג, 

1,420,000 ש"ח. אתי, 
 ,054-3320655
_____________________________________________)18-18(תיווך דרים טרגט

 דירת 5 חד' במגדלים, 
הדר גנים מושקעת, הכי שווה, 

בשכונה. FOX נדל"ן, 
050-6925400)18-18(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(אתי, 054-3320655

 בהזדמנות בעין גנים 
השקט, 4 חד', ק.1 + מעלית, 

050-3528252)18-18(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, צמוד לגבעת 

שמואל, דירת 4 חד', 135 מ"ר, 
סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה 

_____________________________________________)18-18(ומושקעת, 0522-656825

 בהזדמנות, 4 חד' באזור 
אנה פרנק וברח' שפירא, 

מושקעות, מעלית + חניה 
במחיר אטרקטיבי, 

052-2948691)18-18(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג, דירה 
ענקית, כ- 90 מ"ר, מיידית רק 

1,230,000 ש"ח. סתיו, 
050-6610501)18-18(_____________________________________________

 בכפר גנים, 3 חדרים, 
ק"א, מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(סתיו, 050-6610501

 בכ"ץ השקט! בחלק 
שללא מוצא ליד טרומפלדור! 
דירת 3 חדרים גדולה, 3 כיווני 
אוורי מלאים ופתוחים, במצב 
שמור מאוד, חניה בטאבו, רק 

1,410,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)18-18(_____________________________________________

 ברח' יהלום )כפר גנים(, 
3 ח', ק"א, בהזדמנות, רק 

1,310,000 ש"ח, 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

 בהרצל )מוטיפיור(, 3ח', 
גדולה מאוד - טובה לכל 

מטרה!! רק 1,245,000 ש"ח, 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

 בבלפור/ברנדה, 3 ח', 
ק"ק - מסודרת ויפה, רק 

1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

 חיים כהן, 3 + חצי, גדולה 
_____________________________________________)18-18(ומושקעת, 050-3528252

 3.5 חד' באזור 93 + 
מעלית וחניה, משופץ, 

052-2948691)18-18(_____________________________________________

 באורלנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, 1,370,000 

ש"ח, גמיש. אתי, 
 ,054-3320655
_____________________________________________)18-18(תיווך דרים טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית, מעלית וחניה 
משותפת, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(אתי, 054-3320655 

 בחפץ חיים, 2.5 חדרים, 
מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(אתי, 054-3320655

 נכס להשקעה בעיר 
התיקה בצפת במחיר 

מציאה, 110 מ"ר, 
מושכר ב- 5,000 ש"ח, 

פוטנציאל לפוך לצימרים, 
1,100,000 ש"ח, 

052-2888181)18-18(_____________________________________________

 דירות 3/4/5 חד' 
להשכרה שנתית באזורים 

חרדיים בצפת! 
052-2888181)18-18(_____________________________________________

 3 חד', 70 מ"ר, קומה 
שניה, מתחרד - מחיר 

מציאה, 560,000 ש"ח, 
052-2888181)18-18(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים
 וילה פרטית מחולקת ל- 3 
על חצי דונם, תשואה גבוהה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרוייקטים, 052-2790370

 בפינסקר, דירת גן 
לשיפוץ, אפשרות לחלוקה, 
מציאה! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)18-18(_____________________________________________

 דירת גן משופצת מהיסוד, 
אופציה ליחידת דיור, תשואה 

גבוהה! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)18-18(_____________________________________________

 דירת גן מחולקת בחרדי, 
מתאימה גם לשבתות! 

מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרוייקטים, 04-8441111

 חייבת להימכר! בנוטר 
המתחרד! 2 חד', קד', 

מטופחת, בנים מקסים, 
אפשרות הרחבה ענקית! 

ליד קהילת ויז'ניץ 
וקרטשניף, 930,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

רמת גן
 בשכונת הלל 

היוקרתית ברמת גן, דו 
משפחתי, 5 חד' בנוי 

150 מ"ר, חצר קדמית 
ואחורית, 4,290,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין, 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)18-18(_____________________________________________

 בתיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בב"ב ובפ"כ, 

דירות 3-4-5 חדרים, כניסה 
מיידית, אפשרי מרוהטות. 

03-5444815 ,054-7477054)18-18(_____________________________________________

 בבילו, 4 חד', גדולה, יפה, 
מושקעת, מרוהטת חלקית, 
בבלעדיות "תיווך נדלן שרה" 

052-7670757)18-18(_____________________________________________

 בלוין, פנטהאוז 5 חד', 
חדשה ומפואר, מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת, 2 

חד', 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)18-18(נכסים" 053-3357316

 מיידי, כהנמן 83, מטבח 
חדש, 5 חד' גדולים, 120 מ"ר 
דופלקס, ק"ד, 3 כ"א, 6,350 

_____________________________________________)18-19ל(ש"ח, 050-7489258

 בשיכון ה', ק.קרקע, 5 
חד' + סוכה + חצר קטנה, 

5,600 ש"ח. תיווך: 
_____________________________________________)18-18(054-2345633 חדשה

 בלעדי בגני הזית/
פדרמן, 5 חדרים, חדשה 
+ מרפסת שמש, קומה 

5 + מעלית, מיידי, 4,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 דירה גדולה יפה ומרווחת, 
5 חד', ק"א, בצבי הרמן 

שפירא 5 א', 054-8474198, 
052-7648654)18-21(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 4 חד', 
מעלית, 4,300 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חדרים, חזית, סוכה 

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א + מעלית-שבת + 

מ.ש/סוכה, 4,000 ש"ח.  
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! רח'-אברבנאל, 
כ- 3.5 חד', 3 כ"א, ק"ג - ללא, 
ממוזגת, מיידי!! 3,150 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מציאה! בקרית 
הרצוג! 3 חד', קד', 

משופצת, 3,200 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)18-18(מתווכים" 03-5701010

 באזור חגי, 3, ענקית, 
משופצת, ק"ב, חזית, מיידי, 
4,300 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 
קומה ב', ממוזגת, כניסה 

מיידית, 3,900 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בק.הרצוג, דירת 3 חד', 
ברח' אברבנאל, משופצת, 
כניסה 1/6, 3,500 ש"ח, 

054-6603384)18-19(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דירת 
2 חד', ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, מרפסת, שקטה 
_____________________________________________)18-21(ונקיה, 052-7684789

 דירת 2 חד' מושקעת 
ברח' צירלזון בב"ב, כניסה 
באוגוסט, להתקשר בערב, 

052-4491995)18-21(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 2.5 
חד', ק"ק, כ- 60 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, מיידי, 
לתקופה ממושכת, רק 

3,950 ש"ח, מתאים גם 
למשרד. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)18-18(_____________________________________________

 ליד העירייה, יפיפייה 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(0544-520649, 0547-342396

 2 חדרים ממוזגת בחזון 
איש ליד נדבורנה, 3,000 

ש"ח, בלעדי. "תיווך דירה 
_____________________________________________)18-18(נאה" 052-7637000

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

מא' סיוון, רק 2,250 ש"ח, 
052-7658517)18-21(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5 חד' + 
מרפסת מפוארת, 3,400 

ש"ח, מיידי!! נדל"ן הקריה, 
050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג', מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,200 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת

054-7413041)18-18(_____________________________________________

 2 חד' בהאדמו"ר 
מקוצק 47, ק"ג, יפה + 
מעלית, מרוהטת )ללא 
מכונת כביסה(, 2,800 

_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-3333802

 באמרי חיים יחידה לזו"צ, 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)18-21(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 דירת סטודיו מקסימה, 
מרוהטת קומפלט!!! 

2,750 לחוש, כולל חשמל 
_____________________________________________)18-21(ותשלומים!!! 050-6876587

 בגני-גד יח"ד 32 מ"ר, 
רק 2,200 ש"ח, מיידי. נדל"ן 

_____________________________________________)18-18(הקריה, 050-3000121

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)18-19ל(054-8597986

 יח"ד, חדשה, מרוהטת, 
ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-712595)18-21(_____________________________________________

 דירת 5 חד', קא' 
בסמיכות לת"ת שארית-

_____________________________________________)18-19ל(ישראל, 052-2336680

+5 חדרים

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית וחניה, יהודה הנשיא 
בחזון עובדיה. FOX נדל"ן, 

050-6925400)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 3 חד' בעמישב, 
מעלית וחניה, אפשרי כניסה 

מיידית. FOX נדל"ן, 
050-6925400)18-18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בכפר אברהם, 2.5 

חד', מטבח נפרד, אמבטיה 
וממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)18-18 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים, 
קרית הרצוג, לל"ת, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7396092

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

 למבינים! עסקה 
משתלמת, למכירה 

בבנין משרדים באזור 
בסר קרוב לב"ב, משרד 

60 מ"ר, מחולק ל- 3 
חדרים, משופץ, תשואה 
של 3,000 ש"ח בחודש, 

אפשרות למימון של 
50%, 600,000 ש"ח, 

_____________________________________________)18-18(ללא תיווך, 03-6199323

 למבינים עסקה 
שמתלמת בבנין משרדים 

קרוב לב"ב ע"י בסר 
משרד 20 מ"ר מושכר 

ב- 900 ש"ח לחודש חוזה 
לתווך ארוך, אפשרות 

למימון 50% רק 220,000 
ש"ח, ללא תיווך, 

03-6199323)18-18(_____________________________________________

 בית קרקע פינתי 
מחולק ל- 8 יח"ד מושכרות 

ב- 10,000 לחודש, מחיר 
מציאה - 780,000 ש"ח. אלי, 

054-2388654)18-18(_____________________________________________

 3 חד' ק.ראשונה מתוך 4, 
76 מ"ר, מושכרת ב- 2,000 

ש"ח מתאימה להשקעה, 
מציאה - 385,000 ש"ח. אלון, 

052-6053897)18-18(_____________________________________________

 בבאר שבע 3 חד'+ ממ"ד 
+ מ.שמש, 86 מ"ר, ק.שניה, 
840,000 ש"ח, מושכרת ב- 

3,000 ש"ח. איגור,
054-4917716)18-18(_____________________________________________

 מעונין להרוויח על כספך 
בוודאות 10 אחוזים ומעלה? 

)להגדיל את 10%( אם כן 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בבית כנסת 
במרכז פתח-תקווה, אולם 

כ- 220 מטר, קומה 3, ללא 
מעלית, לכל מטרה, 

050-2589822)18-18(_____________________________________________

 להשכרה: *בגאולה 20 
מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 

24 מ"ר, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)18-21ל(לל"ת, 050-2899019

 רוצה לפתוח חנות/מרד 
בבני-ברק בשביל זה אנחנו כאן 

בשבילך. תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 למכירה בז'בוטינסקי, 
מכון מור, 30 מ"ר, משופצת, 
מושכרת, חוזה ארוך במחיר 

1,950,000 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מ"ר 
ברחוב ירושלים 5 משופצת 

כולל חצר. תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 בק.אתא חנות + גלריה 
60 מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)18-18(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע, מתחם דובק, 30 

מטר, 6,000 ש"ח. תיווך, 
052-6224648)18-18(_____________________________________________

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

מבנים, חנויות ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

 בק.אתא מגרש לבניה 
רוויה, מיקום מנצח! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)18-18(_____________________________________________

 פרויקט תמא 38 עם 
היתרים בתל-אביב, 59 דירות. 
_____________________________________________)18-18(פולטוב נכסים, 052-3646632

 במגרש חקלאי בהוד 
השרון לקראת הפשרה סופית, 

55 דונים. פולטוב נכסים, 
052-3646632)18-18(_____________________________________________

 מגרשים חקלאים בחדרה 
בתוכנית 2020 מעל 100 דונם. 
_____________________________________________)18-18(פולטוב נכסים, 052-3646632

 מגרש כולל היתרים מול 
הים בתל-אביב לבניה מיידית, 

36 מליון. פולטוב נכסים, 
052-3646632)18-18(_____________________________________________



י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  42-4/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

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

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

 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)34-18/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-20/18(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-18/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

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

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

058-3237570)48-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות 
נופש לזוגות/משפחות, 

מאובזרות ונעימות, גינה 
_____________________________________________)07-19(ונוף מרהיב, 054-8483088

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

052-7153475)09-16(_____________________________________________

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-22/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-19(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל
 "הצימר במושבה" - 3 

יחידות מאובזרות כהלכה, 
בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 

_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

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

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 בית ארז - מבצע סופ"ש 
שני לילות בסיוון - תמוז, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + ביה"כ, 
Beiterez.net ,052-4281804)46-19/18ל(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

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

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

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

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-21/18ל(052-7613554

בני ברק

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-19(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-19ל(050-2400460

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

 בעמקא, צימרים למשפחות 
שפע אטרקציות, התנסות 

בחליבה, רכיבת פוני, אווירה 
כפרית ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 חדש בקרית שמואל, דירת 
נופש מפוארת, 3 חד' ברמה 
_____________________________________________)15-18ל(גבוהה מאוד, 050-6285999

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

 וילה 4 חד', ממזוגת +  
חצר גדולה, 7 דקות מהכינרת 

_____________________________________________)17-18ל(והשטיבלעך, 052-7606968

 סוויטה במרכז קרית 
שמואל, 7 דק' מהכינרת 
חדשה ומסודרת + ג'קוזי 

_____________________________________________)17-20ל(מתאים לזוג, 050-4100477

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
2 יח' נופש, זוגיות מפנקות, 

ללא מדרגות, יומי/שבועי, 
052-7638702)17-16/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים, לזוגות/
_____________________________________________)17-19(משפחה, 054-5259470

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת 
ללג' בעומר/שבתות, נקיה, 

ממוזגת, נוף ומרפסת, 
052-8770760 ,052-6882770)17-18(_____________________________________________

 דירת נופש לל"ג בעומר 
לשבתות וחגים, לזוגות, 

ממוזגת + נוף, 
_____________________________________________)17-18ל(052-7171288, 055-6786708

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לל"ג בעומר ולשבועות, 
דירת 5 חד', במאור חיים 

חדשה, יפהפיה ונוחה, מרווחת 
וממוזגת, קומת כניסה + 

_____________________________________________)17-20(מרפסת, 058-3249856

 בלב העתיקה, דירה 
חדשה ברמה גבוהה לזוגות/

משפחות, 8 מיטות,
058-3224188)16-19(_____________________________________________

רמת מגשימים

שפר

 וילה חדשה ענקית, 10 
חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 להשכרה, 2 יחידות דיור 
במושב שפר - 7 דק' ממירון, 
כל יחידה מתאימה לזוג + 2 

_____________________________________________)17-18(ילדים, 050-6241382

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-19(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי, בריכה 

וטרמפולינה, 400 ש"ח ללילה, 
_____________________________________________)12-12/19ל(אפשרות לוילה, 050-4157897

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)15-18(_____________________________________________

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

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

 מחסן/מעבדה, מיידי 
ברח' הרצל ב"ב, 65 מ"ר, 

חדש! שירותים, ריצוף, תאורה, 
_____________________________________________)17-20ל(052-7127207

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7140101

 בבר כוכבא, מחסן, 
ק"ק, מיידי לכל מטרה, 

גישה נוחה העמסה 
ופריקה, רק 2,900 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

 משרד להשכרה באלעד 
במרכז המסחרי נחלת יצחק 

14 מ"ר, 1,900 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ל(03-9094241, 052-7620218

 שטח של 75 מ"ר ברחוב 
עזרא, קומת כניסה לחנות או 

משרדים רק 7,500 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 200 מטר למרכז לימודים 
במרכז העיר במחיר מציאה. 

תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה במיקום מצוין, 

0522-656825)18-18(_____________________________________________

 להשכרה במגדלי 
שקל, משרד 120 מ"ר 

+ מחסן של 40 מ"ר 
+ 2 חניות צמודות, 

דמי שכירות כולל 
ניהול 11,500 ש"ח, 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 להשכרה משרד יפה 
ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א 
+ מטבחון ושירותים, במתחם 

BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7631104

 בבני-ברק, השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה עם 

לובי מפואר כולל ריהוט ומיזוג 
בקומות 19 ו- 20 עם נוף לים, 

שווי שכירות כ- 3,500 ש"ח, 
המחיר פצצה, פרטים: 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-29(צימר וג'קוזי, 052-7655090

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)18-18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מרווחת, 
נוף מדהים לכינרת, לימים/

שבתות/חופשות במחיר 
מיוחד, לפרטים: 

058-7797817)18-21(_____________________________________________

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מאובזרות במרכז 
העיר וצמוד לחוף הים, 

מחירים מיוחדים,
_____________________________________________)18-21ל(054-6388082

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-21(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)18-19(_____________________________________________

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

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 צימר בעתיקה, רחוב הארי, 
נקי ממוזג ומאובזר לצעירים 
_____________________________________________)18-19(ולמשפחות, 052-7157657
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לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

 אבד תיק  ביה"ס של 
בנים  באזור קריית הרצוג  

053-3111363)15-18(_____________________________________________

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 

חסידים לטאים, ספרדים 
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות. 054-8422105 
03-6189388)13-39(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

מוניות

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

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

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

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-25(_____________________________________________

לימוד שפות

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח

לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

סת”ם
 *קלף לב*

הננו להודיע לכל לקוחותינו
כי פתחנו בבני ברק בשעה 

טובה מחסן גדול ומרווח של- 
קלף - באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!
מבצע השבוע: ס''ת 45 ס''מ-
175 ש''ח, ס"ת 42 ס"מ-165 

ש"ח 0527623142
_____________________________________________)15-18(בני ברק חגי 18 ק"ק

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים/דת"ל, חרדים, בנות 

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

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

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-33/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

פדיקור רפואי
 פדיקור רפואי מקצועי 

כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריית הצפרנים, 

055-6610818)17-18(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 נמצא נגן ברח' סוקולוב ב- 
_____________________________________________)17-18ח(כ' בשבטי, 058-3265087

 נמצאו אופניים ליד שוק 
העיר בב"ב, ביום 

_____________________________________________)17-18ח(תענית אסתר, 03-6760106

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
בגן החיות התנכי בירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8591950

 נאבד ארנק שחור עם ת"ז 
וכרטיס אשראי לפני שבוע, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7634087

 נמצא תליון לשרשרת 
באזור ר' עקיבא/ר' טרפון 

_____________________________________________)17-18ח(לאחר פסח, 052-7115171

 נמצא סכום כסף בכהנמן 
_____________________________________________)17-18ח(ב"ב לפני פסח, 054-8523032

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 דרוש אורגן ימהה בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)17-18ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)17-18ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)17-18ח(תורה, 052-7396092

 אשמח לקבל כרטיס סים 
טוקמן/סלקום כשר, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8426371

 אשמח לקבל נוקיה 1209 
גם מקולקל, ללא עלות, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8426371

 דרושה עגלת בייבי ג'וגר 
לא תקינה עבור הגלגלים, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש מטען להוברבורד 
ולאופניים חשמליות, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש אורגן ימהה בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 דרוש לנו כדור זכוכית של 
נברשת שלישיה "עץ כדורים", 

_____________________________________________)17-18ח(03-5793754

 מעונין לקנות סט 
שוטנשטיין חדש/משומש 

_____________________________________________)17-18ח(במחיר מוזל, 052-7118281

 מחשב נייח עם מסך, 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-6233642

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 קומקום חשמלי במצב 
_____________________________________________)17-18ח(טוב, 50 ש"ח, 054-7561146

 מיקסר מז'מיקס דגם 
4100 כולל חלקים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 בלנדר זכוכית למיצי פירות 
כחדש חב' בראון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 כל החלקים למעבד מזון 
קנווד קטן ללא מנוע, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-8487627

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה-3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 מחשב נייד ושולחני 
מצוינים, 400 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)17-18ח(בהזדמנות, 053-3346080

 מסך מחשב סמסונג 
במצב טוב, 20 אינץ, ב"ב, 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3265087

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 פלטה 60 ש"ח בירושלים, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8423405

 אורגן רהיט 2 קומות, 
ב- 450 ש"ח, לא דיגיטלי, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8471038

 רובוט על סוללות, במצב 
חדש! 25 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 שעון יד חכם בלוטוס 
מצלמה מיקרופון ועוד באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח, 052-2727474

 מכשיר כושר - אליפטיקל 
)פתח-תקווה(, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-8557339

 מצלמת ניקון מעולה, 
בתריס סגירה תקלה קטנה, 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח, 053-3121020

 שואב אבק רובוטי כחדש, 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 053-3121020

 נגן אפל )אייפוד גרס 
6.1.6( במצב מצוין כחדש, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 050-4164487

 מסך מחשב דק 15 אינץ 
במצב טוב, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 054-8491154

 מחשב נייד 11 אינץ' 
מתאים בעיקר לכתיבה )ללא 

סוללה(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8478353

 פקס ומכונת צילום 
זירוקס, ממש מציאה, רק 

ב- 150 ש"ח!! טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(053-8585960

 HP מחשב נייח 
בהזדמנות בלתי חוזרת, רק 

200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(053-8585960

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון, 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3213875

 מכשיר לבישול ביצים 
- חדש באריזה! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת - חדש 
באריזה!! - 40 כוסות - על 

פלטה - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7139395

 זוג רמקולים למחשב/
טייפ/נגן - היה בשימוש מספר 
פעמים בודדות - במצב חדש - 

_____________________________________________)17-18ח(70 ש"ח, 052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)17-18ח(40 ש"ח, 052-7139395

 בלנדר כוס - חדש באריזה 
_____________________________________________)17-18ח(- 70 ש"ח, 052-7139395

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער 

לצמיתות, רק 500 ש"ח! כל 
הקודם זוכה! דגם 

Epilto K2000 + דוושת רגל, 
_____________________________________________)17-18ח(052-2515782

 מציאה! מכשיר כושר 
מולטי - טריינר כחדש, שמור 

מאוד! עלה 1,800 ש"ח, 
רק 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8450582

 תרגומון דיגיטלי 
עברי/אנגלי ועוד שפות, 

250 ש"ח כחדש, 
_____________________________________________)17-18ח(02-6421424 אחר הצהריים

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה - מטען + סוללה 
למצלמת קנון חדשים, 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 מציאה - מטען + בטריה 
למחשב נייד ACER, ב- 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מכשיר להכנת וופל בלגי, 
חדש באריזה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7168509

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7396092

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, 052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

03-5792841 | 054-5792841

פתוח רצוף מ-10:00-22:00
וכן ביום ששי

”אצל בתיה“
מנקים מדפים 

מבצע!! 
מכנסי בנים 4 ב-100 

כל הסוגים

49 - 10 ש“ח

ירושלים 52 ב“ב

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

סובארו

מכירת רכבים

הסעות

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-20/18(_____________________________________________

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

הובלות
קטנות וגדולות

לכל רחבי הארץ

 אנ“ש   15 שנות נסיון 
  מחירים הכי זולים

054-2119206 | משה
054-5839753 | צביקה

עובדים
24/6

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

מאזדה

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

שברולט
 שברולט אופטרה 

2008, יד ראשונה, שמורה, 
קילומטראז' נמוך,טסט לשנה. 

054-5597688)17-18(_____________________________________________

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 הלוואות לעסקים בתנאים 
מצויינים מגוון אפשרויות 
לפיתוח/הקמה/ופעילות 

שותפת, לפרטים: 
052-6584473)17-20(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 מאזדה 5, 82,000 קמ', 

שנת 2011, מצב מצוין, 
שמורה, גמיש, 050-4448665, 

_____________________________________________)18-21ל(053-5579384

 אימפרזה 2007 שניה 
177,00 קמ', מצוינת שמורה, 

טסט לשנה, 11,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(055-6780082

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 החל מחודש אייר יפתח 
אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי 
לנשים ובנות ללימוד שפת 

האידיש! לפרטים: 
053-3100975 ,03-5706256)18-21(_____________________________________________

 לפני מספר חודשים, 
נמצאה שקית עם תכשיטים 

ליד ביתן המלך בב"ב, 
_____________________________________________)18-19ח(052-7114894

 נאבד סיכת יהלומים יקרה, 
המוצא מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)18-19ח(052-7614236

 נמצאה מצלמת קנון 
בקו 350 מאשדוד לב"ב אחרי 

_____________________________________________)18-19ח(פסח, טל': 054-8454831

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)18-19ח(1-599-500-003

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך, בן 

_____________________________________________)18-19ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)18-19ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)18-19ח(054-7432635

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד( כמו רכב, 

_____________________________________________)18-19ח(03-6199806 בערב

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)18-19ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)18-19ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות 3 מכתבים 
בחתימת הרבי מחב"ד, 

_____________________________________________)18-19ח(08-9491768

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במחיר סמלי בבני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8437747

 אמבט ג'קוזי לרגליים, 
איכותי, מורפי ריצ'רד, כולל 

מתאמים + 4 בקבוקי שמן, 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח, 054-7561146

 מקרר LG במצב טוב, 
גדול, 200 ש"ח, בני-בברק, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8053622

 שואב אבק במצב מעולה, 
1600V כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 052-7163334

 שואב אבק מעולה, מצב 
מצוין, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מזגן אלקטרה ג'וניור עובד 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-9033098

 שואב אבק חובט 
לשטיחים וספות, שימוש 

כשנה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-6784969

 מחשב מיני נייד במצב 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-7561146

 מקרר צבע כסף כחדשה 
+ הובלה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5376535

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 
SyncMaster במצב מעולה, 

70 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)18-19ח(052-7651694

 מקרר גדול צבע בז' - 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(03-5740224, 054-8477988

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

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7396092

 כיריים גז מצב מעולה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 בר מים עם ברז מים חמים 
וקרים, חמים לא תקין, כמו 

חדש, מציאה, 120 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-4831449

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)18-19ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מכונת תספורת, תקינה, 
_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-3463482

 שלט חדש דגם 
zm-9067n מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 מקפיא 4 מגירות, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 050-9089110

 הזדמנות חפ' מצלמת 
קנון איכותית כולל מטען + 

נרתיק, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5788646

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 058-3213875

LG  מסך מחשב - 200 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 054-4980062

 תנור אפיה Sauter עם 
כיריים - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

 מכשיר כושר קרוס טריינר 
_____________________________________________)18-19ח(- 500 ש"ח, 054-4980062

 גיטרה חשמלית גונסון, 
רמקול מוגבר, סאז תורכי, 350 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח. 052-2913522, משה

 שלט אונברסלי כל סוגי 
המזגנים, חד באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7679123

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר, תוכנת כתיבת 
מסמכים, מציאה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ס"מ, 

אור חזק כחדשה, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977
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 זוג אוגרים חמודים, רק 
ב- 20 ש"ח )אפשרות לכלוב(, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8423151

 תמונות מצלמה של רבנים 
מאדמורי"ם, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 נדנדה לשלושה + חיפוי 
במצב טוב, מתאי לגן/מרפסת 

גדולה, צבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(03-9307308

 משקפת מקצועית של 
 Bushnell 50X20/1000 'חב

_____________________________________________)16-17ח(ב- 430 ש"ח, 054-2633790

 בלון גז גדול, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(בבני-ברק, 052-3500137

 שובר של טיול ג'יפים 
)באיזור ירושלים( 8 נפשות 

בשווי 550 נמכר ב- 450 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 058-3265244

 סיר פלא, מתאים לפסח, 
_____________________________________________)16-17ח(40 ש"ח, 052-7676856

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-4514210

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

 
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-16(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-16(_____________________________________________

ריהוט

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)15-18(_____________________________________________

 כורסת - סלון קטיפה 
חומה, כחדשה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בפ"ת, 050-6370452

 ספה, מצב מצוין, 240 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-6370452

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 שולחן סלון - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 מציאה! ספה דו-מושבית, 
חדשה, סקאי חום כהה, 

רק 400 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8450582

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 100 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
100 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)17-18ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד, 052-5737813

 עמודון בז', גובה - 1.85. 
רוחב - 60, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7173746

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 052-7690601

 ספפה במצב מצוין, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-7776332

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 עגלת יחיד מאונטין באגי 
+ אמבטיה, משומש, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-41190902

 פגוש לבייבי ג'וגר + 
ארגונית + צידנית, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וגר 
גדולה, 450 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)17-18ח(לעגלה גם, 050-4119092

 עגלת פיל טדס וייב - 
500 ש"ח, מושב נוסף - 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4119092

 עגלת בוגבו קמיליון עם 
טיולון ובעיה בקיפול, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4119092

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)17-18ח(054-7561146

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-7561146

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פג, 300 ש"ח, גמיש, 
שחור/ירוק, ירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(טל':052-7646461

 בהזדמנות!!! עגלת איזי 
ביבי במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4160457

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין, 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4160457

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4144615

 חלקים סילב קרוס - 
מטריה, ניילון ועוד, כ"א עד 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח, 052-7603865

 שידת החתלה במצב 
טוב למכירה במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(באלעד, 052-7621791/7

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בב"ב, 054-5385013

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-6651365

 לול במצב מצוין, מזרון 
וגלגלים חדשים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7655653/2

 מציאה - משאבת חלב 
חשמלית חדשה! רק 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 מציאה - עגלת טיולון 
צ'יקו + ניילון לגשם, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 טלפון סלולארי + סוללה 
+ מטען, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 פלאפון נוקיה 208 
בקופסא לא כשר, דור 3, 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 250 ש"ח, 053-4159754

 כרית לכינור גודל חצי, 30 
ש"ח, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 שמלות ילדות/נערות צבע 
אפרסק/ירוק כחדשות, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, גמיש, 03-6195087

 מציאה - כלוב לאוגרים 70 
ס"מ/50 ס"מ, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 קרש גיהוץ, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 שטיח לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 בגדים חדשים יד שניה 
לנערות ונשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 אופנים במצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 ספרי קומיקס 20 ש"ח 
כ"א, להתקשר בערב:

_____________________________________________)17-18ח(052-7168509

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(לגליון, 054-7458429

 ספרי מתמטיקה לכיתות 
הגבוהות של בני גורן ואספיס, 
_____________________________________________)17-18ח(25 ש"ח לספר, 050-4149748

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7966786

 ארונות מטבח תחתיים 
 1.70X0.51 ,מסנדוויץ אדום -

ב- 500 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5740224, 054-8477988

 ספה במצב מצוין, 250 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדר שינה, 2 מיטות 
נפרדות + ראש, 310 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא אורטופדי עם תמיכ 
הלגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק חזק ויציב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(0525-737-813

 ספת עור במצב מצוין, 
260 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא מנהלים, 500 ש"ח, 
לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)18-19ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כפולה, 
מצוינת, מתכת מזרונים 

נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(054-8541235

 לרגל מעבר דירה, סלון 
חדש + שולחן, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)18-19ח(360 ש"ח, 053-8899410

 מיטת קומותיים פורמיקה 
+ מיטה נפתחת + ארגז 

מצעים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5784987

 למסירה, ספת עור סלונית 
בצבע ורוד + כורסא, 

_____________________________________________)18-19ח(0533-140763

 2 כסאות בר גבוהים, 
מרופדים כחדשים, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-9089110

 ספת ישיבה מצויינת, 260 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדר שינה 2 מיטות 
נפרדות + ראש, 310 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 שידה קטנטונת בצבע לבן 
_____________________________________________)18-19ח(- 100 ש"ח, 054-4980062

 מיטת קומותיים בתוספת 
מיטת חבר בצבע שמנת - 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-4980062

 ספריה פינתית עם שולחן 
כתיבה לחדר ילדים בצבעים 

אפור ושמנת - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

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

_____________________________________________)18-19ח(054-5705546

 שולחן + 6/8 כסאות 
אפשרות לשולחן או כיסאות 

לבד. *ספה מעור איטלקי 
3+2, שנה בשימוש, 

052-4227714)18-18(_____________________________________________

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 שולחן עבודה גדול במצב 
מעולה 0.80*1.80 מ', 450 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-5844301

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

350 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7603865

 דלת פלדלת דגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4110991

 שולחן נירוסטה מתאים 
לעבודה מבטבחים וגינה, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7134641

 עגלת תאומים טיולון זוגי 
של חברת "צ'יקו" 450 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-6651365

 מתקן לבקבוק בוגבו/
מתאים סלקל לבוגבו/ 

רטמפיסט אוניברסלי, כ"א 15 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7655688

 עגלת תינוק במצב מעולה, 
300 ש"ח - גמיש,

_____________________________________________)18-19ח(052-7611433

 בהזדמנות!!! עגלת 
פג )פרמט( משולבת במצב 

מעולה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-4170314

 כיסוי לעגלת שכיבה 
"mutsy" בצבע כחול וקרם 

כהה, למסירה: טל': 
_____________________________________________)18-19ח(053-3160290

 עגלת בוגבו קמליון 3, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 052-7172778

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תינוק twigy חדשה 
באריזה, ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)18-19ח(מציאה! 054-8439247

 מיטת תינוק מחברת 
משכל במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(גמיש, 053-5269552

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב + סל0קל רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-9089110

 לול קטן מפלסטיק קשיח 
לתינוק במצב טוב + מזרון + 

גלגלים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-9307308

 עגלה לתינוק, צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 050-649997

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב, 054-5385013

 כורסת נדנדה להנקה, 
052-4227714)18-18(_____________________________________________

 עגלת graco שכיבה + 
טיולון, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7655617

 עגלת אמבטיה חזקה 
ומסיבית, מצוינת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-71880117

 עגלת אמבטיה צ'יקו + 
גלגלי אוויר ומעצור יד, רק 210 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-5737813

 טיולון מקלרן, מצב מצוין, 
140 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה + שידת החתלה, 

200 ש"ח כל פריט, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-6499997

 סלקל - כסא בטיחות "איזי 
בייבי" 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 סדינים למיטת תינוק, 20 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7676856

 בסיס לעגלת סטוקי, 500 
ש"ח, אפשרות לכל העגלה, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8427600

 טלפון אלחוטי, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(בב"ב, 60 ש"ח, 052-7679123

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8484675

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 מציאה! 20 קופסאות 
אחסון )פלסטיק קשיח(, 

יפיפיות כולל מכסה, 
_____________________________________________)18-19ח(נייד: 052-3073826

 מציאה! בריכה עגולה 
קוטר 3 מ' כולל משאיבה, 

_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח, נייד: 052-3073826

 כפכפי crocs חדשים! 
מידה 39, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8498563

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב, בלון גדול - 100 ליטר, 
סודה לבן כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 חליפה קצרה בגיר, חדשה, 
כחולה, 44, נקנתה, ב- 700 
נמכרת ב- 470 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7169183, 058-3234734

 נעליים חדשות צבע כסף, 
מידה 38, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7653548

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)18-19ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

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

_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 אופני הילוכים, 26", 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 120 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 14", ב"ב, 054-5385013

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)18-19ח(בערב

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול 200 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 אופני תלת במצב טוב, 
_____________________________________________)18-19ח(120 ש"ח, 052-7126106

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 054-8464909

 מציאה! זוג תוכי קוואקר, 
_____________________________________________)18-19ח(250 ש"ח, 054-8483305

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריז,ה 

_____________________________________________)18-19ח(65 מ"ר, 052-4831449

 תחפושת חדשה משה 
רבינו, מידה 4, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 סיר פלא מתאים לפסח, 
_____________________________________________)18-19ח(40 ש"ח, 052-7676856

 אופנים ורודים מידה 
12,14, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 למסירה סוס נדנדה - 
מתאים גם לסטודיו צילום! 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב, 050-4188923

 שטיח אפור עגול - 100 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 054-4980062

 שק אגרוף מקצועי עומד - 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-4980062

 קלרינט במצב מעולה 
כולל הכול במציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(בי-ם, 054-8453320

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון, מידה 14.5 כ"א, 50 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 050-4158575

 עיתוני "בית יעקב" מלפני 
50 שנה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7698767

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)16-17ח(052-2935219

 נקיון כולל תיקון ואחזקה 
לבניינים ומשרדים עם שפע 
_____________________________________________)16-17ח(של המלצות, 050-7771014

 חרד"ל מעונין לעבוד 
בתחום הפיזיותרפיה במוסד 

שיקומי/פני להצעות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)16-17ח(כולל לינה, 052-3165160

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אקווריום 50X50 פינות 
עגולות כולל ציוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7134641

 וילון חוטים מהמם בצבע 
_____________________________________________)17-18ח(לבן, 150 ש"ח, 050-4110991

 מיכל גז ריק 40 ק"ג - 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7167391

 שעון מונה מים פרטי 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 100 ש"ח, 052-7167391

 מעיל צמר חדש מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס ספורט 
נשים, מס' 37.5, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3289108

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, קטנה - 80 

ש"ח. גדולה - 140 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(03-9307308

 אריחי קיר באריזה 
מ"חריש" 80 מ' גודל 24/69, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 050-4135003

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-5385013

 BMX אופני ילדים 
ב- 120 ש"ח, 14", 

_____________________________________________)17-18ח(054-5385013 בב"ב

 סקייטבורד במצב טוב, 
אורך 43 ס"מ, 50 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 סקייטבורד במצב טוב, 
אורך 71 ס"מ, 70 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"(, כ- 100 

גיליונות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7458429

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)17-18ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופנים 
"26 למבוגר ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7966786

 מזוודה מצויינת 70 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(בלבד, 052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5705546

 נהג בלי רכב הגר בב"ב 
מעונין בעבודה כנהג קבוע/

_____________________________________________)18-19ח(ארעי, 054-8476500

 מגיה ותיק מעונין בעבודות 
הגהה בספרים, עיתונים וכו', 

_____________________________________________)18-19ח(054-8476500

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)18-19ח(בכירה! 050-4160390

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)18-19ח(052-2935219

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אברך בעל נסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)18-17/19(או מבוגרים, 054-8442722

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8454536

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 סט רכבי לגו של איחוד 
הצלה + שטיח, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, 055-6703524

 ספר לתסרוקות של דיוויס, 
_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 058-4843223

 תלת אופן מגיל לידה עד 
שלוש כולל ידית להורים, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 בוסטר לרכב - 25 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-4843223

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-7139395

 מושב שיאצו חדש - 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר - 180 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 2 כובעים איטלקיים, 
100% לבד חדשים במחיר 

מציאה, כ"א 400 ש"ח, 
בירושלים, מידה 58, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4142656

 שמלת תחרה אפשרס, 
מידה 46 - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8460621

 אוגרים סיבירים מתוקים 
לא נושכים בב"ב, ב- 15 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון enzo brunatti כל 

_____________________________________________)16-17ח(אחת, 50 ש"ח, 050-4158575

 כיסויים לכסאות, צבע 
לבן, 25 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)16-17ח(0533-157005

 במציאה!!! אופני "הלו 
קיטי" BMX לגיל 3-7 כולל 

גלגלי עזר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 בוסטר הגבהה לילד עם 
_____________________________________________)16-17ח(ריפוד, 25 ש"ח, 054-8443223

 עיתונים "בית יעקב" לפני 
50 שנה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7698767

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX מידה 
14, 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5385013

 אופני הילוכים מידה 20 
כחדשות במחיר - 300 ש"ח, 

גמיש, טל': 050-4147729 
_____________________________________________)16-17ח(בירושלים

 סט ג'ח רפואות תימן - 
180 ש"ח, טל': 050-4147729 

_____________________________________________)16-17ח(בי-ם

 אופניים מס' 24 מצויינות 
_____________________________________________)16-17ח(- 250 ש"ח, 050-4147729

 תוכי אהבה חמוד במיוחד 
בבני-ברק, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 מכשיר חדש להורדת 
שיער לצמיתות, חברה מצוינת 

_____________________________________________)16-17ח(- 300 ש"ח, 054-5482231

 הוברבורד, נקנה לפני 
שבועיים אם אחריות לשנה, 
_____________________________________________)16-17ח(רק ב- 370, 050-4142171

 מכונת אפילציה מקצועית 
להורדעת שיער מיותר, רק 

500 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
דגם Epilot k2000 + דוושת 

_____________________________________________)16-17ח(רגל, 052-2515782

 מסך מאג 22 אינץ' רק 
ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מדפסת אלחוטית 3835 
HP משולבת חדשה, רק 

ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7396092
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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

■ 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

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

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-03/19(הולמת: 054-8477787

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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-19(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(050-5245338

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת-גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)13-18(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושה חתמת אלמנטרי, 
נסיון חובה, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)15-18ל(03-5780503

 מנהלת מכירות לרשת 
הלבשה אישית למשמרות, 
שכר גבוה מאוד + בונוסים, 

_____________________________________________)15-18ל(050-8266772

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
לכיתת תינוקיה, תנאים 

מצויינים ושכר הולם, 
_____________________________________________)15-18ל(054-2058545

 דרוש אחראי נמרץ 
ויצירתי יר"ש לארגון 
קירוב בב"ב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח: 
A09662322@gmail.com)15-19ל(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים, 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)15-18(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 למאפיה בבני-ברק, 
דרושים עובדים כללים + 

לחנות + אופים - עדיפות 
_____________________________________________)15-18(למנוסים, 054-6855447

 דרוש/ה קלדן/ ית 
מעמד/ת ליומיים בשבוע 

בב"ב, הקלדה מהירה 
ומדוייקת, שליטה 

באופיס. קו"ח למייל:
 yair@kav-itonut.co.il
_____________________________________________)15-20(או לפקס: 077-2204728

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 
חרוץ ומסור ועובד מטבח 

מ.בוקר + נסיון, 
052-6607070)15-18(_____________________________________________

 עובדים/ות לחנות 
צעצועים בבורסה/ ז'בוטינסקי
09:00-18:00 תנאים טובים 

ואפשרויות קידום מעולות 
052-7235555)15-18(_____________________________________________

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

052-7626309/10

למעון חרדי 
בשיכון ה‘ בני ברק

למ. מלאה כיתת בוגרים

דרושה 
מטפלת מצויינת

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

לבירורים ותיאום ראיון
077-3609555

לארגון זיכוי הרבים וקירוב רחוקים בראשל“צ

דרושים נציגים למוקד הטלפוני (למוקד גברים)
 נמרצים   בעלי יכולת הסברה   כושר ביטוי

 סביבת עבודה משפחתית       
 שעות עבודה נוחות 

 עבודה בסביבה דתית

 שכר גבוה
 ליווי מקצועי 

 אפשרויות קידום

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בגבעתיים 8:00-1:00, 

_____________________________________________)16-19(לפרטים: 052-8680032

 לפעוטון בק.אונו דרושה 
מטפלת מנוסה אחראית 

למ.מלאה/חלקית, ת.טובים + 
_____________________________________________)16-19(נסיון. שרית, 050-4102929

 למעון באזור )ליד 
חולון( דרושות מטפלות 
+ נסיון, תנאים טובים! 

א.להסעה, 
052-4825215 - חדווה

)16-19(_____________________________________________

 לרשת מעונות בק.הרצוג, 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים, 
054-4499177)16-19(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לפלאפל 
באזור שיכון ו', למשמרת ערב, 

_____________________________________________)16-19(שכר נאה, 050-2263352

 למעון בחולון דרושה 
מטפלת למ.מלאה/חלקית, 
עבודה מיידית, נסיון יתרון, 

054-4445755)16-19(_____________________________________________

 מנהל/ת חנות,
קופאים/ות ועובדים/ות 

כלליים, לרשת מזון בב"ב, 
עבודה במשמרות, שכר 

_____________________________________________)17-20(ותנאים מעולים 052-7582183

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 לחברה בהתרחבות 
המובילה בתחומה, 
דרושים נציגים/ות 

ורכזים/ות אזוריים למגוון 
תפקידים, מתאים גם 

לאברכים ולמורים/
ות אפשרות מהבית/

חלקי, לא מוצרים ושיווק, 
לפרטים: 

054-6283245)16-19(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה/ 3/4 משרה, 

תנאים ושכר מעולים. אודליה, 
0544-819667)16-15/19(_____________________________________________

 לחברה צעירה ודינמית 
מנהלות/צוות למוקד מכירות, 
תנאים מעולים, 072-3902280

jobs@kidumplus.co.il)16-19(_____________________________________________

 למעון איכותי וחרדי בקרית 
הרצוג, דורשות מטפלות 

חמות ומסורות בעלות נסיון, 
לעבודה קבועה, תנאים 

מעולים למתאימה, לפרטים: 
052-7630833)17-18(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה לגדולים, 
מלא/חלקי, ניתן עד 13:00, 

_____________________________________________)17-19(תנאים טובים, 050-7884864

 למחסן קשת גיבורים
בפארק אפק ליד ראש העין

דרוש מחסנאי עם רישיון 
למלגזה לפרטים נוספים: 

052-6817737)17-18(_____________________________________________

 לאולטרה קופי בב"ב, 
דרוש/ה עובד/ת, ידע 

במחשבים חובה, גרפיקה 
יתרון לשעות 17:00-22:00, 

_____________________________________________)17-20ל(050-7620118

 לחברה לשיווק מוסדי 
באזור ב"ב, דרוש נהג חלוקה 

לדוקאטו, קו"ח למייל: 
gmail.com@9721185)17-20(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בפ"ת/גבעת שמואל, 

 ,12:00-17:00
שכר גבוה למתאימה, 

_____________________________________________)17-18ל(054-8461589

 לחנות אופטיקה, דרושים/
ות אנשי/ות מכירות לעבודה 

במשמרות, קו"ח לפקס: 
03-6189930, במייל:

drushimoptic@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717
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דרושה !
מטפלת לשעות 

הבוקר
ולמשרה מלאה
052-7660483

דרושה 
מנהלת חמה,

 אחראית ומנוסה.

פקס 03-6965723

 קו“ח למייל
maonaf@gmail.com 

למעון דפנה
 של ישיבת 

’מעלה אליהו‘ 
תל אביב 

 לחברה חרדית בבני ברק 
מזכיר/ה, לעבודה משרדית 
נעימה, שעות נוחות, שכר 

8,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה אחראית 

ונמרצת בין השעות 
2:30-8:00, לפרטים: 

054-5424005)18-19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 
*עובדי יצור, מעל גיל 24, 

ת.טובים למתאימים, 
053-3133344)18-19(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 
מלאה, תנאים מעולים במיוחד 

+ בונוסים למתאימה, 
052-7144468)18-18(_____________________________________________

 דרוש שותף/משקיע רציני 
לחנות ריווחית ומיוחדת ביותר 
לציבור החרדי המכילה ספרי 
קומיקס, מתח ודיסקים לכל 

_____________________________________________)18-19(הגילאים, 054-4934001

 דרושה מבשלת למעון 
בב"ב, קו"ח לפקס: 

03-5781832)18-19(_____________________________________________

 לחנות טמבור בת"א, דרוש 
שליח אחראי, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)18-21ל(03-5100899, 053-5223828

 אין לך אפשרות לתת 
עוד שעות? מכירת מוצרים 

מהבית, רווחי מאוד, 
052-7661565)18-29(_____________________________________________

 דרושות: *אחראית 
למעון יום בב"ב בשעות 

הצהרים בעלי נסיון בתחום 
וידע במחשב. *גננת/מטפלת 

למשרה חלקית/מלאה, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8487716)18-19(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת לגילאי 1-2, תנאים 

טובים למתאימה, לפרטים: 
_____________________________________________)18-19ל(050-7208097

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מיכפל, וורד, קו"ח ל: 
ml2460@partner.net.il)18-21ל(_____________________________________________

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית מול לקוחות קיימים 
וחדשים, 4-5 שעות ביום, 

6,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 למרכז רפואי חרדי 
בירושלים מזכיר/ה רפואי/ת, 

א-ה, 8:30-14:30, 4,500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(קריירה, 072-22-222-62

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
בין השעות 

15.00-20.00, לפרטים: 
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)18-21(_____________________________________________

 דרוש נהג מחסנאי לרשת 
בית המיזוג ב"ב, רשיון משנת 

2007/ג', קו"ח ל:
bnebrak@rafiandrafi.co.il

_____________________________________________)17-18(טל': 03-5416602/3

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה מנהלת לשנה"ל הבאה, 

_____________________________________________)17-18(קו"ח לפקס: 074-7451101

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאלים מעולים, 
050-6857584)17-20(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר המתמחה במתן 

שירותם לעמותות ורשיויות 
מקומיות, דרוה רואת חשבון 
עם נסיון בתחום, קו"ח למייל:

ZY@ZYCPA.CO.IL
_____________________________________________)18-21(או לפקס: 03-6183345

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט משעות 
הצהרים, מלאה/חלקית, 5 
_____________________________________________)18-21(ימים בשבוע, 054-7708222

 דרושה גננת למשרה 
מלאה לשנה הבאה לגן 

_____________________________________________)18-21(בשכונת בבלי, 052-5456295

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  2-4/5/2018
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החסדלקנות  בנתיב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שישימבצעים בימי שני עד 

3-4
י"ח-י"ט באייר

ריאו 24/30 יח'
'מעולה'

390 גר'
עלית

מיה

גלידת טריו מיקס שוקולדגביעי גלידה

נאפה 
לאחר 
הפסח

10690
ליח'

ריבת חלב 400 גר'/
קונפיטורה 340 גר'

גליליות רולעדין 100 גר'/
וופלעדין 200 גר'/מנטוס

1990 590
ליח'

5 ב-
10

נאפה 
לאחר 
הפסח

קפה נמס+שייקר/קשית מיץ לימון 'מעולה'מרק עוף אמיתי
200 גר'

עלית

אי
מל

 ה
מר

 ג
עד

*

500 גר'
מיה

 500 גר'
מיה

קוד: 70308
400 גר'

אסם

500 מ"ל
קקאו 

שוקו 

טיטולי פרמיום

1990 10
ליח'

4 ב-
100

890

2 ב-
890 690 ט"ו-י"ט באייר30.4-4.5.18

הקיץ כאן וזה

מעולה!
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