
מתחדשים 
קצרצרים

משרד הכלכלה והרשות להגנת 
הצרכן נגד הונאות קשישים

המלחמה בטלמרקטינג: 

/ עמ'  6-7 / עמ' 5

צרכנות

בס"ד יום רביעי י"ג כסלו תשע"ט  21/11/2018 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום א' בחשוון תשע"ח 10/10/18

דולר ארה"ב « 3.7160
אירו « 4.2489
לירה שטרלינג « 4.7776
יין יפני « 3.3040
פרנק שוויצרי « 3.7438

סופר דרינק-
הסוף?   

עמ'  5

אל על נגד החרדים
סיוט בשחקים  טיסה 002 מניו יורק 

לנתב"ג התעכבה 3 שעות 
בשל איחור הדיילים, 

הקברניט שיקר לנוסעים 
כשהבטיח שיגיע לפני 

שבת, המריא באופן 
לא בטיחותי ולבסוף 

הוריד את שומרי השבת 
באתונה ללא היערכות 

נכונה • ולקינוח: בחברת 
אל על פצחו עוד במהלך 

השבת בטענות על 
'אלימות' חרדית • לצערה 

של אל על, הנוסעים, 
כולל עיתונאים, חשפו 

את מסע השקרים המלא 
/ עמ' 2,4

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית



י"ג כסלו תשע"ט 221/11/2018

איציק מצרפי

והייתה  בלילה  חמישי  ביום  שהחלה  הסוערת  הטיסה 
השתבשה   – לישראל  השבת  כניסת  טרם  לנחות  אמורה 

בכל דרך אפשרית. 
בשל  לטיסה  איחרו  המטוס  מדיילי  חלק  הדיווחים  פי  על 
השלגים שנערמו בדרך לשדה, הנוסעים, שידעו מראש על השלג, 
הקדימו לצאת, אך צוות המטוס הגיע באיחור של כמעט 3 שעות. 
בשלב הזה נציגי החברה היו צריכים להודיע על המצב כהווייתו 
תוך הבנה שיש בין הנוסעים שומרי שבת רבים שיבחרו להישאר 
בניגוד  להמריא,  הנוסעים  את  לשכנע  בחרו  הם  אך  יורק,  בניו 
לאמנת אל על שהופרה ברגל גסה עת נכלאו לכאורה הנוסעים 
הדתיים שביקשו לרדת מהמטוס כדי לשמור על קדושת השבת. 

כניסת  טרם  ינחת  המטוס  כי  הבטיח  הטייס  לחרדים/הדתיים 
הפיקוח  מגדל  עם  משיחתו  הקלטות  למעשה,  בישראל,  השבת 
שנחשפו ב'כאן' גילו כי הוא עצמו התלבט עד לרגע האחרון אם 

להמריא או לחזור לשער.
לצוות  ברור  היה  כי  באתונה  לנחות  הוחלט  הטיסה  במהלך 
הטיסה שאי אפשר להגיע לישראל טרם כניסת השבת, כאן החלה 
המהומה, החילונים במטוס טענו "הבטחתם לנו שנגיע הביתה", 
וכמובן נוצרה מהומה סביב קהל שומרי התורה והמצוות שהוטעו 
במזיד והסכימו להישאר שבת באדמת ניכר כדי להימנע חלילה 

מחילול שבת. 
מספר  בטיסה,  שנכח  היום"  "ישראל  כתב  שלזינגר,  יהודה 
ל'ביזנס': "הטיסה הייתה אמורה לצאת ביום חמישי בשש וחצי 
קורה. אלא  וחצי לא הטריד מדי. שלג,  איחור של שעה  בערב. 
שרק כשהיינו על המטוס נודעה לנו הסיבה האמיתית: הדיילות 
יצאו מאוחר וצריך לחכות להן. כל הנוסעים ידעו שיש שלג וצריך 
להגיע מוקדם והדיילות לא?! אם אני הייתי מאחר היו מחכים 
לי?! ואז, הושיבו אותנו במטוס וכל פעם סיפרו שקרים 'הדיילות 
כבר פה', 'כבר יוצאים', 'אנחנו ראשונים בתור', 'נוסעים בנתיב 
המהיר', 'הפשרה ונוסעים'. שלוש שעות במטוס, המון שקרים. 
נוסעים שביקשו לרדת סורבו, והקברניט הבטיח חד משמעית – 

'מגיעים שעה-חצי שעה לפני שבת'. 
תכנון  על  הקברניט  מודיע  הנחיתה  לפני  שעתיים  "המראנו, 
ימשיכו.  החילונים  באתונה,  מורידים  הדתיים  את   - חדש 
ההתקוממות הייתה משני הצדדים, חרדים וחילונים. שיקרו לנו. 

במצח נחושה ובלי להתבלבל". 
אתה טס באל על בדרך כלל? 

"לא, אני משתדל שלא, אלא שהפעם זו הייתה טיסת עבודה 

ולא היו לי יותר מדי ברירות - כעקרון אני משתדל לא לטוס אל 
על".

ההסתה: "המאמינים משתוללים"
כל  כי  לראות  ניתן  בפייסבוק  מיטל  רוני  שהעלתה  מפוסט 
אחד ראה את הסיפור אחרת, אבל איש לא ראה, אפילו לא רוני 
מיטל, חרדים שמתנהגים באלימות. "אחרי מעל 24 שעות להגיע 
אנשים  של  כבוד  מחוסר  בעיקר  שבורה  שבורה,  אני  לישראל, 
מאמינים, שומרי מסורת ושבת שלקחו את העניין צעד אחד רחוק 
מדי. הכל התחיל בניו יורק, סופת שלג ראשונה, שגררה אחריה 
שעתיים  של  לאיחור  שהביאה  עיכובים  של  שרשרת  תגובת 
בהמראה. מסתבר שהיו אלה שעתיים קריטיות לפני כניסת שבת. 

התחיל  זה  האלימות.  התחילה  ההמראה  לפני  עוד  "לצערי 
כי  מיד  המטוס  דלת  את  'תפתחו  הדיילים  מסביב  בהתקהלות 
אותם  להושיב  הועיל,  ללא  מנסה,  הצוות  לשבת',  נספיק  לא 
השבת.  כניסת  לפני  וחצי  לשעה  שעה  בין  שנגיע  ומתחייב 
להשתולל  ממשיכה  המאמינים  קבוצת  ההבטחות,  למרות 
וההמראה מתעכבת. לאחר בערך כשעה הם התרצו  רסן  ללא 
וממריאים. הקפטן מודיע כי בשל העיכוב אל על ידאגו להסעות 
)למי שקרוב( ולמזוודות. למי שלא קרוב ידאגו ללינה ולכל מה 

שצריך בכדי לקיים את מצוות השבת. 

"לאחר 6 שעות טיסה אני שומעת צעקות ורואה דיילת בוכה 
לתא  לפרוץ  ואיימו  אותה  דחפו  ידיים,  עליה  שהרימו  לאחר 
עומדת  עצמי  את  מצאתי  שבת.  לחלל  לא  כדי  זה  כל  הטייס. 
אוויר  ולנשום  לעצור  רגע  שמחפשות  בוכות  דיילות  על  ומגנה 
שבת  שמירת  שמצוות  כנראה  כלפיהם.  שמופגנת  מההתנהגות 
הסתיימה  הנוראית  הסאגה  כמוך.  לרעך  ואהבת  על  גוברת 
חזר  שרצה  מי  ואילו  השבת  שומרי  לטובת  באתונה  בנחיתה 

בטיסת ישראייר לארץ..."
אלימות  ראו  אחרים  שאנשים  להיות  יכול  שלזינגר,  יהודה 

ואתה לא ראית?
על  עיתונאי  היה  תקשורת(  )וכלי  על  אל  אנשי  של  "לצערם 
חרדים  ראיתי  הכל.  כמעט  ותיעדתי  שראיתי  יצא  וכך  הטיסה, 
חרדים  ראיתי  שותקים.  והם  אותם  ומערבבים  להם  שמשקרים 
ותיעדתי  ראיתי  בשירה.  פותחים  והם  במטוס  אותם  שכולאים 
דיילים שהחליטו להעניש את הנוסעים ולא לתת שירות. ראיתי 
יחללו  לא  שהחילונים  כדי  בנתב"ג  לישון  שמוכנים  חרדים 
שבת. ראיתי חרדים שנוסעת ברוטאלית צועקת עליהם ומקללת 
את  לי  שלוקח  אלים  דייל  ותיעדתי  ראיתי  שותקים.  והם  אותם 
המצלמה, ביקשתי את שמו ואחרי ששמע שאני עיתונאי )ואם אני 
לא?!( מיהר להתנצל. ראיתי חרדים שמודיעים להם שלא יראו 
דאגו  והם  המזוודות שלהם(  את  )או  הילדים שלהם השבת  את 
להצטופף בחדרים ביחד באתונה כדי לעבור את השבת עם מה 
שיש. ראיתי את הביזיון של אל על, את הפייק ניוז, את כמויות 

הרעל ולא יכולתי לשתוק". 
גם הנוסעת קרן לוי, לא עיתונאית ולא חרדית, כתבה: "מקומם 
"בגלל"  שבת  חילול  כנגד  פופוליסטיות  כותרות  לראות  אותי 
החרדים. היי אל על, מה שלומכם? איך עבר הסופ"ש? אתם אולי 
לא מכירים אותי באופן אישי, אני קרן לוי, נוסעת מתמידה מספר 
9338278. בדיוק לפני כמה שבועות קיבלתי מכם מכתב מהודר 
בממוצע  טסה  אני   .SILVER למעמד  ששודרגתי  לי  שמבשר 
כי אני באמת אוהבת אתכם: את  פעמיים בחודש, לרוב אתכם, 
הסביר  האוכל  את  שלי,  האם  בשפת  שדובר  המחויך  הצוות 
לי  שיש  ביטחון  הכאילו  תחושת  את  גם  וכן,  אליו  שהתרגלתי 

בבידוק ובטיסה. 
נכון  יותר  הביתה.  חזרה  אתכם  טסתי  האחרון  חמישי  "ביום 
יכולים  שאתם  החלטתם  אתם  אבל  לעשות.  שתכננתי  מה  זה 
ח.ט.ף(  משורש  במילה  מלהשתמש  מתאפקת  )ואני  להכריח 
שהיא  מראש  כשידוע  לטיסה  לעלות  נוסעים  כ-400  ועוד  אותי 
לא תגיע הביתה כמתוכנן. הכל התחיל בבוקר חמישי שבו היה 
הטיסה   .13-17 השעות  בין  שלג  לרדת  עומד  כי  לכולם  ידוע 
תוכננה לשעה 18:30 ובגלל מזג האוויר לקחנו מרווח בטיחות + 
אמצעי תחבורה בטוח להגעה. ולא רק אני נקטתי בכך אלא כלל 
נוסעי 2 טיסות אלעל שתוכננו לערב יום חמישי. מי לא לקח זאת 
בחשבון? צוות הטיסה של אלעל שאיחר לשדה התעופה ביותר 
משלוש שעות! אתם כמובן מכחישים את הנושא ומתרצים את 
 JFK של  הקרקע  צוות  אבל  האוויר"  מזג  "תנאי  תחת  האיחור 
תקשר זאת באופן נחרץ כשחיכינו בשער וכשראינו שהבורדינג 

מתעכב! 

סיוט בשחקים: 
אל על נגד החרדים

טיסה 002 מניו יורק לנתב"ג התעכבה 3 שעות בשל איחור הדיילים, הקברניט שיקר לנוסעים 
כשהבטיח שיגיע לפני שבת, המריא באופן לא בטיחותי ולבסוף הוריד את שומרי השבת באתונה 
ללא היערכות נכונה • ולקינוח: בחברת אל על פצחו עוד במהלך השבת בטענות על 'אלימות' 

חרדית • לצערה של אל על, הנוסעים, כולל עיתונאים, חשפו את מסע השקרים המלא

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

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 

שרה מור, חיה מרגלית 
עורך 'ביזנס': איציק מצרפי

כתבים: 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

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

דובר אל על מגיב לטענות 



בס“ד

*בכפוף לתקנון פינת המציאות לפאות מוזלות במיוחד! 

Lorem ipsum

 עם 

SS

tzippy910810@gmail.com

מותג פאות

חדוה רבר ורותי רבינוביץ
משיקות את המותג החדש ”סנדי פלוס“
אתן מוזמנות אל סלון היוקרה החדש, 

שפותח שעריו בימים אלה ממש

ומציע למבינות מבינכן, גם פאות בהתאמה אישית עבורכן.

מצפות לראותכן

כתובתנו רח‘ העלייה השניה בני ברק



"כאמור, הבורדינג התעכב ביותר משעתיים אבל מרגע 
לארץ  מגיעים   - כרגיל  עסקים  שדרתם  התחיל  שהוא 
כמתוכנן! אלא מה? כשעלינו על המטוס ייבשתם אותנו 
אני  ואיך  המטוס.  לצוות  מחכים  כי  למה?  שעות!  כ-3  במשך 
יודעת זאת? כי לא היה צוות מלא על הטיסה, למעשה היו 2-3 
אנשי שירות שקיבלו את פנינו, בפועל לא היה מי שיושיב אותנו, 
וכשהדקות  צוות ברחבי המטוס שיעזור עם המזוודות,  היה  לא 
עברו והפכו לשעות, לא היה גם מי שיביא לנו מים במטוס בתנאי 

חנק ללא אוויר. 
מסרבת  אני  )ולא,  שבת  שומרי  אנשים  הזה  הזמן  "במהלך 
להשתמש במילה חרדים בלשון מתריסה כי זה לא המצב. גם אני 
שומרת שבת( ביקשו לרדת מהמטוס )זו זכותם, תבדקו את אמנת 
השירות של אלעל(. צוות המטוס סירב לבקשה והמשיך להבטיח 
נסיעה  לאחר  כניסה השבת.  לפני  לארץ  נגיע  כי  שווא  הבטחות 
לקראת מסלול ההמראה, הכרוז הודיע כי חוזרים לשער הטרמינל 
- כולנו היינו עסוקים בטלפונים שלנו כדי להודיע למשפחות על 
- החלה  נוסע בחזרה לשער  ותוך כדי שהמטוס כביכול  השינוי 
מבלי  חגורים,  אנחנו  אם  שבדקו  מבלי  וזאת   )!!!!( ההמראה 
ומבלי  טיסה  מצב  על  שלנו  הטלפונים  את  לשים  לנו  שהודיעו 

שבדקו שכולנו ישובים לפי פרוטוקול ההמראה )!!!( 
"השעות עברו בהבטחה שאנחנו בדרך לארץ והכרוז התהדר 
יותר  קצר  בנתיב  לטוס  מיוחד  אישור  קיבל  שהמטוס  בעובדה 
ושהשבת לא תחולל. אולם כעבור כמה שעות התקבלה הודעה 
השבת.  כניסת  לפני  לארץ  נגיע  לא  אנחנו  ברירה,  אין   - בכרוז 
השבת  את  לחלל  לא  כדי  באתונה  שננחת  החליט  אלעל  מנכ"ל 
שעות  כמה  זה  פרט  ידעו  כבר  המשפחות  כי  התברר  )בדיעבד 
כולם,  קודם!( כמובן שהודעת הכרוז הרגיזה את הנוסעים, את 
ללא יוצא דופן - את שומרי השבת כי שיקרו להם, את "מחללי 
הביתה  רצו  וכבר  באתונה  להתעכב  תכננו  לא  הם  כי  השבת" 
ואת התיירים המסכנים שהיו בטוחים שהם בדרך לישראל. וכן, 
דיברו  במעברים,  עמדו  רבים  מרוגזים,  ישראלים  כמו  התנהגנו 
 X-בקולי קולות ושחררו לאוויר משפטים כמו "איך אני אודיע ל

שאני לא אגיע" פשוט חוסר אונים משווע! 
"בשלב מסוים הדיילות ביקשו כי נפנה את המעבר כדי שיוכלו 
לתת שירות, משלא נעשה הדבר הם הודיעו בכרוז 'דיילות לשבת, 
לא לתת שירות', וכך עברנו שהייה של יותר מ-14 שעות במטוס 
ללא מים )הדיילת הנחמדה שביקשתי ממנה מים אמרה שנגמרו 
המים אולם כאשר אחד מהנוסעים לא הרגיש בטוב נשלחה אליו 
סוללת בקבוקי מים בגדלים וסוגים שונים( וללא ידיעה מה יעלה 
בגורלנו והכי גרוע, אין לנו את מי לשאול כי יש תחושת חוסר 
בנושא  שעוסק  צוות  אותו  המטוס,  צוות  כלפי  מוחלטת  אמון 
מקומות  מיני  לכל  סוגים  מיני  מכל  אנשים  שינוע  כמו  רגיש 

בעולם, כולל לבית שלהם, למשפחות שלהם. 
המידע  כל  את  המשיך:  והתקשורת  השקיפות  חוסר  "משם 
ממשפחותינו  קיבלנו  לישראל  מאתונה  ההמשך  טיסת  אודות 
לאחר  קורה  מה  עדכן  אלעל  של  אחד  נציג  לא  אף  כשנחתנו. 
הבאה  הטיסה  מתי  שלנו?  המזוודות  את  נקבל  האם  הנחיתה: 
יוצאת? האם יהיה מספיק מקום לכל נוסעי מטוס הג'מבו? וכך 
נספיק  האם  לדעת  מבלי  באתונה  בטרמינל  3 שעות  עוד  בילינו 
להגיע לארוחת השישי? מתי ואיך נחזור משדה התעופה והאם 

נעשה זאת מצוידים במזוודות שלנו.... חזרתי הביתה לאחר יותר 
.JFK מ-24 שעות מהרגע שבו הגעתי לשדה התעופה

"הצוות של ישראייר שהיה אחראי על טיסת ההמשך מאתונה 
היה מאוד חביב, הוא היה בקיא בכל הפרטים שלנו וידע לענות 
על כל השאלות, הוא היה כנה וישר, ולמרות שלא כל התשובות 
מצאו חן בעינינו, הרגשנו שיש על מי לסמוך. צוות הקרקע של 
ביציאה מהשרוול.  לנו עם שוקולדים  חיכה  זאת,  לעומת  אלעל 
תסלחו לי אבל נדרש מכם הרבה יותר, לא זו הדרך להתמודד עם 
זה אחד מהדברים שאני  כי  זה  את  יודעת  אני   - לקוחות  משבר 
לקוח  שלך,  שבוי  לא  הוא  לקוח  לעשות.  מותגים  פעם  לימדתי 
הוא בעל זכות בחירה וכוח צרכני ענק, לקוח יכול לדחוף חברה 
להצלחה מסחררת וגם להוריד אותה לכישלון נחרץ. לקוח הוא 
 - ערוצים  מיני  מכל  מידע  ומקבל  לעולם  מחובר  הוא  אדם,  בן 
אלעל  של  השקרים  אותם  כל  ולכן  פורמליים,  ובלתי  פורמליים 
בבית,  כשאני  ועכשיו  בקרקע.  מחוברים  שהיינו  ברגע  התגלו 
וכשכוח הבחירה הוחזר לידיי, אני בוחרת לא לטוס יותר אלעל. 
כאות מחאה קטן אבל סימבולי, גזרתי את כרטיס הנוסע המתמיד 
ואני בוחרת עכשיו לטוס  לפני מספר שבועות  החדש שקיבלתי 

בממוצע פעמיים בחודש עם חברה אחרת".
פופוליסטיות  כותרות  "ועוד דבר, מאוד מקומם אותי לראות 
נכון.  לא  זה  הזה,  "בגלל" החרדים... במקרה  כנגד חילול שבת 
הכל עניין כלכלי- ברגע שאלעל ידעו שהטיסה תתעכב ולא תגיע 
בזמן לישראל הייתה להם החלטה כלכלית מאוד פשוטה: יותר 
זול להשאיר נוסעים באתונה )או במקום אחר באירופה( מאשר 
ולחסוך בדולרים.  ולכן הם מיהרו להמריא מהקרקע  בניו-יורק, 
מדיניות  נגד  יוצאת  הייתי  הדתיים,  מציבור  חלק  הייתי  אם 
את השבת  נכבד  נוקטים: מצד אחד  הם  "נשיקה-סטירה" שבה 
כדי להמשיך את הביקוש מציבור הדתיים ומצד שני להשתמש 
בהם כשעיר לעזאזל כשנוח. לא טסה אל על. מחרימה את אל על. 

מחטף. אוהבת את השבת". 

אל על: "נתלונן במשטרה"
מתגובת איש יחסי הציבור של חברת אל על לעיתונאית סיוון 
רהב מאיר ניתן להבין כי אל על ממשיכה לבחור שלא להתמודד 
אותם  כלפי  מאשימה  אצבע  ומפנה  והשקרים,  הטעויות  עם 
"חרדים" שהתנהגו באלימות שלא תועדה בשום מדיה, במקום 
פשוט לקחת אחריות. רני רהב, דובר אל על, הבהיר: "השאלה 

עכשיו - האם הייתה אלימות או לא הייתה אלימות".
חלק  של  החמורה  ההתנהגות  את  בחומרה  רואים  "אנו 
אנחנו  החברה.  צוות  כלפי  יורק  מניו  על  אל  בטיסת  מהנוסעים 
הדין".  ולמיצוי  העניין  לחקר  תפעל  ישראל  כי משטרת  מקווים 
הגיבה חברת אל על שהודיעה בשבת כי החליטה להגיש תלונה 
במשטרה בגין ההתפרעויות בטיסה המדוברת, אך יממה לאחר 
מכן בינתיים לא התקבלה כל תלונה מחברת אל על או מנציגיה. 
באופן מפתיע - חברת אל על הודיעה כי היא תפנה את המעורבים 

בדבר להגשת תלונה באופן אישי. 
תנאי  ובהגינות.  ביושרה  נהג  הצוות  ל'ביזנס':  על  אל  תגובת 
להיות  הצוות  את  חייבו  במקום  ששררו  הקשים  האוויר  מזג 
הרשות  משניתנה  האפשרי.  בהקדם  להמריא  כדי  בדריכות 

להמריא הקברניט לא התעכב לרגע והמריא מתוך רצון ושאיפה 
להגיע לנתב"ג זמן סביר לפני כניסת השבת. בהיות המטוס מעל 
נחיתתו  צפויה  האוויר  מזג  קשיי  שמחמת  התברר  האוקיינוס 
בנתב"ג 8 דקות לפני כניסת השבת. כדי לא לקחת סיכון לחילול 
במקביל  באתונה.  המטוס  את  להנחית  ההנהלה  החליטה  שבת 

נעשו כל התיאומים שיאפשרו אירוח הנוסעים בשבת.
על  הצביעו  לא  מעולם  המוסמכים  מדובריה  מי  או  על  אל 
על  אל  של  התלונה  באלימות.  נהגו  כאילו  החרדים  הנוסעים 
לא  על  אל  מילולית.  רק  אם  גם  האלימות  לתופעת  מתייחסת 
יכולה להשלים עם אלימות מכל סוג שהוא. הדבר נוגד את ערכיה 
ועלול לסכן במקרי קיצון את בטיחות הטיסה. לכן התלונה של 

אל מתייחסת לתופעה מבלי שהצביעה על נוסע זה או אחר.
בטיחות  את  הדיילים  בדיקת  טרם  שהחלה  הטיסה  לעניין 
למהר  מאמץ  כל  עשה  הטייס  אכן  חוק:  פי  על  שלא  הנוסעים 
ולהמריא ברגע שהיתה אפשרות מבלי להתעכב שוב על המסלול 

ולעבור כל התהליך של הפשרת שלג וכו׳. 
לעניין "אמנת אל על" שאמורה לאפשר לנוסע לרדת מהמטוס 
כרוך  במה  יודע  התעופה  בעולם  המצוי  כל  דומים:  במקרים 

הורדת נוסע לאחר הבורדינג וכאשר המטוס בתהליכי המראה.
הגיש  לא  אל-על  מנציגי  איש  השורות  כתיבת  לשעת  עד 
נתוני הטיסה  תגובה מסודרת המעלה את העובדות לאשורן על 
המקרה.  את  יחקור  כי  החברה  מנכ"ל  הודעת  למעט  המדוברת, 
איש מנציגי אל על לא יצא בהודעה מסודרת לתיקון האשמות-

על  אל  מנציגי  איש  והחרדי,  הדתי  הציבור  נגד  שיצאו  השיסוי 
את  אפיין  לא  איש  הזו,  הטיסה  לנוסעי  פיצוי  בהודעת  יצא  לא 
או  חרדי  מהנוסעים  מי  כי  הוכיח  לא  ואיש  המדוברת  האלימות 
חילוני אכן נהג באלימות. אבל למה זה חשוב אם אפשר לשקר 

כדי "לצאת מזה".
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כחלון רוצה בחירות כדי לברוח מהמשבר שיצר
מתוך  פוליטי,  משבר  יזם  ליברמן  אביגדור 
הנחה שיוביל בכך לבחירות, שכמגדל קלפים 
ראשי המפלגות האחרות יבקשו גם הם בחירות 
כעת. אמנם, נכון לעכשיו, מסתבר שהוא שגה 
לא  כליברמן  מיומן  פוליטיקאי  אך  בחישוב, 
מאבני  אחד  ואכן,  מחשבה.  ללא  זאת  עשה 
שר  הוא  הנוכחית  הקואליציה  של  הראשה 

האוצר כחלון, והוא מאד רוצה בחירות כעת. 
שמתח  אחרי  לבחירות  ניגש  כחלון  משה 
מימן  הוא  הקצה,  עד  המדינה  תקציב  יריעת  
ופיזר כל דרישה תקציבית שרק עלתה איפשהו. 
למרות שהשנה האחרונה הייתה ללא משברים 
כלכליים וללא מלחמות או שאר הוצאות בלתי 
תקציבי  גירעון  יצר  הוא  זאת  למרות  צפויות, 
גדול יותר מהגירעון שתוכנן מראש. כל מחאה 

בהיענות  נענתה  מזדמנת,  לחץ  קבוצת  של 
מחאת  כך  הדרישות.  רוב  את  לממן  כחלון 
כך  לקצבאותיהם,  מיליארדים  שנוספו  הנכים 
רפורמת חברת החשמל אשר במסגרתה קיבלו 
העובדים המיותרים שהופרשו מיליוני שקלים 
שפוזרו  למיליארדים  נוספים  אלה  אחד,  כל 
הוריד  לא  אשר  למשתכן,  מחיר  פרויקט  על 
את מחירי הדיור, אך עלה ביוקר של כארבעה 
מיליארד לקופת המדינה. וכעת תקציב המדינה 
נמצא בפני שוקת שבורה. אחרי כל ההוצאות 
עם  בחירות.  כחלון בשנת  עצמו  מוצא  האלה, 

גירעון. 
החריגה מיעד הגירעון הביאה לכך שחברת 
האוצר,  למשרד  פנתה   S&P האשראי  דירוג 
המצטבר.  לגירעון  בנוגע  הבהרות  וביקשה 

זהו איתות אזהרה ברור, חריגה מיעד הגירעון 
של  האשראי  דירוג  להורדת  להוביל  יכולה 
והביטחון של המדינה  )רמת האמינות  ישראל 
בדירוג  וירידה  חובותיה(,  את  שתחזיר  בכך 
החובות.  על  יותר  גבוהות  ריביות  משמעה 
כאשר כל שנה רק הריבית על חובות המדינה 
מכה  זו  שקלים,  מיליארד  כ-40  על  עומדת 
בשנת  מסוכנת  היא  ולכחלון  כואבת.  כלכלית 

בחירות. 
של  השיא  להיות  אמורה  הבחירות  שנת 
קמפיין הבחירות המתמיד של כחלון, אשר כבר 
בהוצאות  שנתיים  מזה  בחירות  קמפיין  מנהל 
גדולות של כספי ציבור על מטרות פומפוזיות, 
בעיתונים  גדולות  מודעות  נלוות  ואליהן 
בשנת  דווקא  והנה,  בדרכים.  הענק  ובלוחות 

בה  בסיטואציה  עצמו  מוצא  הוא  הבחירות 
נגמרו כספי הציבור שאפשר להוציא, הגירעון 
האשראי  דירוג  סוכנויות  מהמתוכנן,  גדול 
שברירית  היא  והקואליציה  הבהרות,  דורשות 
עם 61 חברי כנסת בלבד. בחירות עוד שנה זו 
כברת דרך שיהיה לכחלון קשה מאד לצלוח, אז 

הוא רוצה בחירות עכשיו, כדי לברוח. 
להימנע  לכחלון  יאפשרו  כעת  בחירות 
להפיק  אך  שנוצר,  הגירעון  על  מהתמודדות 
כה.  עד  שהיו  והפרסומים  מהבזבוזים  תועלת 
בחירות עוד שנה, יכריחו את כחלון להתמודד 
עם המשבר, ולצלוח הצבעות בכנסת על חודו 
של קול אחד. כחלון רצה לברוח, שאת מחיר 

חוסר האחריות והפופוליזם אחרים ישלמו.  

דוד רוזנטל
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כסף קטן

גל התייקרויות 

גידול  נרשם  האחרון  אוקטובר  בחודש 
4.2% במכירות שוק מוצרי הצריכה  של 
בתקופת  כאשר  אשתקד,  אוקטובר  לעומת 
 3.9% של  גידול  תועד   2018 ינואר-אוקטובר 
ב-2017.  המקבילה  התקופה  לעומת  במכירות 
בשוק,   2.8% של  כספית  בצמיחה  מדובר 
בין  למכירות,  שקל  מיליארד   1.3 של  תוספת 
היתר כמובן, "הודות" להעלאות של המחירים 

לצרכנים.
האורז  המשקאות  מחירי  עליית  אחרי  כעת, 
עלו,  שמחיריהם  הבסיס  מוצרי  ויתר  החלב 
להצטרף  מבקשת  מיימון  תבליני  חברת  גם 
לחברות המייקרות, כך עולה ממכתב שנשלח 
מהחברה אל חברות השיווק בו מציינת חברת 
מחיר  בעליית  מדובר  לא  כי  מימון  תבליני 
המוצר, כי אם בכח אדם. על פי נתוני סנורנקסט 
המחירים  העלאת  תוצאות  את  להרגיש  ניתן 
כבר בכיס, המחירים ברשתות השיווק מטפסים 

לרמתם הגבוהה ביותר מאז 2014.

תם עידן התשלום אצל הנהג ב'דן'

לקנות  יהיה  ניתן  לא  מסוף החודש הבא 
הנהג  אצל  קו  רב  להטעין  או  כרטיס 
פחות  אביב.  תל  במטרופולין  "דן"  בקווי 
הרפורמה  בינואר,  ב-18  כך,  אחר  מחודש 
תתרחב לכל האוטובוסים העירוניים בגוש דן. 
להתרכז  לנהגים  לאפשר  היא  מטרת ההחלטה 
לבטוחה  הנסיעה  את  ולהפוך  בלבד  בנהיגה 
בעקבות  התקבלה  ההחלטה  יותר.  ומהירה 
הצלחת המיזם בירושלים, שם לא ניתן לרכוש 
נסיעה אצל הנהג. במהלך  או להטעין כרטיסי 
תקופת ההסתגלות יתאפשר תשלום באוטובוס 
קו  רב  על  בודד  כרטיס  הטענת  באמצעות 
בלבד. כדי להקל על ציבור האזרחים הוותיקים 
ותיק  אזרח  כרטיסי  למכור  הנהגים  ימשיכו 

בהנחה, בדומה להסדר הקיים היום.

דיסקונט יפצה לקוחות על גביה מופרזת

אישר  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית 
ייצוגית  לאחרונה הסדר פשרה בתביעה 
שהוגשה כנגד בנק דיסקונט, במסגרתו יפוצו 
מהם  ונגבתה  הלוואה  שנטלו  הבנק  לקוחות 
ההלוואה,  להסכם  בניגוד  פיגורים,  ריבית 
בסכום כולל של 2 מיליון שקל. עוה"ד שייצג 
אופן  שקל.  אלף   300 יקבל  התובעים  את 
תשלום ההחזר לזכאים ייעשה בהפקדת כסף 
לחשבון הלקוח, ואם ללקוח כבר אין חשבון 

פעיל בבנק - בשליחת צ'ק.

תלונות על גוגל 

בוועדת  ההגבלים  רשות  על  הממונה 
תלונות  בוחנים  הם  כי  ציינה  הכלכלה 
את  אמרה  הלפרין  עו"ד  גוגל.  התנהלות  על 
ההגבלים  בחוק  ברפורמה  בדיון  הדברים 
העסקיים, בתגובה לשאלת ח"כ נחמיאס ורבין 
על התמודדות הרשות עם גוגל ופייסבוק בשוק 
כי  ציין  המסחר  לשכות  איגוד  נשיא  הפרסום. 
את  כשהזמינה  מסמכותה  חרגה  "הממונה 
בתגובה:  הבהירה  הלפרין  לישראל".  אמזון 
תהייה  כניסתה  להזמנה,  מחכה  לא  "אמזון 
כוחה  את  תנצל  היא  אם  אבל  צרכנית  ברכה 

לרעה נהיה הראשונים להסתער עליה". 

המלחמה בטלמרקטינג: 
משרד הכלכלה והרשות להגנת הצרכן 

נגד הונאות קשישים
איציק מצרפי

האם   - קשישים  עושקי  עם  הענישה  החמרת 
תופעה  הוא  קשישים  עושק  יעזור?  באמת  זה 
מכוערת שמתרחשת מזה שנים. בבסיס העלילה 
נמצאות חברות טלמרקטינג שמוצאות להן טרף 
סוכני  מוחלשים. באמצעות  צרכנים  בדמות  קל 
מכירות ממולחים וחסרי לב החברות מפתות את 
הצרכנים לבצע הזמנות ועסקאות באלפי שקלים 
שווים  לא  המקרים  מוצרים שברוב  על  בחודש 

ולו עשירית מסכום הקניה בפועל.
שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן, השרה לשוויון 
הצרכן  להגנת  והרשות  גמליאל  גילה  חברתי 
ולסחר הוגן יוצאים בתכנית חירום למיגור ניצול 

צרכנים קשישים.
הממשלה  לאישור  שתוגש  המיוחדת  בתכנית 
מחמירה את הענישה הפלילית ומעניקה סמכות 
לקנסות גבוהים יותר והחמרת הענישה הפלילית 
לעבריינים מ-3 שנים ל-5 שנים, הענקת סמכויות 
מחשב  חומר  לתפיסת  הצרכן  להגנת  לרשות 
תוספת  תקבל  הרשות  תקשורת.  נתוני  וקבלת 
הסברה,  פעולות  לטובת  מיליון שקלים   10 של 
חינוך והגברת המודעות ותוספת של 25 תקנים - 
לתגבור החקירות, המודיעין, העוצמים, הלשכה 

המשפטית ופניות הציבור.
סעיפים  של  שורה  הכוללת  בתכנית  מדובר 

על  להתעשר  מי שירצה  את  להרתיע  שאמורים 
הטעיה  של  בצורה  מוחלשים  צרכנים  חשבון 
במכירה, תופעה נפוצה, נזילה ומאפשרת כמעט 
אשראי  לחיוב  אופציה  לו  שיש  חכמולוג  לכל 
מרחוק, להכניס את היד לכיסו של הקשיש מבלי 

שהוא ירגיש. 
לרשות כיום יש סמכות להטיל קנסות מנהליים 
התכנית  לפי   - החוק  את  המפרות  חברות  על 
שעושקות  חברות  של  במקרים  הקנסות, 
ולהגיע  ב-50%  גבוהים  להיות  יוכלו  קשישים, 
לעשרות אלפי שקלים לכל עבירה. עוד הוחלט 
על  אישיות  סנקציות  להטיל  תוכל  הרשות  כי 
נושאי משרה המעורבים בהונאות. נושא חשוב 
להורות  תוכל  הרשות   - ביותר  החשוב  לא  אם 
לחברות האשראי להפסיק את הסליקה ולהשיב 
כספים לצרכנים כשהיא תזהה שמדובר בעסקה 
בעייתית. אלא שאיש לא הגדיר במפורש - מה 

היא "עסקה בעייתית". 

הפרצה בגדר 
גופים  אותם  את  להעניש  שצריך  לכך  מעבר 
צריך  ורמיה,  הטעיה  בגין  המפעילים  את  ואף 
להבין איפה נמצאת הפרצה בגדר. חוק כרטיסי 
האשראי מקנה לחברת האשראי הזכות להוציא 

לבטל  שיוכל  מבלי  הלקוח  מחשבון  כספים 
ביתו.  אל  מוצר  ברגע שהגיע  זאת  העסקה,  את 
קיבלת מוצר? הייתה עסקה. שילמת כפול 10? 

זו כבר בעיה שלך. 
רבים ממחזיקי כרטיסי האשראי לא מבינים את 
הנקודה הבעייתית, ברגע שאתה נותן את כרטיס 
שתוכל  לעסקה  מסכים  אתה  שלך,  האשראי 
לבטל כל עוד לא קיבלת מוצר, אך ברגע שקיבלת 
שבהזמנה,  המוצרים  מבין  הביתה  אחד  מוצר 
אלא  העסקה  את  לבטל  ניתן  לא  כבר  כאמור, 
ידם  המקרים  ברוב  שם  שגם  המשפט,  בבית 
האשראי  חברות  העליונה.  על  העושקים  של 
לבטל  להן  שמאפשר  חוק  על  נשענות  מצידן 
ובאישור  תמורה  כשל  של  במקרה  רק  עסקה 
בית העסק והעושק חוגג ורק תופח. על כן, לפני 
לפופוליסטיות,  נגררת  הצרכן  להגנת  שהרשות 
כדאי שתבדוק איך היא יכולה לתקן את הפרצה 
שקוראת לגנב, ואת זה היא צריכה לעשות מול 

חברות האשראי. 
שנלחם  הפנים  שר  לסגן  יועץ  משי,  יקותיאל 
ל'ביזנס':  אומר  הקשישים  בעושק  שנים  מזה 
האלו  שהמהלכים  תקווה  ומלא  שמח  "אני 
שיינקטו כנגד חברות ונותני שרותים אכן יביאו 
הכלכלי  הטרור  ולהפסקת  התופעה  למיגור 
עד  במאבק  אמשיך  בישראל.  הקשישים  כנגד 

שהחקיקה בעניין תושלם". 

איציק מצרפי

יצרנית  מעובדי   27
אייץ'  אנד  בי  המשקאות 
לבית  פנו  קלים  משקאות 
המשפט המחוזי בירושלים 
החברה  את  לפרק  בדרישה 
זמני,  מפרק  לה  ולמנות 
קרסה  החברה  לטענתם 
והגיעה לחדלות פירעון. 50 
עובדי החברה לא קיבלו את 
וסביר  אוקטובר  משכורות 
להניח כי לא יקבלו גם את 
משכורת נובמבר, עוד טענו 
העובדים כי החברה חייבת 
שקלים  אלפי  מאות  להם 

בגין הפרשות סוציאליות.
החברה הפופולארית במגזר 

הבקבוקים  נמצאים  בו  שולחן  שבכל  החרדי 
 2014 בשנת  כבר  הקלישאות,  רצות  סביבו 
הגיעה לחדלות פירעון ונרכשה על ידי חברת בי 

אנד אייץ', הגיעה כעת שוב לאותו מצב.
סוויצ'  החברה:  של  המוכרים  המשקאות  בין 
החרדי.  במגזר  הפופולרי  מהדרין   בכשרות 
אך   2014 מ  הנס  לשחזור  מקווים  העובדים 
יובילו את החברה   2018 כנראה שהקשיים של 

לסגירה. 
קלים,  משקאות  בייצור  העוסקת  החברה, 
כאמור, רכשה לפני כ-4 שנים את פעילות חברת 
בבית  פירוק  הליכי  במסגרת  דרינק"  "סופר 
החברה  עובדי  בירושלים.  המחוזי  המשפט 

טוענים, באמצעות עוה"ד ליזה חדש ויובל ארד, 
ועד  הפעילות  רכישת  מעת  הזמן  "במהלך  כי 
חדשות  מכונות  ונרכשו  המפעל,  התייצב  עתה 
כי  עולה,  כעת  אולם,  משמעותיים.  בסכומים 

הפעילות לא הניבה רווחים".
בעל  למנות  המשפט  מבית  מבקשים  העובדים 
והעובדים  תמשך  הפעילות  כי  שידאג  תפקיד 
גורם  לטענת  פרנסתם.  מקור  על  לשמור  יוכלו 
שביקרו  רבים  מתעניינים  ישנם  במפעל  בכיר 
גורמים  עם  בקשר  עומדים  אף  וחלקם  במפעל 
במפעל, מה שמוכיח כי ישנה היתכנות לשימור 
הליכי  במסגרת  ומכירתו  חי"  כ"עסק  המפעל 

פירוק זמני.
הגשת  למועד  "נכון  מהעובדים,  חלק  לטענת 

השכר  תשלום  לביצוע  צפי  אין  זו,  בקשה 
לעובדים, ובעל התפקיד אשר יתמנה על ידי בית 
מקורות  איתור  לצורך  לפעול  יתבקש  המשפט 
לעובדים  שכר  תשלום  לצורך  בחברה  כספיים 
ו/או מקדמות שכר, שאם לא כן, כ-50 עובדים 
שוקת  מול  בודדים  ימים  תוך  עצמם  ימצאו 
מקור  את  שיאבדו  בלבד  זו  לא  לפיה,  שבורה, 
יכנס  לא  השוטף  עבודתם  שכר  אלא  פרנסתם, 
לחשבון הבנק שלהם – תוצאה אשר העובדים 

יתקשו מאוד לצלוח אותה בתקופה קשה זו".
בשבועיים האחרונים החברה לא פעילה ומוצרי 
בעלי החברה,  לטענת  אזלו מהמדפים.  החברה 

"יש צפי לפתרון באופק".

 סופר דרינק-הסוף?   
בקשת פירוק נגד יצרנית המשקאות בי אנד אייץ' משקאות קלים - יצרנית סופר דרינק



מרוויחים פי שלוש!

ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' ממשיכים עם 
מבצעים שוברי שיאים. והשבוע: תווי קנייה 

מתנה בשווי מאות שקלים )400-1000 ₪( 
בכל רכישה, מתוך מגוון ענק של מוצרי 
חשמל המשתתפים במבצע. מבצע זה 

מצטרף למחירים חסרי התקדים - שתמיד 
יהיו נמוכים משמעותית מכל רשת מתחרה, 
ובנוסף ל-36 תשלומים! כל זה מאפשר לכם 

– הצרכנים הנבונים – לרכוש מוצרי חשמל 
בזול, לפרוס את התשלום למשך 3 שנים, 

וגם ליהנות מתווי קניה במתנה! יוסי אסרף 
– מנכ"ל ובעלי הרשת, מדגיש, כי בזכות 

התפתחות הרשת ומיצובה ברחבי הארץ 
כחנות הדגל של רוב הלקוחות שומרי התורה 

והמצוות, נוספה גם היכולת הכלכלית 
לאפשר לציבור בני התורה -  את היכולת 
לרכוש בקלות ובמחירים הכי נמוכים - כל 

מוצר חשמל, תוך קבלת שירות אמין וייעוץ 
מאנ"ש התואם את אורח החיים החרדי 

)פתרונות שבת, כשרות מהודרת וכד'...(. 
אין פלא שרשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

עומדים ברף הגבוה שהציבו לעצמם במבחן 
התוצאה. לבירור הסניף הקרוב אליכם 

התקשרו: 03-5045000



השקה חריפה אש

"אחלה חריף אש" - סדרה חדשה לשטראוס: 
סלטים חריפים במיוחד עם פלפל חלפיניו. 

מסקר שערכה חברת שטראוס עולה כי שני 
שליש מהישראלים )כ-61%( אוהבים לאכול 

חריף. עוד עולה מהסקר כי יותר גברים 
אוהבים חריף, 72% לעומת 51% מהנשים 

ובנוסף, ככל שעולים בגיל הנטייה לאכילת 
חריף עולה. רק 56% מהנשאלים בגילאי 

18-29 אמרו שהם אוכלים חריף,  לעומת זה 
בקרב גילאי +50 63% מהנשאלים אוכלים 

חריף. סדרת אחלה חריף אש החדשה של 
שטראוס כוללת שלושה סלטים חדשים: 

סלט מטבוחה חריפה 400 גרם - סלט 
מבושל של עגבניות, פלפלים אדומים ופלפל 

חלפיניו ירוק חריף, סלט פלפלים חריף 
350 גרם – פלפלים אדומים קלויים ופלפל 

חלפיניו חריף מטוגן וסלט טחינה חריפה 
400 גרם – סלט טחינה עם פלפל חלפיניו 

ירוק חריף מטוגן. בנוסף, השיקו בשטראוס 
חומוס חדש לסדרת החומוס האהובה של 
אחלה - חומוס עם טחינה חריפה 400 גרם 
במהדורה מוגבלת. לדברי שירי בירמן-כהן, 

מנהלת השיווק של שטראוס מזון טרי: "טרנד 
החריף בעולם הקולינרי מתרחב ועולה. אנו 

עדים להעדפות צרכנים לטעמים דומיננטיים 
וחריפים ובהתאם לכך, הצוות הקולינארי של 
אחלה, מחדש עם מוצרים חריפים ישראליים 
המבוססים על פלפל חלפיניו." כשרות: בד"ץ 

שארית ישראל. ניתן להשיג בכל רשתות 
השיווק.



אמישראגז חוגגת 70 שנה 

חברת הגז המובילה במדינה חוגגת 70 שנה, 
ולצד זה שמחה לחגוג את המקום הראשון 
כחברת הגז הטובה והמשתלמת עפ"י סקר 

המבחן של המדינה. לרובנו חשוב מאוד 
שהחברה ממנה אנו צורכים שירות במהלך 

כל השנה, תצטיין במתן שירות, באיכות מתן 
השירות והמקצועיות של עובדי החברה והכי 

חשוב לדעת שמשתלם לנו להיות לקוחות 
החברה. בכל הערכים הללו מצטיינת חברת 

'אמישראגז' וזוכה במקום הראשון בפער 
ניכר מחברות הגז האחרות כחברת הגז 

הטובה והמשתלמת ללקוחותיה! מחברת 
אמישראגז נמסר: כחברת הגז המובילה 

בישראל אנחנו שמחים לחגוג יחד עם מאות 
אלפי לקוחותינו יומולדת 70 לאמישראגז, 
אנחנו שמחים לקבל את המקום הראשון 

כחברת הגז הטובה והמשתלמת ללקוחותיה, 
אנחנו עובדים כל השנה, 24 שעות ביממה 

כדי להביא את התמורה הטובה ביותר עבור 
לקוחותינו ואנו שמחים וגאים על הבחירה 

בנו. 

 

עדשות HOYA הצלולות בעולם

עדשות המשקפיים הן המרכיב המשמעותי 
ביותר בכל משקפיים שתבחרו. עינית, 
רשת האופטיקה האופנתית המובילה 
במגזר החרדי, מזמינה אתכם להכיר 

את העדשות האופטיות האיכותיות 
של HOYA, שתעניק לכם חווית ראיה 

שלא הכרתם. ל-HOYA מגוון גדול של 
עדשות חד מוקדיות ורב מוקדיות עם 

מגון פתרונות ופטנטים לסובלים מבעיות 
שונות בראיה. בכל יום נמכרות בעולם יותר 

מ-100,000 עדשות 'הויה'. מאז הקמתה 
ביפן בשנת 1941, מקפידה HOYA על 

ייצור עצמי של כל חומרי הגלם, הציפויים, 
והטכנולוגיה, כדי לתת את הפתרונות 
האופטיים המתקדמים ביותר בעולם! 
 INNOVISION ל'הויה' פלטפורמת

הייחודית המושתת על ארבע עקרונות: 
עיבוד ויזואלי, תפיסה ראיתית, איכות 

ועיצוב העדשה ומחקר התנהגותי – הנבנות 
כולן בשיתוף מדענים וחוקרים מומחים. 

חומרי הגלם בהם משתמשת HOYA הם 
הטובים והצלולים בעולם. העדשות באות 

עם ציפוי אנטי רפלקס החדשני ביותר 
בשוק - LIFE LONG – שנבחר מידי שנה 

לציפוי הטוב בעולם. עדשות 'הויה' – חד 
מוקדיות ומולטיפקל – עמידות נגד שריטות 

פי 5 מהמקבילות בשוק, והינם בעלות 
הגנה נגד קרינה אולטרה סגולית. לעדשות 

'הויה' שלוש שנות אחריות על הציפוי. 
לדברי יוסף וולף, מבעלי רשת 'עינית': "בכל 

סניפי הרשת אנו מעניקים שירותי מיומן 
ומקצועי, במיטב המכשור המתקדם, על 
ידי האופטומטריסטים המקצועיים ביותר 

להתאמה מקסימלית של משקפיים ללקוח. 
אנו גאים להציג מגוון משקפיים אופניות 

רחב לצעירים, ילדים ומבוגרים. בכל סניף יש 
לנו הסכמים עם קופות החולים המובילות 

באזור, המעניקים שורה של הטבות 
והנחות בכל סניף על מנת שכלל הזקוקים 

למשקפיים יוכלו ליהנות ממשקפיים 
אופנתיות, איכותיות ובמחיר הוגן".



תופסים את ההצלחה 

מכירים את זה שדלת המעלית מתחילה 
להיסגר ואתם מגיעים במהירות, לוחצים 

על הכפתור, והיא שוב נפתחת...? תחושת 
ההקלה שהספקתם רגע לפני, שלא 

הפסדתם זמן מיותר עד לסיבוב הבא זו 
התחושה שתרגישו אם תתפסו את ההצלחה 

ברגע שלפני האחרון. המכינות של מכללת 
מבחר יוצאות לדרך עכשיו, וזה השבוע 

שלכם לקחת החלטה, ללחוץ על הכפתור 
ולעלות יחד עם תלמידים נוספים שהחליטו 

לקחת את עצמם בידיים ולפתוח בעתיד 
מקצועי בטוח, עבור פרנסת משפחתם ברווח 

ובכבוד. עם המכינות של מכללת מבחר 
תוכלו להגיע הכי גבוה שאפשר. ישר לאחר 

לימודי המכינה תוכלו להמשיך בלימודי 
תואר ראשון באחד מהמקצועות הנבחרים: 

מיפוי וגיאו אינפורמציה, מדעי המחשב, 
עבודה סוציאלית, סיעוד, שירותי אנוש, 

השלמה לחינוך, הפרעות בתקשורת, ריפוי 
בעיסוק. לייעוץ מקצועי התקשרו עכשיו: 

03-5785030



תל השומר מזמין אתכן לסיור 

לנשים רבות, סיור מקדים והיכרות עם 
המרכז הרפואי בו הן רוצות ללדת מעניקים 
רוגע ותחושת ביטחון. בחודשים האחרונים 

מקיים המרכז הרפואי שיבא סיורים ייעודיים 
באגף הנשים והיולדות בהם מציגים גם את 

המידע הנחוץ עבור שומרי תורה ומצוות. 
הסיור כולל  מפגש עם מיילדת בכירה 

וניתנים בו הסברים ומידע רב: תהליך הקבלה 
לחדר לידה ומיון יולדות, סוגי לידה ונהלי 

חדר לידה, המעבר למחלקת יולדות, הטיפול 
הראשוני בתינוק בחדר לידה והמעבר שלו 
למחלקת יילודים ועוד. בנוסף, הסיור כולל 

גם תוכן חזותי, סיור בחדר לידה, שיח פתוח 
עם המיילדת ומענה הנוגע לנושאי ההלכה. 

הסיור הקרוב יתקיים ביום שלישי 26.11, י"ח 
בכסליו בשעה 15:30. יש להירשם מראש 

במספר טלפון 052-6667991. הסיורים הינם 
ללא תשלום, אך מותנים בהרשמה מראש 

ומספר המקומות בהם מוגבל.

מאירים את הבית

לקראת ימי החנוכה, 'הצורפים', החברה 
המובילה בארץ ובעולם לייצור לכלי כסף, 
מוציאה לאור קולקציית חנוכיות יוקרתית 

בעיצוב קלאסי או חדשני לבחירתכם, ובמגוון 
דגמים שיעניקו טאץ' עיצובי מרהיב להדלקת 

הנרות ופרסום הנס. החנוכיות של הצורפים 
הן שילוב נדיר של אמנות עיצובית בסטנדרט 
בינלאומי, עם עבודת צורפות באיכות וברמת 

גימור בלתי מתפשרת, שילוב המעניק להן 
מראה מלכותי במיוחד. לקראת חנוכה 

מציעים לכם ברשת הצורפים עד 45% הנחה 
על חנוכיות במגוון דגמים. זו ההזדמנות 

שלכם ליהנות מהמותג המוביל בקטגורית 
כלי הכסף במחיר משתלם במיוחד ולפאר 

את ארון כלי הכסף עם חנוכייה שתאיר לכם 
את הבית. ניתן להשיג בכל סניפי הצורפים. 

עד גמר המלאי.



100 ₪ הנחה 

לקוחות ישראכרט חברי תכנית "מגיע לך 
יותר" יוכלו להתחדש במגוון מוצרי איקאה 
ולקבל הטבה ייחודית ומשמעותית! חברי 

"מגיע לך יותר" של ישראכרט יקבלו קופון 
הטבה מצורף להודעת החיוב החודשית: 100 

₪ הנחה בקניה מעל 300 ₪ ממגוון מוצרי 
איקאה. ההטבה עד כ"ב בכסלו תשע"ט, 

בכפוף לתנאי המבצע. להצטרפות לתכנית 
מגיע לך יותר חייגו:  1-800-22-88-44.



עשיר בברק

EVERLASTING  - שפתון דו צדדי עמיד 
במיוחד מבית ג'ייד, המעניק לשפתיים 

מראה זוהר וברק חיוני.
מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת המשלבת 
פיגמנטים אינטנסיביים של צבע טהור עם 

גלוס עשיר בברק.
למראה שפתיים מלאות ומעוצבות ותחושת 
רכות מלטפת לאורך שעות. להשיג בסופר- 

פארם מור בני ברק, עכשיו במחיר מיוחד 
של 45 ש"ח
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 קצרצרים
'יקבי ברקן' מציגים: 

פינוטאז' 2016 מסדרת 
האיכות "ספיישל רזרב". 

להשיג בחנויות היין 
המובחרות. היינות זוכים 

לכשרות מהודרת של 
בד"ץ חוג חתם סופר 
פ"ת, בד"ץ בית יוסף 
וכשרות הגר"ד לנדא

מחלבת טרה מציגה חדשנות נוספת 
בתחום מוצרי החלב ומשיקה סדרת 

משקאות חלב מועשרים ב-30% יותר 
חלבון ופי 2 סידן, ללא תוספת סוכר, במגוון 
טעמים ובכשרות מהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית. בסדרה: 
משקה שוקו 

במתכון חדש 
ובטעם שוקולדי 

מפנק, משקה 
חלב בטעם בננה 

ומשקה חלב 
בטעם מוקה

המהפך המתרחש במטבח מאז השיקה 
שמרית את סדרת 'נטורינה', לאפייה קלה 

יותר, מורגש ביותר. האופות שהשתמשו 
בנטורינה קוקוס ונטורינה זית, מספרות 

על חוויות נעימות באפייה עם מוצר 
ייחוד ללא שומן מוקשה, ללא חומרים 

משמרים, ללא שומן טראנס, בטעם 
ניטרלי המתאים למגוון רב של אפייה 

פרווה וטבעונית וכמובן בכשרות בד"ץ 
העדה החרדית

לראשונה: שטראוס מזון טרי נכנסת 
 Eat לקטגוריית הארוחות המוכנות

Good ארוחה טובה במינימום מאמץ 
הכוללות רכיבים איכותיים, חלבון 

צמחי, ללא חומרים משמרים, המוכנות 
ב-2 דק' חימום בלבד. מגוון הארוחות 

המוצעות: נודלס בסגנון בנגקוק, פוזילי 
פונגי , מוקפץ בסגנון אסיאתי ושווארמה 

צמחונית. כשרות: רבנות מטה בנימין

יקבי כרמל מרחיבים את הפעילות 
 Tito’s handmade השיווקית של מותג

Vodka בישראל, וודקת פרמיום 
אמריקאית ייחודית, 

עשויה בעבודת 
יד,  מתירס, ואינה 

מכילה גלוטן. אחוז 
אלכוהול: 40%, מחיר 

מומלץ לצרכן: 119 
₪ לבקבוק של ליטר. 

100 ₪ לבקבוק של 
700 מ"ל ניתן להשיג 

בחנויות היין ובחנויות 
תדמית בכשרות 

OU והרבנות הראשי 
לישראל

חדש מעלית מקבוצת שטראוס: הטעמים 
האהובים של דוריטוס עכשיו במארז 

10 אריזות אישיות בטעמים חמוץ חריף 
וגריל. כשרות: בד"צ העדה החרדית

חדש!

6 ו' כסלו תשע"ט 14/11/2018 י"ג כסלו תשע"ט 621/11/2018
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פוקס במבצע על כל החנות: קונים ב 300- 
₪ ומשלמים רק 199.90 ₪ ובנוסף 10% 

צבירת Cash Back לחברי מועדון

Kiehl's משיק סרום אנטי-אייג'ינג 
עוצמתי למראה עור קורן ואחיד, 

ולהפחתת מראה הקמטים והקמטוטים. 
בעל פורמולה חדשנית הכוללת 

ריכוז גבוה יותר של ויטמין C וחומצה 
היאלורונית

לה רוש-פוזה, בהנחות 
משתלמות על כל מוצרי 

המותג במהלך חודש נובמבר 
2018: מוצר שני ב- 50% הנחה

אופטיקה עיניים משיקה קולקציה ייחודית 
לסתיו – חורף 2018-19 ומציגה מסגרות של 

מיטב המעצבים הבינלאומיים

רשת ארקוסטיל 
קיטצ'ן, משווקת המותג 

ARCOSTEEL בישראל, 
מציעה לקראת החורף קולקציית רטרו 

צבעונית של סירים מסדרת Arcosteel Enamel במגוון גדלים. טווח 
מחירים: 44.90 ₪ עד 149.90 ₪

BK wigs, לוקח את אומנות טיפוח השיער כמה צעדים קדימה ומשיק 
את ליין מוצרי הטיפוח הראשון מסוגו בעולם שפותח במיוחד עבור שיער 

של פאות. בסדרה: שמפו, קונדישנר, 
מסיכת הזנה ושמן טיפולי. הזמנות 

בטל: 02-5022654

רשת SOLOG משיקה 
סריגים לחורף -2018
19 אופנתיים, רכים, 
מחממים ונוחים לילדי 
הגן ובית הספר

דיאמנט צעצועים 
מציגה להיטים חדשים  

לחג החנוכה אוטו 
סליים, האצ'יבייבי, 

בייטי ספגטי ועוד. ניתן 
למצוא בפריסה ארצית 

ברשתות הצעצועים 
ובחנויות פרטיות

סנו משיקה: " סנו סושי 
-שקיות צלייה" בשני 

גדלים, המאושרות למגע 
עם מזון, מתאימות 
לשימוש בתנור או 

במיקרוגל של כל סוגי 
המזונות. כשרות: בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים

חדש: "מבריק הפלא" של טאצ' 
להסרת כתמים קשים ושומנים 

בקלות. מיובא ומשווק על 
ידי שניב תעשיות נייר בע"מ, 
ומאושר לפסח על ידי בד"צ 

העדה החרדית ירושלים

"חלאבין" מרחיבה את סדרת 
"מידנייט" ומצרפת אליה 3 

מוצרים: קרם גוף, קרם ידיים 
וחמאת גוף.  להשיג ברשתות 

הפארם, המשביר לצרכן 
והפרפומריות 

SACARA משיקה: קולקציית שימר נוזלי 'אבק כוכבים' המעניק זוהר 
טבעי ונוצץ בתשעה גוונים שונים להתאמה מושלמת. מחיר: 19.90 ₪

ליידי קומפורט משיקה לקראת חנוכה 
מגפונים בצבעי יין. ועכשיו לקראת הבלאק 
פריידי 30% הנחה על כל החנות ,ללא כפל 

מבצעים בתאריכים 21-24/11/2018

חדש ברשת "פאזלנד": סדרת משחקי 
 .thinkfun החשיבה המובילים של

המשחקים מאתגרים וכיפיים, מפתחים 
חשיבה ומתאימים לילדים 

ולמבוגרים 

סנו משיקה את סנו סושי ניילון נצמד+ עם יריעה 
רחבה במיוחד ברוחב 45 ס"מ המאפשרת עטיפה 

ואטימה של כלים רחבים בעלי פתח גדול כמו 
תבניות וסירי קדירה לשמירת הטריות

מותג טיפוח השיער 
 L'OREAL הבינלאומי

PARIS מרחיב את 
 MAGIC סדרת

RETOUCH ומשיק 
את: מג'יק ריטאצ'- 

בגוון חום מהגוני, 
ספריי לכיסוי מיידי של 
שורשי השיער הלבנים. 

נשטף בחפיפה

וורטי worite - טיפול 
ביתי באמצעות קור 

להסרת יבלות בעור, 
בכפות הידיים והרגליים. 

מיועד לילדים ולמבוגרים. 
בשימוש אחד של פחות 

מדקה מיוצר על ידי 
חברת סריקס ההולנדית 

ומשווק ע"י "כמיפל" 

ג'ייד משיק את ENIGMA FX - סדרת 
מוצרי טיפוח אנטי אייג'ינג חדשנית 

להעצמת האנרגיה התאית והשבת 
חיוניות וזוהר לעור: קרם במרקם 

ג'ל קטיפתי שחור 
עשיר לעור יבש 

מאוד וסרום מרוכז 
עם אפקט מיצוק 

ומתיחה

 Black   חברת הדרמו-קוסמטיקה "קמדיס" במבצע אטרקטיבי לרגל
Friday  + Cyber Monday - 30% הנחה על כל המוצרים באתר. 

http://bit.ly/2RSuW4J  :לרכישה








































יעקבביתבוגרותתוכנההנדסאיותמסלול נשים הנדסאית 
תוכנה?

במדעי המחשב
השלמה לתואר ראשון

מאמץ קטן, שדרוג גדול למשכורת שלך!

בתוכנית ייחודית המתאימה להנדסאיות תוכנה 
שעובדות ומעוניינות להשלים לתואר תוך כדי

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לימודים פעם 
בשבוע אחה"צ
ופעם בשבוע 

בימי שישי!

טכנולוגיות  הכרת  בקורס:  הנלמדים  הנושאים  בין 
מבוא   ,IP/TCP רשתות  ההייטק:  בעולם  חדישות 
חלון  תוכנה.  לאבטחת  ומבוא  מלאכותית  לבינה 
 - המחשבים  בעולם  כיום  החמים   לתחומים 

.Science Data -סייבר, תקשורת ו

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

עוד מאמץ קטן,
ויש לך

תואר!



האגף
לשירותים חברתיים

המחלקה
לטיפול באנשים
עם מוגבלויות

הזמנה
המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות שמחה להזמינכם  להרצאה בנושא:

קבלת החלטות נתמכת
תיקון לחוק הפשרות המשפטית אפוטרופסות

הורים יקרים,

הערב יתקיים ביום רביעי, כ' בכסליו ה'תשע"ט  (28/11/18)
בשעה 20.00 בערב, באגף  הרווחה, רחוב כהנמן 107 (פגו' לשעבר)

  sr@bbm.org.il :נא לאשר הגעה בטלפון: 03-5776402 | מייל

מחכות לראותכם
מנהלת- סיגל לוי

וצוות המחלקה

מרצה: 

עו"ד יותם טולוב 
מנכ"ל  עמותת "בזכות"

מינוי "תומך החלטות " משאיר למעשה בידי הנתמך

את השליטה המלאה על אורח חייו, איכותם ורווחתם,

מעצים, מחזק, ומעניק בטחון ועצמאות

בד בבד עם מתן תמיכה ליווי וסיוע בשונה ממינוי אפוטרופסות,

שנוטל מהאדם את החירות לקבל החלטות על גופו או רכושו

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

יזמית / בעלת עסק בני ברקית

בימים אלו עומד לקום מיזם חדש לטובת
בעלות עסקים בעיר.

המיזם ייתן מענה נרחב לכל הצרכים, האתגרים 
והשאלות בנוגע להקמת העסק וניהולו.

כדי לתת מענה אמיתי ומותאם נשמח שתהיי שותפה 
להקמת המיזם על ידי מילוי שאלון קצר.

לקבלת פרטים ושאלון אנא שלחי את המייל שלך לכתובת:
Ester_zv@bbm.org.il
אסתר - 052-7619838

 
  

?

בס“ד
האגף

לשירותים חברתיים
המח‘ לעבודה

סוציאלית קהילתית
יחידת ההתנדבות

יש לנו רעיון בשבילך!
אם את בעלת עסק מצליח

"מנטורית עיסקית"
תכנית חדשה יוצאת לדרך "מנטורית עסקית" תכנית זו מיועדת ללוות נשים בעלות עסק קטן

בכדי לסייע להן לקיים עסק ריווחי.
אנו מגייסים נשים עם נסיון עסקי שמוכנות להתנדב כמנטוריות ובכך למנף עסקים קטנים

המתנדבות תקבלנה הכשרה מקצועית.

הצטרפי
לנבחרת המנטוריות

של בני ברק
ותני הזדמנות ליזמיות

לעמוד בזכות עצמן
ולהשיג עוצמה

כלכלית.

לפרטים והרשמה: אסתר - 052-7619838
ההשתתפות במיזם מותנת בראיון מקדים

אם חשבת להתנדב בקהילה בתחום מאתגר ומקורי

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

בברכה,
ההנהלה

בעקבות פניות של הורים רבים המבקשים לרשום את ילדיהם
 למסגרת תלמוד תורה "רזי-לי", הננו לעדכן,

כי נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים ה'תש"פ הבעל"ט.

ת"ת רזילי ידוע בהצטיינותו בתחומים רבים ומגוונים:
• הנהלה חדשה איכותית וצוות חינוכי מקצועי.

• חינוך ליר"ש ולמידות טובות.
• לימודי קודש ברמה גבוהה.

• לימודים כלליים- אנגלית, מתמטיקה, מדעים וכדו'.
• יום לימודים ארוך וצהרון.

הרישום מיועד לתלמידי כיתות א'.
זמני ההרשמה: החל מיום ראשון, י' בכסלו ה'תשע"ט (18,11,18)

עד יום שלישי, כ"ו בכסלו ה'תשע"ט (4,12,18).
3, בני ברק. תיאום  משרדי ת"ת "רזילי",  רחוב אורליאן  מקום הרישום: 

טלפוני לרישום בטל': 03-6742670, בין השעות 14:30-8:30.
נוכחות ההורים ברישום חובה. יש להביא ת.ז. כולל ספח.

ומחנכים  מרבנים  המורכבת  הקבלה,  ועדת  באישור  מותנה  הרישום 
מנוסים ומיומנים.

בשורה לציבור ההורים



 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

י”ג-ט”ו בכסלו תשע”ט  
21-16/10/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

וילות ובתים

 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, 2,600,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט 
ובקומה ג' 3 חד', 
קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

חד', 65 מ' + מעטפת 
של 65 מ' + מרפסת של 
10 מ', ק"א, 1,900,000 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 
משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חדרים מושכרת, 
2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאווררת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים( 

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)40-40(ב"ב 03-5797756

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 בבירנבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מטר 

להרחבה + אופ' לבניה 
על הגג  50 מ"ר, עם 

היתרי בניה 1,650,000 
גמיש בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 4 חדרים בעליון המבוקש, 

יפה ושמורה! חנייה, מחסן 
ומרפסות לל"ת.
052-5745602)45-48(_____________________________________________

אלעד

בית שמש

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד' )84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי. בלעדי 

_____________________________________________)47-47(תיווך יעקב. 054-4901948

 דופלקס בנחל מיכה 5.5 
חד' מעל 180 מ"ר, משופצת 

קומפלט, נוף מדהים.
052-7112691)45-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקס

 בק. הרצוג 111 מ"ר 
4.5 חד' ק"א יחידת 

הורים, אפשרות בניה, 
לל"ת 1,840,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 בית ענק 450 מ"ר 
בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח, 
מיידי. תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

מס' מקומות מוגבל!

מחיר
רק

ארוחות ברמה גבוהה ובשפע העד"ח

לזוג
x  3703 ₪

טל: 055-6781432

עם טובי המרצים:
המומחים לחינוך ילדים ושלום בית

9 הרב מרדכי לוי

9 הרב חנוך גבהרד

9 הרב שלמה מילר
חזנים ופייטנים

שבת נופש מרגוע ופיוט

כ"ג כסלו תשע"ט 1.12.18

במקום 

חדש 

ומפואר!

שמרטפיה 
במקום

שמחים להזמין אתכם 
 לשבת התעלות ורוממות רוחנית 
בערב החנוכה שבת פרשת 'וישב' 

w w w . s a s i . c o . i l

למכירה  

מרכז מסחרי
2 ברמת בית שמש ג/

050-2225444

 באבטליון 16 ק"ב 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית, חניה, מ. 

סוכה. 1,520,000.
_____________________________________________)46-49ל(ניסים: 050-2044144

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים מדהימה 
באזור מרכזי 3 כ"א מרפסת 

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

 בבר אילן 4 חד' ק"5 
חדשה מקבלן מ. גדולה וגג 

מוצמד וחניה לל"ת.
054-3183117
_____________________________________________)46-49ל(050-7733982

 ברחוב שפירא )שיכון 
ה( 4 חד' ק"ג ללא 

מעלית, ומעליה 2 חד' 
+ גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין 

חדש 4 חד' כ 100 מ"ר 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור 
מושכרות ק"ג + מעלית 
חזית מיידי 1,820,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בלעדי באלישע 4 
חדרים ענקית 100 מ"ר 

חזית ק"ג ואחרונה גג 
בטון + אישורי שכנים 

לבנית יחידות חזית מיידי. 
2,200,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקס

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, קוטג' 6 חדרים, מפואר 
ומושקע, אופ' לקומה נוספת 

052-5752500)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5.5 חדרים מושקע 

+ אופ' ליח"ד בכניסה נפרדת 
054-9422194)47-47(_____________________________________________

 מציאת השנה!! 
בבלעדיות "שחף נכסים" 4 

חד' גדולה בנין קטן, אופציות 
מיידית 1,350,000 ש"ח. גמיש.

054-9422194)47-47(_____________________________________________

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-84506644 09-7713981)47-50(_____________________________________________

 ברח' הזמיר 4, 3 חד' 2 
מרפסות חזית, מרווחת סורגים 

ומזגנים 1,380,000 ש"ח.
054-2221619)47-50(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 3 חדרים מרווחת, 

אופ' מבוטנת ל-50 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח.

054-9422194)47-47(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ-1,450,000 ש"ח. תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)47-47(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירות 3-4 חד' יפות 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 בבניה מתקדמת בפרדס 
כץ דב גרונר דירות 3-4-5 חד' 
+ 2 מרפסות ]אפשרות ליח'[ 
דירת פנטהאוז כרגע מבצעים 

ומחירים מעולים. בלעדיות 
_____________________________________________)47-47(תיווך המרכז. 053-313-60-60

 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב 4200 ש"ח 
מיידי. 980,000 ש"ח 
גמיש סלומון-נכסים-

_____________________________________________)47-47(והשקעות' 054-4290600

 באזור חזו"א 160 מ' 
גדולה ויפה + מרפסת + גג + 
מחסן 3,000,000 ש"ח. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
ק"א מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושקעות 
הדירות מושכרות, 

בלעדי! לאפיקי נדלן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפרד בגג. 

סה"כ 90 מ"ר 1,790,000 
ש"ח. תיווך 054-3355874 

super house)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל דירת גן 
יוקרתית 250 מ"ר 170 

בנוי 5.5 חדרים + 70 מ"ר 
חצר מושקעת ברמה 
גבוהה בנין מפואר + 

מעלית וחניה 3,650,000 
ש"ח גמיש 'סלומון-

נכסים-והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,400,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס 7 חד' 
מקסים ביופיו, לאחר שיפוץ 

+ מטבח גדול, סלון 46 
מ"ר, מרפסת שמש 64 מ"ר, 
מרפסת שרות, וגג צמוד 52 

מ"ר. 4,500,000 ש"ח.
050-5511847)47-50(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
6 חד' 220 מ"ר ק"ג + פיר 
למעלית משופצת חזית + 
חניה 2,800,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 באזור מלאכי דופלקס 
5 חד' 150 מ"ר ק"ג חזית 

מסודרת 2,150,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

בקומה ג' חזית חדשה + 
פיר למעלית }שכנים רוצים 
לעשות{ 2,390,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור סוקולוב רח' 
שקט דופלקס 6 חד' ענקית 
230 מ"ר }2+4{ ק"ג חזית 
}חתימות שכנים לחלוקה 

בטאבו משותף{ 2,700,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה! בבלעדיות בדב 
גרונר דופלקס 100 מטר 

מעלית בניין חדיש 1,550,000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דופלקסים 
יוקרתים 5 ו-6 חדרים תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 ללא תווך באזור 
סלבודקא דופלקס 180 

מ"ר. מעלית, נוף יפייפה 
2,420,000 ש"ח.

054-8834479)47-47(_____________________________________________

 באזור בן זכאי דופלקס 
7 חד' ענק, מתאים לטאבו 

משותף 2,800,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בבית יוסף בבניין חדש 
ומפואר 5 חדרים + סוכה 

ומרפסת שמש קומה 
ראשונה ב-2,190,000 

ש"ח. להב נכסים
050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 5 חדרים 
גדולה ויפה חדשה + מעלית 
חזית 1,750,000 בלבד. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 למכירה בפדרמן החדשים 
5 חדרים דירה מושקעת ק"ג 

+ חניה נוף לגינה. 1,870,000 
_____________________________________________)47-47(תיווך 054-2345633

 בלעדי במנחם 5 חד' 
גדולים 120 מ"ר + סוכה 

12 מ"ר ק"א עורפית 
1,950,000 ש"ח גמיש 

'סלומון-נכסים-והשקעות' 
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 במכבים 6 חד' משופצת 
לחלוטין ברמה גבוהה כיור 

כפול, 123 מ"ר 3 כיווני אויר 
ק"ב "לב הנדלן" דוד

054-4535300)47-47(_____________________________________________

 לחטוף!! א. אברמסקי 5 
חד' כ-112 מ"ר מעלית + מ. 
סוכה "מפוארת" 1,720,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! באזור פנקס 5 
חד' 120 מ"ר ק"ק משופצת 
מהיסוד מושקעת + מרפסת 

פתוחה א. פנחסי
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי באזור בן זכאי 
העריה רח' שקט 5 חדרים + 

סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 
חזית ניתנת לחלוקה, 3 כ"א 
2,250,000 גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בעזרא אזור ויזניץ נדבורנא 
5.5 חד' )2 קומות( חזית 

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

+ חצר + גלריה גדולה, חניה 
+ מחסן. 3,000,000 ש"ח. 

054-8455428)47-50(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת תיווך ישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בהרב שך סמטת אזר 
5 חד' + מעלית. 2,200,000 

ש"ח. *6חד' + מעלית + ק"ב 
+ חזית. 2,550,000 ש"ח. 

בלעדי "שפיצר נכסים"
03-6188685)47-47(_____________________________________________

 5 חד' + ק"א + מעלית 
+ חזית +מושקעת + חניה. 

ב"הרב שך רדק" בהזדמנות!!! 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות בסוקולוב 
בבנין חדש 5 חד' 120 

מ"ר יפה ומרווחת, לביא 
_____________________________________________)47-47(נכסים 054-8834479

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, ברח' 
בר אילן ק"א 4 חד' מרווחת 
ומושקעת אפשרות לחנה, 

_____________________________________________)46-49ל(לל"ת. 050-7733982

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מ. שמש, 

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

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

 בהירדן קרוב להרב שך, 
חזית, 4 חד', ק"ק, 95 

מ"ר, משופצת + אופציה 
להרחבה, 1,600,000 

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

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

 בלעדי באזור העיריה רח' 
שקט 4 חד' 95 מ"ר ק"א 

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,960,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 

ש"ח חזית אפיקי נדלן 
_____________________________________________)47-47(בועז 058-3200078

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים 5 כוכבי 

יופי 100 מ"ר יחידת 
הורים שני מרפסות ק"א. 

1,680,000 ש"ח אפיקי 
_____________________________________________)47-47(נדלן בועז. 058-3200078



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

י”ג-ט”ו בכסלו תשע”ט  21-16/10/2018

2-2.5 חדרים
 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

 מציאה ביהושוע/יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 ברמות ג': 5 חד' משופצת 
)100 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ זיכרון 
אברהם, 2,130,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף, 
ק"ב. 2,150,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 בפיק"א המבוקש - לל"ת 
5 חד' ענקית!! ק"ב ממוזגת 

ושמורה 3 כ"א מלאים.
_____________________________________________)44-47ל(053-3352291

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

וילות ובתים

 ברמות א': קוטג' 4 
חד' )83 מ"ר נטו( + חצר 

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-571-3375 

 ברמות ב': דו-משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר( משופץ + 
גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! מצב טוב+ת.ב.ע. 
רק 1,790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)45-45(הכוכבים. 02-5713375

 5 חד' בהדר גנים מרפסת 
סוכה מלאה בבנינים הגבוהים, 

מיידי קומה 17 2,180,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 050-6749759

 ברמת שלמה 4 חד', 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת, לל"ת
_____________________________________________)47-48ל(058-3282450/1

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + ת.ב.ע. בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-48(לל"ת. 053-3166586

3-3.5 חדרים

 בצבי הרלינג 2.5 חד' 
53 מ"ר שמורה ומסודרת 
לפני הרחבה ק"ב + מיזוג 
054-2001774 .1,400,000)46-47(_____________________________________________

 ברמות-זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר( +גינה )200 מ"ר( 
+ יחידה + חלל, נוף, גישה 

נוחה. 4,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב: 4 חדרים + 
מרפסת 30 מ"ר + ת.ב.ע. 35 

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח, מיידי, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

ערד
 במרכז ערד - ברח' יהודה 
3.5 חד' קומה שנייה - כניסה 
מיידית לל"ת 420,000 ש"ח.
_____________________________________________)46-47ל(050-6869344 03-9300504

 ברמות זרחי וילה, 10 
חד' )236 מ"ר( + גינה )220 

מ"ר( + חלל, נוף, גישה 
נוחה, 4,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות-זרחי: קוטג', 6 
חד', )151 מ"ר נטו( + גינה 
57 מ"ר, כ"פ, נוף, משופץ! 

3,250,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בטרפון ק"ב, כ - 3 חדרים 
+ מרפסת + סוכה + אופציה 

קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,550,000, לל"ת 

053-3166018)44-47(_____________________________________________

 באזור העיריה בבניין חדש 
4 חד' 90 מ"ר ק"א + מעלית 

+ חניה חזית 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(א. פנחסי 03-5799308

 3 חדרים 81 מ"ר קומה 
א' רבי עקיבא ירמיהו, מחיר 

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 בגניחובסקי, 60 מ"ר 
3 חד' + חזית ק"ב אופציה 
ל 80 מ"ר משופצת לל"ת. 

054-6920970)44-47(_____________________________________________

 בהרב קוק 3 חד' ק"ד + 
תכניות וחתימות שכנים לבניה, 

60 מ"ר, 1,360,000 ש"ח
_____________________________________________)47-47(050-4152330 תיווך

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבניה, 1,580,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חד', 70 מ"ר 

מרווחים ומשופצים ק"ב 
חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 דירת. 3 חד' ענקית במרכז 
העיר רח' ר' עקיבא קרוב 

____________________________________________)45-48ל(לביה"כ הגדול. 052-7660288

 בלעדי בסיום בניה 
ברבינו אשר 4 חד' גדולה 
כ-100 מ"ר + סוכה חיזת 

ק"ד נוף לים + מעלית 
1,950,000 ש"ח גמיש 

'סלומון-נכסים-והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חדרים 103 מ"ר 

גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק, סוכה, 

חניה. דוד תיווך ספיריט
072-3263850)47-47(_____________________________________________

 לרציניים!! סוקולוב 4 
חד' כ-83 מ"ר ק"א שמורה + 
סוכה 1,590,000 ש"ח "תיווך-

_____________________________________________)47-47(משגב-לדיור" 052-5222690

 רח' הנגב אדריכלית 
כ-100 מ"ר )1 מתוך 6 דיירים( 

+ מ.ש/סוכה + מעלית 
1,800,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בשיכון ה' דירת 4 חד' 
בנין חדש ק"ה במחיר מעולה. 

בלעדיות תיווך המרכז.
053-313-60-60)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות מציאה - 
בשיכון ה' דירת 4 חד' ק"ב, 
חדשה, חזית מחולקת לשני 

יח' מושכרת 7,000 ש"ח 
לחודש רק 1,850,000 ש"ח. 

בלעדיות תיווך המרכז.
053-313-60-60)47-47(_____________________________________________

 בלעדי באבטליון 
דירת גג 220 ענקית 4 
חדקים חזית ק"ג 110 
מ"ר למטה + --1 מ"ר 
גג בטאהו אופ' לבנית 
חדרים נוספים + חניה 
2,600,000 ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים-והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 מ-צ-י-א-ה!! א. בנימין 
אברהם 4 חד' כ-85 מ"ר 

משופצת + סוכה + חניה 
1,460,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! באזור הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר מחולקת 

ל-3 חד' + יחידה מושכרת 
משופצת כחדשה + סוכה ק"ג 

}פיר למעלית{ חזית + א. 
בגג בטון + חתימות שכנים 

1,920,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 מציאה! בבנין חדש 
בהשומר, מכבי אש, 

4 חד' מפוארת חזית! 
ב-1,890,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)47-47(נכסים 050-4177750

 מציאה!! בראשונים 
רבי עקיבא בבנין חדש 4 
חדרים + מרפסת סוכה 

ושמש ב-1,750,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בק. הרצוג בבנין בהקמה 
דירת נכה 3 חד' + דירות 3,4 

חד' "א.ג.ר. נכסים"
_____________________________________________)47-50ל(058-4772265

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חדרים גדולה + אפשרות 

לחלוקה מידית 2,250,000 
 B.D.A ש"ח. תיווך

_____________________________________________)47-47(פלאפון: 054-8449423

 באזור אור החיים דירות 
4.5 חדרים מושקעת ויפה 

2,600,000 ש"ח גדולה 
140 מטר 2,400,000. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור אור 
החיים דירות 4.5 מושקעת 

2,600,000 גדולה 135 מטר. 
 B.D.A 2,450,000. תיווך

_____________________________________________)47-47(פלאפון: 054-8449423

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 

משופצת רק להכנס, 
מעולה רק ב- 1,620,000 
ש"ח. בלעדי לאפיקי נדלן 

_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 בהירש 4.5 חדרים 
מושקעת ב-2,290,000 
ש"ח. גמיש. להב נכסים

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 באלישע 4 חד' 
משופצת + מעלית 

וחנייה ב-1,900,000 
גמיש. להב נכנסים

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
4 חד' 2,150,000 ש"ח תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בשיכון ה': 4 חד' גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בשיכון ו': 4.5 חדרים 
משופצת, חזיתית + אופציה 
1,900,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
0504999465)47-47(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה ! 1,600,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 אחיה השילוני 4 
חדרים יפיפיה ומושקעת 

ק"א. עורף. אופציה 
1,800,000 "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)47-47(בועז" 058-3200078

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000 ש"ח, 
3 כ"א. אופציה לעוד 45 

מ"ר. אפיקי נדלן בועז 
058-3200078)47-47(_____________________________________________

 דוד מחלוף. 4 חדרים 
80 מ"ר 3 כיווני אוויר + 
מרפסת/סוכה 35 מ"ר. 

1,550,000 + מחסן 
בטאבו. אפיקי נדלן בועז 

058-3200078)47-47(_____________________________________________

 ברבי עקיבא )אזור דובק( 
ק"ד + מעלית. מרפסת, 

לל"ת. 2,100,000 ש"ח גמיש. 
050-8331977)47-50(_____________________________________________

 בשלבי בניה בפרדס כץ 
3 חדרים כ-70 מ"ר )לבעלי הון 

ע. גבוה( 1,280,000 "תיווך-
_____________________________________________)47-47(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה! א. דנגור 
3 חד' כ-65 מ"ר משופצת + 

סוכה א. כ-40 מ"ר 1,255,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א. רחוב אצ"ל 3 חד' 
כ-64 מ"ר קומה ב, 3 כ"א 

מ. מהיסוד א. להרחבה 
1,270,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 באזור עזרא רח' שקט 
3.5 חד' + מרפסות 100 מ"ר 
ק"א + א. להרחבה משופצת 

חלקית 2,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 3 
חד' 87 מ"ר ק"ב + מעלית 

חזית + א. להרחבה מצב טוב 
1,900,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 3 חד' 
70 מ"ר ק"א + מעלית + א. 
להרחבה 1,800,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים משופצת ברמה קומה 

4 אופציה בחזית ובגג בטון 
1,270,000 )גמיש( "פנחס  

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 בברוט 3 חד' + סוכה 
ק"ב, חזית מטבח גדול, 

_____________________________________________)47-50ל(ממוזגת מוארת 052-7179963

 בלעדי מציאת 
השבוע!! בסמטת רחל 
קרוב לרחוב ירושלים 3 
חד' 75 מ"ר חזית ק"ג, 
ניתנת לחלוקה מיידית 

בקלות 1,400,000 ש"ח 
גמיש 'סלומון-נכסים-

והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חדרים 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. דוד 
_____________________________________________)47-47(תיווך ספיריט 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חדרים 

85 מ"ר קומה 4 משופצת 
מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג דוד 
_____________________________________________)47-47(תיווך ספיריט 072-3263850

 א. דב גרונר 3 חד' כ-68 
מ"ר ק"ב א.בצד-וגג כ-90 מ"ר 
1,285,000 ש"ח )ז. לשיפוץ( 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א. גנחובסקי 3 חד' כ-70 
מ"ר + 45 מרפסת קומה ד 
+ א. בצד/בגג ול-220 מ"ר 

1,480,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)47-47(משגב-לדיור" 052-5222690

 מי אמר שאין מציאות??? 
דירת 3 חדרים בדנגור + אופ' 

צנרת חדשה. 1,200,000 מחיר 
שאין בשום מקום "פנחס 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות! בחיים לנדאו 
בהליך בניה מתקדם דירות 

3 חדרים מרווחות ויפייפיות. 
לל"ת "שיווק פנטהאוז"

03-7153000)47-48(_____________________________________________

 בבלעדיות! באברבנאל 
בהליך היתר דירות 3 חדרים 

יפות ומרווחות "שיווק 
_____________________________________________)47-48(פנטהאוז" 03-7153000

 המחיר ירד, 3 חדרים 
רבי עקיבא אזור דובק בנין 

חדש עורף ק"ד. מחיר 
של פעם 1,620,000 
ש"ח!!! "אפיקו נדלן 

_____________________________________________)47-47(בועז 058-3200078

 ז'בוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000 ש"ח. 

אפיקי נדלן בועז
058-3200078)47-47(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כנהמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ-1,540,000 ש"ח. 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 3 חדרים 
115 מטר, אופציה על גג 

בטון 1,520,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה גדולה רק 

ב 1,240,000 בלעדי 
לאפיקי נדלן בועז

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,350,000 מיידי לאפיקי 
_____________________________________________)47-47(נדלן בועז 054-8474843

 בבנין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבנייה 1,580,000 ש"ח. תיוך 
ישוב הארץ 03-8007000

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 
ש"ח  גמיש תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
הייתרים להרחבה 1,300,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,700,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה, חזיתית 

1,580,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד' + יח"ד משופץ 

קומפלט + גג בטון 
1,920,000

054-8834479)47-47(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
מסודרים קומה ג' מקרקע 
חזית 51 מטר + אופציה 

קיימת בצד כ-35 מטר + גג 
בטון בניין אברכים 1,200,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' קומה ב' 
בז'בוטינסקי עורפית לבני ברק 

כ-70 מטר משופצת בניין 
אברכים 1,320,000 שתיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב. 054-5500263

 בלעדי 3.5 חדרים קומה 
ב' כ-70 מטר בברבנאל פינת 

הצבי חזית 3 כ"א + רשיון 
בנייה לעוד 70 מטר בנייין 
אברכים 1,400,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור 
שפירא בנין חדש 3 חד' 

+ יחידת דיור מושכר 
ב-6,600 לביא נכסים 

054-8834479)47-47(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 לסגירה 

לאפיקי נדלן בועז
054-8474843)47-47(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 בלעדי שלמה בן יוסף 
2 חד' כ 45 מ"ר קומה א 

1,100,000 ש"ח. מספר נכס 
050-5750880 7379

_____________________________________________)47-47(077-2050410 תיווך אדוארד

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חדרים 70 

מ"ר שמורה ק"ב עורפית 
מיידי 1,420,000 ש"ח 
גמיש. 'סלומון-נכסים-

_____________________________________________)47-47(והשקעות' 052-7652801

 לחטוף!! א. נורדאו 
2.5 חד' כ-50 מ:ר שמורה 

+ כ-55 היתרים בגג רעפים 
1,140,000. "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 באזור העיריה 2.5 חד' 70 
מ"ר ק"ג + א. בגג מסודרת 

1,350,000 ש"ח. *בלעדי 
באזור העירייה 2.5 חד' 70 

מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 מציאה שלא היתה מעולם 
בז'בוטינסקי עורפית 2.5 חד' 

קומ ה3 + היתר בניה על 
הגג מיידי 1,110,000 )גמיש( 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)47-47(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 חד' 
ק"א חזית 60 מ"ר 

משופצת מושכרת מיידי 
בלעדי! לאפיקי נדלן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר + מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף קו 1 לים 
520,000 ש"ח. תיווך הצבי

04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

 בק. שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב + מעלית משופצת 

ויפה 720,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)47-47(_____________________________________________

 ב.ט. עלית דו משפחתי 
5 חד' 170 מ"ר משופצת 

3 שירותים 2 מקלחות + 4 
מרפסות + גינה + מחסן ענק 
רק 999,000 ש"ח. תיווך הצבי 

04-716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בק. שמואל דירת גן 70 

מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו כ. 
פרטית 590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)47-47(הצבי 04-6716666

 בק. שמואל דירת גן נדירה 
120 מ"ר + מרפסת 62 מ"ר 

+ חניה ומחסן הכל טאבו 
1,100,000 ש"ח לל"ת

053-3147717)47-47(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בשיטרית 5, 4 חד' 

82 מ"ר + אופ' ל- 100 
מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 

מיידי. 700,000 ש"ח.
_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

2-2.5 חדרים
 2 חד' משופצת מהיסוד 

מרוהטת, ממוזגת שכונה 
יוקרתית - לל"ת 400,000 

_____________________________________________)47-48ל(ש"ח. 058-3230994

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

134 מ"ר גישה לנכים 
בהזדמנות. 3,500,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-50(054-6600198 לל"ת.

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)47-47(חניות. 052-2656825

פנטהאוזים ודירות גן
 בהזדמנות פנטהאוז חדש 

ב-93 5 חדרים 2,400,000 
_____________________________________________)47-48(ש"ח. 052-3330965

 בכפר גנים ברח' בן צבי 
דירת 5 חד' משופצת קומה ג' 
125 מטר מרפסת שמש וחניה 

מקורה 1,760,000 שמעון.
_____________________________________________)47-47(052-2959982 סיטי נכסים

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)47-47(052-8977913 שלום.

 4 חד' בשפירא ליד הרצל, 
ענקית 110 מ"ר, מעלית חניה, 
מיידית ומשופצת! 1,540,000 

ש"ח גמיש.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)47-47(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו 4, בית פתוח ללא 

תיווך. יום שישי: 23/11/18 
בין השעות: 9:00-11:00 קומה 

5, כ-105 מ"ר, ממ"ד, מ"ש, 
מחסן. צוות אביגדור

072-9357397)47-47(_____________________________________________

 בפרנקפורטר 4 חד' 
גדולה מסודרת. מעלית. חניה. 

1,620,000 ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)47-47(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 חד' + מעלית + מרפסת 
סוכה עלית שבת! מושקעת 

ויפה 1,640,000 ש"ח. 
050-4811122)47-47(_____________________________________________

 מחולקת! ל-4 יחידות- 
הכנסה 8,600 ש"ח. ק"ב 

משופצת רק 1,320,000 ש"ח. 
כ-7.5% תשואה!!

050-4811122)47-47(_____________________________________________

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חדרים, משופצת, מעלית, 
חנייה 1,610,000 ש"ח. רם 

_____________________________________________)47-47(נכסים 054-5566145

 בלעדי 3.5 חד' ק"א, 
בסוקולוב השקט, 90 מ"ר, 

משופצת חלקית + תכניות 
לבניה מיידית לעוד 25 מ"ר, 
להפוך ל- 5 חד' 1,200,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 במתחרד מציאת 
המציאות! חייבת להימכר, 4 חד' 

90 מ"ר עם נוף פנורמי לכנרת 
גדולה ומרווחת ק"ד ללא מעלית 
400,000 ש"ח בלבד תיווך הצבי

04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

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

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 3,500 ש"ח, 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- 

)מינוס 1( גישה לרכב, 
מעלית, ניתן לחלק 2-3 

מחסנים/משרדים, 3,500 
ש"ח, מיידי, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 2.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )45-48ל(050-9375052

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 להשכרה דירת חדר וחצי 
מרוהטת ממוזגת בבנין יוקרתי.

שיכון ה' לפרטים
054-3450241)44-47(_____________________________________________

עמנואל

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

_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

 משכנתאות והלואות. 
לרכישת דירה לכל מטרה, 
הוזלת משכנתאות קיימת, 

בשיתוף כל הבנקים, המלצות 
_____________________________________________)43-46(מאנ"ש. 1599-560-580

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבצע! רק 800 ש"ח 
ליומיים, 5 חד', 12 מיטות, נוף 

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)37-49(ומפנק 050-4124556

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

 בגני גד יחידת דיור ק"א 
כניסה נפרדת ממוזגת, אפש' 

לריהוט 2,500 ש"ח. מיידי. 
_____________________________________________)44-47ל(054-8477576 058-3213838

טבריה
 בק. שמואל 5 חד', 
מרוהטת, צנרת חדשה 

באחריות מעלית, חניה פרטית. 
_____________________________________________)44-47ל(2,400 ש"ח. 050-4131988

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(050-6651365

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)44-47(052-7623142 שלמה.

 להשכרה חנות כ-80 
מ"ר בשלמה המלך ב"ב 

)ליד אשפר בשר( לכל 
מטרה, מיידי.

050-5677030)44-47(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 

_____________________________________________)44-47(לרכב. 052-7142450

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

עד 6 נפשות.
_____________________________________________)44-51(054-7967089 חוה.

 באהרונסון, יחידת דיור, 
חדשה, יפיפיה,מרוהטת, ק"ק. 

)מתאימה גם לנכה(
050-4117085)45-48(_____________________________________________

 יחי"ד חדר ממוזג ומרוהט 
+ דוד שמש בק. הרצוג כניסה 

מיידית. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)45-47ל(054-8455518

 דירת גן 5 חד'+גינה 
גדולה, צמודה למכולת 

ואוטובוסים, דרום מערבית 
לטיילת 2,000 ש"ח.

054-7736585)45-48(_____________________________________________

דירות גן ופנטהאוזים

 להשכרה באלעד, חנות 
40 מ"ר במרכז מסחרי, תנועה 

_____________________________________________)44-47ל(חזקה. 050-4136129

 להשכרה בב"ב חדר 10 
מ"ר+שירותים, קומת כניסה, 
משופץ לחלוטין+חניה ברח' 

_____________________________________________)45-48ל(עזרא. 052-7680317

 דירה מרווחת+חצר 
ברמת אלחנן לשבתות/

שבתות חתן 4 חד'+סלון 
ומטבח ליד מעייני הישועה. 

053-3104837)45-48(_____________________________________________

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-49(_____________________________________________

 בפארדו, כ 3 חד' ממוזגת, 
משופצת סורגים, אופציה 

לריהוט 3800 ש"ח.
_____________________________________________)45-48ל(052-7161685

 בר' עקיבא, יח' גדולה 
ק"ד, ללא, עדיף לזו"צ 

+ סוכה, כיוונים טובים, 
3,800 ש"ח.

052-7665551)45-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנורוק 2 ענקית )כ-50 
מ"ר( חדשה, מרוהטת 

וממוזגת מיידי. 053-3104856
)45-48(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יחידת 
דיור כחדשה, כ- 2 חד', ק"ב, 
מרוהטת, ממוזגת, מפוארת. 
_____________________________________________)46-47(2,600 ש"ח. 052-7684697/6

 בהרב קוק 2 חד' לעלות 
חצי קומה אפשרות לריהוט 

2900 ש"ח. 03-5700880 
050-4101553)46-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג יח"ד 2 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת
050-4156085/4)46-47(_____________________________________________

 בראשונים יחידת דיור 
לזו"צ חדשה, יפיפיה ק"ב. 

מרוהטת 2,500 ש"ח. מיידי.
_____________________________________________)46-47ל(058-4112750

 בנועם אלימלך חדר לאדם 
יחיד/ה מרוהט+מזגן+מעלית 

1,600 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)46-47(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

לשבתות או לטווח ארוך, 3 
מזגנים מרוהטת 2,300 ש"ח.

050-6770150)46-49(_____________________________________________

קריית אתא 

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב. לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-6651365

 להשכרה משרד מפואר 
כ-20 מ"ר באזור דובק לחלק 
_____________________________________________)46-49(משעות היום. 052-7629212

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה +גקוזי. 
*דירת 4 חד' קומה 3 + 

מעלית, מאובזרת מפוארת 
לימים שבתות וחגים.
*דירת 2 חד' +ג'קוזי.

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-5-19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

_____________________________________________)46-49ל(לא פעילה. 055-7240178

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 דרך-עיר-נכסים בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות, 

להשכרה, קניה ומכירה. שרותי 
_____________________________________________)45-48ל(תיווך. 052-2656825

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

 ביוסף שכטר, הדר גנים, 3 
חד' ק"ג+מעלית+חניה בטאבו 

1,400,000 לל"ת
_____________________________________________)45-48ל(054-7623005

2-2.5 חדרים

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד' 100 מ' 

חזית בנין חדש ושמור 
4800 לחודש

_____________________________________________)45-48ל(050-5586335

3-3.5 חדרים

 להשכרה בלעדי 3 
חדרים ברחוב חברון / 

הרב קוק, חזית, ק"א ללא 
מדרגות משופצת 4,000 
ש"ח. תווך ש. מאירוביץ 

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

 דירת גן ברח' אהרונסון 
בב"ב 3 חד' גדולים, 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, דודי שמש, 
סורגים, אפשרי מרוהט. 

052-5424215 054-2067894)44-47(_____________________________________________

קריית אתא

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז מחולקת ל- 2 
יחידות, מושכרת, משופצת, 

ריהוט ומיזוג 1,280,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)47-47(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" 
ז'בוטינסקי 5 פינת המורים 
בית פתוח ללא תיווך. יום 

שישי: 23/11/18 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 3, כ - 95 

מ"ר, זורגים, משופצת מהיסוד. 
_____________________________________________)47-47(צוות אביגדור 072-3957397

 בהרב קוק 3 חד' ק"ד 
+ תוכניות וחתימות שכנים 

לבניה 60 מ"ר 1,360,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. 050-4152330 תיווך

 במרכז העיר 3.5 חדרים 
ק"ב גדולה מאוד ומסודרת 
מעלית. סוכה. 1,350,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)47-47(_____________________________________________

 בשעריה 3 חד' למגורים/
להשקעה משופצת מסודרת 

ק"4 1,090,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)47-47(_____________________________________________

 השקעה מעולה!! 
מוהליבר/ההסתדרות 3 חד' 

ק"ב )מושכרת ב-3500 ש"ח( 
רק 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ברמת ורבר 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)47-47(דה-בסט" 052-8977913

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח 

30 מ"ר, ק"ק באברבנאל 6 
למגורים/השקעה.

052-2656825)47-47(_____________________________________________

 מעולה לכל מטרה! חובבי 
ציון/מונטיפיורי ק"א 2 חד' 

גדולים + הול + 2 מרפסות - 
3 כ"א - מיידית!! 1,100,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח. 050-4811122

 בק.אתא מחולקת 
ומניבה בסמוך לחרדי מציאה 
של ממש 1,575,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 04-8441111

 ברחוב סוקולוב, באזור 
החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 

ללא מעלית, חניה ומחסן, 
מיידית 820,000 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)47-47(052-5562748 אלי

 בק. אתא בזבולון 4 
חד' כולל מעלית, ממוזגת 

ומשופצת רק 720,000 ש"ח. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 052-2790370

 בק.אתא דירת 3.5 חדרים 
בקומת קרקע, נגישה ונוחה 
575,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים
052-2790370)47-47(_____________________________________________

דופלקסים
 להשכרה דופלקס 6 

חדרים 160 מט' בעמק יזראל 
+ מעלית + חניה + גג ענק. 

5,200 ש"ח.
_____________________________________________)47-47(תיווך 054-2345633 מיידי

 ברח' יוסי 4 חד' קומה 
ראשונה מרוהטת וממוזגת 

לל"ת 5,100 ש"ח.
_____________________________________________)47-50ל(050-2808555

 באזור העיריה 4 חד' 
גדולה + מ. שמש משופצת 

ברמה גבוהה ק"א ניתן גם 
להשכיר יחידה צמודה. א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בהרצל 4 חד' חזית 
בניין חרדי מרווחת 

מושקעת מעלית חניה 
רק ב-5,000 ש"ח. מיידי! 

בלעדי לאפיקי נדלן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בזכרון מאיר 4 חד'. ק"ק 

על עמודים, מטופחת 
ביותר, רק 5,000 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 בלעדי ברח' טבריה 
קרוב להרצוג 4 חד' 100 
מטר משופצת ויפה ק"ג 
חזית + מעלית + חניה 

מיידי 5000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בבנין חדש 3 חדרים 

מרווחת ומושקעת ק"ג 
+ מעלית 4300 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
לחרלפ 3 חדרים גדולים 

+ מרפסות ק"ב חזית 
שמורה + ריהוט כניסה 

מיידית 4000 ש"ח 
'סלומון נכסים והשקעות'

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 דירה 2.5 חד' ק"ג איזור 
רבי עקיבא במיוחד משופצת 

לל"ת 052-2211192
03-5709395)47-50(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב 2 
חד' קומה ב מסודרת פינוי 

12.11.18 3200 מספר נכס 
050-5750880 17920

_____________________________________________)47-47(077-2050410 תיווך אדוארד

 2 בבילו, יפיפיה, מרווחת, 
מרוהטת, ממוזגת ושקטה, 
כניסה פרטית 3,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-48ל(050-4192808

 בקרית הרצוג 2 חד' כ-45 
מ"ר, יפה, ממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

 יחידת דיור ביואל 2.5 חד' 
מפוארת, מהניילונים, מרוהטת 

דו"ש וממוזגת 3,500 ש"ח.
054-6457011)47-48(_____________________________________________

 יחידת דיור בסוקולוב 1.5 
ק"ק מתאים לבודד 2,200 
ש"ח. מספר נכס 16529 

 077-2050410 050-5750880
_____________________________________________)47-47(תיווך אדוארד

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' עם חניה 

קרית שמואל מרכז ק"ב לל"ת 
03-5709395 052-221192)47-50(_____________________________________________

 מגוון רחב של דירות 
להשכרה ברית אתא כולל 

באזור החרדי - מאיר אלפסי 
נדלן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)47-47(_____________________________________________

 חברתנו מתמחה 
בניהול נכסים מגורים ומסחר, 

השכרה, מכירה, תחזוקה, 
השבחת נכסים, מגרשים 
לבניה, מגרשים חקלאיים 

- מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 04-8441111

קריית מוצקין
 ק"1 מחולקת ומניבה גג 

צמוד שכירות עוברת מתאימה 
לתמ"א 38 לרציניים בלבד 
- מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 052-2790370

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה עגלת אמבטיה 
+ טיולון 290 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 "דרך עיר נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויודת 

להשכרה, קנייה ומכירה. 
_____________________________________________)47-47(שירותי תיווך. 052-2656825

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
אזור הרב קוק קומה 1 הכנת 

 BA המקום ע"י הבעלים תיווך
_____________________________________________)47-47(יזמות 054-4980159

 חנות ברח' אהרונוביץ 
)כהנמן( ב"ב חזית, מרכזית, 

60 מ"ר מוארת, מאווררת מזגן 
_____________________________________________)47-50ל(+ שירותים. 03-5709011

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר ק"ק 

חזית מיידי 2900 ש"ח 
'סלומון נכסים והשקעות' 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 75 מ"ר 

למשרד או לעסק ק"א 
חזית משופץ מיידי 5000 

ש"ח 'סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות' 054-4290600

 בק.אתא למכירה חנות 
חדשה עם שכירות עוברת 

תשואה נאה, פריים לוקשיין-
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 052-2790370

 בחזו"א ליד ר' עקיבא 
חנות למכירה בדמי 

מפתח רק ב-880,000 
ש"ח. מיידי! בלעדי! 

אפיקי נדלן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? 
בשביל זה אנחנו כאן 

בשבילך תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ממתקים 
פעילה במרכז ב"ב.

052-8819988)45-48(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-6/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

ש"ח לילה.
054-7964399)47-50(_____________________________________________

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

מיוחדים דירות נופש החל מ- 
_____________________________________________)41-52(250 לזוג. 055-9923279

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228



ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 424-26/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

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)31-31/19(_____________________________________________

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 /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

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

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)22-50/18ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269 צפון

ערד

 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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)47-48(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר
בארץ ובחו"ל ללא חיוב שבת ויו"ט
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

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)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

אבידות

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-55(אבי 054-4623705

הרזיה
 לרדת 2.5 ק"ג כבר 
השבוע! ו2-3 מידות תוך 

חודש! אבחון מקצועי , תוכנית 
אישית וקלה. שחרור מאכילת 

יתר רגשית, מעקב ותמיכה 
מקצועית מכל הלב.

  GREENWAYS ד"ר רינה גרנות
052-6743838

dr.rina10@gmail.com
WWW.DR-RINA10.COM)44-47ל(_____________________________________________

 סופר ירא שמים, עם 
נסיון רב בתחום יכתוב 
עבורך ספר תורה לכל 

מטרה+תעודה+המלצות, 
כתב ספרדי/תמני. 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)44-51ל(052-7634562

ספרי תורה

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת. 
מכירת רכב_____________________________________________)45-48(מומלץ. 052-7153475

מרצדס
 מרצדס שחורה דגם 519 

19 מקומות 82 ק"מ אבזור 
_____________________________________________)47-48ל(גלובס באחריות.053-7444888

סקודה
 סקודה 7 מקומות טסט 

לשנה 2008 מנוע 1.6 20,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 053-3114819

קיה
 קרניבל 2006, יד שנייה, 

מטופלת )אזור רחובות(
050-6292166)45-48(_____________________________________________

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

יבניאל

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' 
לימים, שבתות וחגים + סוכה 

באזור גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

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

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחירים במבצע לשבתות 
חתן! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-51/18(_____________________________________________

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)26-52(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

מרכז הארץ
 התפנה קמפוס גדול 

ומרווח חדר אוכל, חצר גדולה 
ובימ"ד - לשבת חנוכה. וכ"כ 
נותרו שבתות פנויות בחורף. 

אפשרות לקיטרינג.
052-7142331)47-2/19(_____________________________________________

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-47(_____________________________________________

 השכרת טרמפולינה, 
מכונות מזון, מקרנים, כסויי 
כסאות מופעים, תיאטרוני 

בובות, קוסמים וחיות. טלפון: 
052-7698994 03-6191468)47-49(_____________________________________________

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קבלנים
 י.מ. קבלני בנין ושיפוצים 
שלד והרחבות ועבודות גמר, 

קבלן רשום, יר"ש.
_____________________________________________)47-48ל(050-2442487

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- רכזת התנדבות.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

 שדכנית נמרצת, מעגל 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-50ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

 אבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן( 10 ג'יגה 

_____________________________________________)47-47ח(054-8445005 דברוה.

 אבד מעיל חדש ויקר 
לילדה באיזור מרכז בני ברק 

_____________________________________________)47-47ח(054-8451061

 נמצאה שרשרת + תליון 
באזור בעל התניא ב"ב לפני 

חודשיים, שלוש.
_____________________________________________)47-47ל(054-8499814

 נמצא צמיד זהב משובץ 
ברמות ג' מול ביה"כ זכרון 

אברהם. 052-7156055
052-7156755)47-47(_____________________________________________

 נמצא נגן בחגיגת ניצחון 
של "דגל" באולם שירת 

ירושלים בירושלים.
053-3140988)47-50(_____________________________________________

 נאבדה שקית עם 
מצלמה יקרה מאוד באזור ב"ב 

_____________________________________________)46-46ח(- פ"ת. 052-7697356

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מי-ם לב"ב ביום שלישי כ"ח 

_____________________________________________)46-46ח(חשוון. 052-7657518

אירועים
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת. דגם 

930 ב-150 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 למכירה מחשב נייד 
ASUS עובד בחיבור למטען 

)גוללה גמורה( ב250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3118231

 מחליק מיני אמירה חדשה 
בנרתיק מהודר 120 ש"ח. 

אפשר בשוברים.
_____________________________________________)46-46ח(052-7157077

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר+מפזר חום 150 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בב"ב. 054-8476805

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

*מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-27427474

 מקרר מצוין - כחדש 
צבע לבן לזו"צ. כ-300 ליטר. 

מציאה 400 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5791261

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-7938941

 מיני בר מים קרים וחמים 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)46-46ח(052-7650891

 למכירה הוברבורד יוקרתי 
גלגלים 10 אינץ 350 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 050-4104992

 למכירה הוברבורד במחיר 
_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 050-4104992

 מדפסת משולבת של 
קנון במצב חדש בירושלים.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 למכירה שואב אבק כחדש 
בקופסא 400 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(053-3121020.

 כורסא הנפתחת למיטה 
בצבע אדום 150 ש"ח. בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(054-8476805

 4 כסאות מטבח עץ, ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(054-5705546

 כסא משרדי בכולל 4 
גלגלים+מנגנון הגבהה במחיר 
הזדמנות. ב"ב 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)46-46ח(054-7216671

 כסא מנהלים בעור שחור 
במחיר הזדמנות. )ב"ב( 400 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות כוננית ספרים. 
צבע: בוק+ורוד. רוחב 80. 

מלמין. 250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(0544-620206

 ספה מעור נוחה, צבע 
חום בירושלים, 1.60 ב-450 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-7665283

 ספה רחבה ויפה כחדשה 
בצבע שחור ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4189929 פ"ת.

 שולחן אוכל נפתח צבע 
וונגה. גודל 1.80 על 1.00 

מחיר: 500 ש"ח. ישנם גם 
כסאות תואמי 170 כל כסא. 

_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגה כולל ריפוד במושב, 

מחיר: 170 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 למכירה טיולון +עגלת 
אמבטיה 230 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
עץ סנדביץ 4 דלתות+מדפים 

240 ש"ח. בלבד.
_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 230 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה מקפיא לבן 4 
תאים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 כורסא עם קליילינר כחדש 
400 ש"ח ירושלים. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 למכירה ספה רחבה ויפה 
כחדשה בצבע שחור ב-200 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-4189929 פ"ת. 

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)46-46ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה שולחן כתיבה 
עם 2 מגירות במצב מצויין 

350 ש"ח. *2 שידות )3 
מגירות( סט עם שולחן כתיבה 

_____________________________________________)46-46ח(50 ש"ח. 054-3453772

 בירושלים מיטת נוער 80 
ס"מ ב-80 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(כ"א. 050-4135002.

 שולחן עגול+6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

רק 500 ש"ח. *עמודון שתי 
דלתות צבע שחור מצב מעולה 

רק 450 ש"ח. *סיר חשמלי 
לבישול עדיין בקופסא 100 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 053-3114819

 עגלת אינגלזינה-אביו, 
צבע תכלת במצב מעולה, 

אמבטיה+טיולון ב-480 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7125823

 למכירה כסא אוכלת 
לתינוקות של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(052-5708636

 מיטה לול מפלסטיק צבע 
לבן ללא מזרון. 160 ש"ח. 

*מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 24/12 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה+טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)46-46ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3114819

 קשת ורודה לעגלה 
כחדשה של טייני לאב ניקנה 
בשילב 90 ש"ח. *תיק קטן 

לעגלה של חברת גיטה 
בצבע כחול כהה במצב מצוין 

90 ש"ח. *עריסה קטנה 
מפלסקיט בצבע לבן במצב 

_____________________________________________)46-46ח(טוב 250 ש"ח. 053-3364930

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 עגלת אמבטיה - נהפכת 
לטיולון שחורה חברה 

GOBABY כחדשה 480 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח באלעד. 052-7676474

 מציאה! משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גומר 
מצב בינוני 300 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3245685

 עגלת מוצי סגולה 
אמפבטיה+טיולון במציאה של 

ממש 350 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(077-3004602 ב"ב.

 עגלת פג 
אמבטיה+טיולון+תיק רק 400 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח 077-3004602 ב"ב.

 עגלת ד"ר בייבי שחורה 
עם ידית מתהפכת במציאה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח 077-3004602 ב"ב.

 לול לבן מפלסטיק + מזרן 
רק 120 ש"ח. 077-3004602 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב.

 קשת לעגלה משולב 
כחדשה רק 69 ש"ח. במקום 

_____________________________________________)46-46ח(180 ש"ח ב"ב.

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טרמפיסט יויו+מקורי כמו 
חדש 380 ש"ח. בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(050-4176776

 עגלת שכיבה בוגהבו 
קמיליון בצבע כתום 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4124774

 למכירה עריסה+לול 150 
ש"ח. כל דבר+מזרון 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(למיטת תינוק. 052-5737813

 עגלה XMAX של ד"ר 
בייב, חזקה ושמורה כולל 

אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
_____________________________________________)46-46ח(ב-500 ש"ח. 03-6162229

 עגלת בוגבו קמיליין מצב 
מעולה. אמבטיה + טיולון. כל 

חלק 450 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)46-46ח(052-7105025

 מכונת תספורת 
BRAVO חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-2786557

 כיריים גז בילדאין 
)לוקסור-4 להבות( ניקוסטה 

_____________________________________________)46-46ח(300 ש"ח. 052-2362382

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

 אבד כרטיס זכרון- מיקרו 
מהיר בסביבות כ"ד אייר 

הכרטיס מכיל חומר החשוב 
_____________________________________________)45-45ח(לבעליו 052-7136879

 נמצא צרור מפתחות 
בשיכון ה'. 054-8478897

_____________________________________________)45-45ח(054-8471351

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(054-3558949

 LG למכירה מסך מחשב 
20 אינץ במצב כחדש 200 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7161030

 למכירה מכונת כביסה 
במצב חדש הקודם זוכה - 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-4266558

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש.

_____________________________________________)45-45ח(050-9089110

 מחשב נייח ב - 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 050-4196874

 מיקרוגל איכותי כולל 
גריל 34 ליטר מורפי ריצ'רד 

_____________________________________________)45-45ח(200 ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 80 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-8380655

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

 אבד לי לפני שבועיים 
כרטיס מיקרו קטן )כרטיס 

מצלמה קטן( 16 ג'יגה.
_____________________________________________)46-46ח(054-8445005 דבורה.

 נאבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן 

באוטובוס בדרך לביתר 
_____________________________________________)46-46ח(דבורה: 054-8445005

 נשכח תפילין בטרמפ 
לפני כחודש מירושלים לב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(058-6564652

 אבד עגיל זהב ביום רביעי 
כ"ב חשוון באזור רבי עקיבא 

_____________________________________________)46-46(דובק. 050-4123787

 דרוש מכשיר פלאפון 
33K אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)46-46ח(זול ב"ב. 054-8491154

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)46-46ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/ תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סימלי. 053-3141428

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)46-46ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש טייפ לשמיעת 
קלטות למש' אברך.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 למשפ' בן תורה דרוש 
עגלת תאומים בתרומה.

_____________________________________________)46-46ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפ' אברך 
_____________________________________________)46-46ח(תשמך לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)46-46ח(050-6229373

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק+מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין.
_____________________________________________)46-46ח(050-4160457 ירושלים.

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 053-3141428

 A.E.G קומקום חשמלי 
תקין 30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3463482

 מקרר אמקור 440 ליטר 
למכירה 390 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7616301

 מקרר סמסונג 390 ליטר 
במצב חדש! 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3292985

 מכונת כביסה סמסונג 6 
ק"ג במצב חדש! 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3292985

 רדיו דיסק סוני+2 
רמקולים 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-6951960

 תנור עם כיריים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח. חברת 

_____________________________________________)46-46ח(פריסמה. 054-8420444

 מחשב נייד IBM במחיר 
_____________________________________________)46-46ח(350 ש"ח. 052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 .1800W צקלון ללא שקית

מחיר: 220 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-2727474

 מסך מחשב 19 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח( 050-2897997

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינ"ץ'-כחדש 

ב-200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8453370

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד 
עם מפות מעודכנוצ מחיר 

מציאה-280 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-8405498

 מסך דק 24 אינץ של דל 
איכול מעולה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(054-2515728

 מציאה! מחשב נייד אי 
5 בקושי היה בשימוש - 500 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-2515728

ערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו+דיסק+2 רמקולים. 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-3463482

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מירושלים לב"ב ביום שלישי 

_____________________________________________)47-47(כ"ח סיוון. 052-7657518

 נמצא רב קו בגבעת שאול 
ע"ש חיים יעקב שפירא

052-7657518)47-47(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה.

_____________________________________________)47-47ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)47-47ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)47-47ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)47-47ח(054-7938941

 למשפחת אברך ברוכת 
ילדים בב"ב דרוש בתרומה 

מייבש כביסה תקין
_____________________________________________)47-47ח(050-4119182

 אמא חד הורית זקוקה 
_____________________________________________)47-47ח(לעגלת טיולון 054-5282473

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה.

_____________________________________________)47-47ח(053-3155532

 דרוש סטנדר לאברך 
בתרומה או בתשלום סימלי, 

_____________________________________________)47-47ח(ב"ב. 052-7149117

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בערך. 054-7938941

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-600 ש"ח/
אפשרי במקולקלות בתרומה.

_____________________________________________)47-47ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)47-47ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)47-47ח(052-3595314

 לאגרת מיוחדת ממרן 
הרב עובדיה יוסף דרושים 
תורמים להדפסה וחלוקה.

_____________________________________________)47-47ח(052-7176547

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר, 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-8476805

 LG למכירה מסך מחשב 
20 אינץ במצב כחדש 200 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. טל: 052-7161030

 מציאה- מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ כחדש. 200 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. לפרטים: 054-8453370

 מקרר נאון "משרדי חדש" 
85X55X65 גובה. 500 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-2786557

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)47-47(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
שלט וטיימר. 80 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8380655

 למכירה מכונת תפירה 
תעשייתית 'ברזר' במצב טוב 

250 ש"ח. גמיש.
_____________________________________________)47-47ח(054-8426081

 למכירה מכונת אוברלוק 
תעשייתית במצב טוב 250 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. גמיש. 054-8426081

 מקרר קטן חברת 
אלקטרה 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(050-6651365

 2 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)47-47ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארף" 
קדיו + דיזק + 2 רמקולים 
_____________________________________________)47-47ח(200 ש"ח. 052-3463482

 מסך דק 24 אינץ של דל 
איכות מעולה 250 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2515728

 נברשת שלושה קנים 
מזכוכית רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8969770

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין - ב"ב.

_____________________________________________)47-47ח(052-3662770

 למכירה סיר חשמלי 60 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 למכירה אוזניות בלוטוס 
שהופכות לקמרול חדש 

באריזה - 200 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 גמבוי "DS" במצב מצוין 
שני מסכים + מטען. 220 

ש"ח. 058-3200635
_____________________________________________)47-47ח(03-5740868

 רדיאטור למכירה 140 
ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)47-47ח(054-8423405

 IROBOOT למכירה 
)איירובוט( במצב מצוין 100 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 למכירה 2 רמקולים קריורי 
גדולים 100 ש"ח כל אחד.

_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 למכירה סיר חשמלי 60 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מקרר משרדי 90 ליטר 
בערך 320 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-7938941

 תנור אפיה + גז 
"BOSH" נירוסטה 270 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בלבד. 052-5737813
 שואב אבק חובט סמסונג 

 .1800W צקלון ללא שקית
מחיר - 220 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(0522-727474

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-2727474

 מקרר אמקור 420 ליטר 
במצב מצוין 500 ש"ח. בי-ם

_____________________________________________)47-47ח(053-186834

 פלטת שבת גדולה - 90 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מקפיא 4 מגירות צבע 
לבן. 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813

 מדיח כלים 210 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(נירוסטיה. 052-5737813

 מאוורר "אלקטרו חנן" 
כחדש ב-40 ש"ח. *מכשיר 

בייביליס ומברשת חמה - 30 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח כ"א. 03-6169291

 פקס דרוש תיקון קל 150 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7667000

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בלבד, כולל מדפסת.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה מקרר אמקור 
מצויין במחיר 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(053-3755532

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

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

לפני

 47
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 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-3463482

 מיטת נוער 500 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(054-6583510

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)47-47ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה מיטת נוער מעץ 
מלא עם מיטה נפתחת + 

מגירות ו-2 מזרונים. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(054-2018755

 למכירה שידה צבע לבן 
4 מגירות חזקות וטובות 200 

ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)47-47ח(ב"ב 052-5737813

 למכירה כורסא צבע 
שחור חזקה ויציבה 140 ש"ח 
בלבד + ספה עור 2 מושבים 
צבע שמנת 210 ש"ח שילוב 

_____________________________________________)47-47ח(עם עץ 052-5737813

 למכירה 4 כסאות ישיבה 
שילוב ברזל ובד עבה כ"א 40 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-5737813 ב"ב

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא ב"ב. 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד. 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-3662700

 60X120 שולחן בגודל 
במצב מעולה - 180 ש"ח. 

*4 כסאות "כתר במצב טוב 
חדשים ב-50 ש"ח. *כסא כתר 

בצבע לבן כחדש - 50 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצויין 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-5705546

 כחדש: ספה )נפתחת 
למיטה( 350 ש"ח. ספריה, 
מיטות ושידות 400 ש"ח, 
מקרר "אמנה" 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2067894

 שידה + 2 מגירות + 
מראה גדולה חדשה לגמרי - 

_____________________________________________)47-47ח(500 ש"ח. 052-7667000

 למכירה ארון לתלית 
בגדים 2 דלתות + 2 מגירות 

גדולות בצבע חום בהיר - 550 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-9340317

 שולחן לפינת סלון נמוך 
כחדש ממש 300 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-5791261

 למכירה ספה יפה ונקיה 
240 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב.

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נתח. עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר: 500 ש"ח, 
ישנם גם כסאות תואמים 130 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. כל כסא. 052-3073826

 מציאה! 8 כסאות בצבע 
_____________________________________________)46-46ח(אגוז מחיר: 130 ש"ח כל כסא.

 מיטה יהודית לחדש שינה 
_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-6583510

 למכירה כסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5708636

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה 240 ש"ח 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 "AVIO" עגלת אמבטיה 
אינגלזינה )שילב( שחור/אפור 

_____________________________________________)47-47ח(ב-450 ש"ח. 054-8421088

 כיסוי רגליים 
MACLAREN מקורי כחול 

חדש באריזה מתאים לכל 
הגדלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-7169771

 למכירה גלגל לעגלה 
לתינוקות )אחורי( עם צמיג + 
פנימי בחיר מציאה - 65 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(050-9340317

 עגלת שכיבה בוהבו 
קמיליון בצבע כתום 500 

_____________________________________________)47-47ח(שקל. 050-4124774

 לול פלסטיק + מזרון 
במחיר מצחיק 200 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2326070

 תלת אופן ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 בהזדמנות, עגלת סילבר 
קורס דגם: סרפ כחדשה, 

_____________________________________________)47-48ל(במחיר מציאה. 03-6169291

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
כחול אפור, מצב טוב, 400 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7176918

 עגלת ד"ר בייבי אמבטיה 
וטיולון כתום שחור 400 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-5791261
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ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 למכירה מכשיר לחיזוק 
 AB COSTER שרירי בטן

במצב טוב 200 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-7656408

 מתקן לחנוכיה חדש 
היה בשימוש פעם אחת. 150 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7602959

 קורקינט חדש לילדה 
עדיין בקרטון 90 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7602959

 למכירה אופניים 130 
ש"ח BMX טובות.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה כסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-5708636

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח גודל בינוני בירושלים.

_____________________________________________)45-45ח(050-9549670

 מעילים חמים, חדשים 
ואיכותיים לילדות מידות 8-12 

40 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)45-45ח(058-3232259 02-6522251

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש. 120 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(058-3232259 02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח ומכונת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(02-6522251 058-3232259

 למכירה אופניי הרי "26 
במצב מצוין ובמחיר מציאה - 

_____________________________________________)45-45ח(280 ש"ח. 050-9340317

 למכירה 4 מיכלי סודה 
קלאב ריקים של 100 ליטר- 

20 ש"ח. כ"א.
_____________________________________________)45-45ח(052-7161030

 נדנדה פירש פרייס עם 
מנגינות גדולה וחזקה בנרום 

1000 רק 250 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)45-45ח(050-4120286

 עגלת תאומים בירטקס 
צבע שחור כחדשה רק 500 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח בירושלים. 02-5796511

 מנורה דקורקטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש. מעיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה 

_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים. 
מעדד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח.  052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת קימון. 20 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מירוסופט. 75 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 ספר שער הגילגולים. 
אריז"ל. עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מידה 42 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4131038

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח שחור. 050-4131038

 נעלי ספורא נשים ניובלנס 
עמ' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-3289108

 תיק שחור חדש לנשים 
_____________________________________________)45-45ח(45 ש"ח. 058-3289108

 למכירה נעל עקב שחורה 
 ANNE מידה 38 של חבת
KLEIN במחיר 150 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 שמלת ערב שחורה היה 
בשימוש פעם אחת. במחיר 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 03-6195087

 כתר לכלה בעיצוב עדכני 
חדש ב-100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 Q&Q שעון של חברת 
חדש ב-70 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)45-45ח(7 ש"ח. 054-7863538

 מציאה שטיח חדש ללא 
שימוש, יפיפה 1.40X1.90 מ' 

_____________________________________________)45-45ח(150 ש"ח. 054-4514210

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתיתף יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)45-45ח(120 ש"ח. 054-4514210

03-5796645 קו"ח 
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 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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8423405

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8471351 054-8478897

 כיסוי למיטה+וילון יורש 
מסביב צבע ב"זץ במקום 800 

ש"ח - 390 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7600336 בב"ב.

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

שלש כרכים ב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 סדרת פתח מילוט נ. 
גרשונביץ ה' כרכים ב-30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 גליונות "כל הכלונים" "חיו 
ממתקים" כ-80 גליונות 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8435458

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)46-46ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה ספת יחיד 
כחדשה עם לקרינרים נפתחת 

מעור איטלקי אמיתי במחיר 
מציאה 400 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(7102897

 בב"ב גיטרה קלאסית 
במצב מצויין צלילים איכותיים 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-8457681

 טיטולים למבוגרים 
שקמה XL- ליחידה 55 ש"ח, 

לחבילה 200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(שמואל ב"ב. 03-6165062

 תוכי קוקטייל זכר בן שנה 
יפיפה 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-2899019

 למסירה ב"ב אוגר סיבירי 
למשפחה מסורה.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מי' 42 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4131038. 

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. שחור. 050-4131038. 

 נעל ספורט נשים ניובלנס 
מי' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3289108

 תיק שחור לנשים 45 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3289108

 בב"ב שמלת אירוע מידה 
40 בצבעים סגול שחור 180 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8457681

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40 2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)46-46ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 5 מטבעות מכסף 
לפדיוןהבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 אופני הרים 26" קוברה 
במצב מצוין בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(052-3500137

 מחליק שיער חברת 
פיליפס כחדש 120 ש"ח 

ירושלים.
_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"( כ-100 

גליונות 300 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-7158429

 למכירה כובע ברונדולני 
פרסטר במצב מצויין 450 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-7756515

 בירושלים מוצץ מד 
חום חדש באריזה 30 ש"ח. 
*בירושלים אוזניות סמסונג 

חדשות 30 ש"ח. *בירושלים 
שרוך גומי ללא צורך בקשירה 

30 ש"ח. *כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב-380 ש"ח. *שולחן 

סלוני עץ מלא 400 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7167995

 סיר לקובה חדש 35 ש"ח.  
*מכשיר סליסר חדש באריזה 

90 ש"ח. *שמיכה צמר קטיפה 
גדולה יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-7041010

 BMX למכירה אופניים 
מצב מצויין 150 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה תנור אפיה+גז 
נירוסטה 240 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(5737813 ב"ב.

 למכירה פקס+מזוודה 70 
ש"ח בלבד כולל הדפסה.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה טיולון 130 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(אינגלזינה 052-5737813 ב"ב.

 צמיג לאופניים 27 במצב 
מצוין 30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 יין יער יתיר 10/09 נשמר 
במקרר יין 470 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7633837

 4 מנורות דרוקטיביות 
50 ש"ח כל אחת. *אמבטיה 

כחולה לעגלת ג'וי- רק 50 
ש"ח. *אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין. נעלי בית חדשות 

'מורן' מידה 37 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(058-3245685

 שמיכות פוך איכותיות 
חדשות באריזה ב 65 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 054-8421886

 חליפה לחתן בצבע כחול 
עם פסים 300 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-3885581

 אקווריום עם מכסה+3 
דגי זהב , חצץ ואוכל 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)46-46ח(150 ש"ח. 054-8409064

 למכירה כיריים גז 5 
להבות מצוינות מזכוכית חב' 

זק"ש 450 ש"ח. *פלנצ'ה 
חדשה 60 ש"ח. *סדין חינום 

חשמלי חדש 60 ש"ח. *סלקל 
לתינוק מצוין - 70 ש"ח. 
*בוסטר לילדים 30 ש"ח. 

*מזרון למיטת יחיד 80 ש"ח. 
*מינשא לתינוק כחדש חב' 

צ'יקו 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7188017

 למכירה ילקוט יוסף 
בבודדים כל כרך 5 ש"ח.

054-8478897. *ספרי ברסלב 
יד שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8478897

 מכנס ג'ינס חדש לגבר 
מידה 40 חברת קסטרו 100 

ש"ח. *חליפה לגבר איפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 053-3155415

 מציאה! קופבאות איחסון 
יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיחח כולל מכסה 
_____________________________________________)46-46ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עמודון ספרים 
צבע חום גבוה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
יד 2 מחיר 200 ש"ח. בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טורקיז מידה M-S קטן מאלי 

אקספרס ב-50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7163334

 חליפה חדשה - צמר 
עבודת יד לרג'-שלשה 

חלקים-280 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-6658234

 זוג שעונים יד מותג 
לגבר ולאישה חברת "כסיו" 
ב- 200 ש"ח. *שרשרת זהב 

טהור חדשה עם טליון ב-300 
ש"ח. *אזניות איכותיות מקורי 

חדשות ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-5918474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש 280 ש"ח. בלבד 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב. 050-4183200

 שמיכות נוצות חדשות 
באריזה ב 120 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 מגן מזרון חדש באריזה 
ב-24 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

  2 כלובים של תוכים 
למכירה+3 ק"ג אוכל - 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-6474999

 כסא לילד לאופניים במצב 
טוב מאוד רק ב-250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 054-8402226

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנוצ מחיר נציאה- 

_____________________________________________)46-46ח(280 ש"ח. 054-8405498

לאור המצב הביטחוני: 
אך ורק מי שהכי קשור 
לרבי )חב"ד( יכול לנצח

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

תקשורת

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 סמסונג S7, חדש 
באריזה 32 גיגה צבע 

כסוף. 1,500 ש"ח 
הראשון זוכה, יבואן 

_____________________________________________)43-46(רשמי. 052-3441441

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(400 ש"ח. 054-6337121

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מיטה לול מפלסטיק צבע 
לבן ללא מזקון 170 ש"ח. 

*מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק 30 ש"ח. ג'קט 

_____________________________________________)46-46ח(מידה 2. 053-3155415

 טיולון ג'ינס כחול בייבי 
רולר כחדשה 250 חייבת 
_____________________________________________)46-46ח(להמכר. 052-71423840

 JOIE עגלת תאומים 
כחולה כחדשה 350 חייבת 

_____________________________________________)46-46ח(להמכר. 052-7123840

 עגלת בוגובו 3 חדשה 
אמבטיה + טיולון, אפור + 

תיק וכיסוי גשם. 3000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7696965

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש בריזה 

_____________________________________________)46-46ח(ב-100 ש"ח. 052-7966786

 למכירה גלקסי יאנג 
2 במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 052-7558801

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים+מתאם 

למחשב+אוזניות חדש 30 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-2897977

 למכירה בהזדמנות, 
סמסונג יאנג "מושגח" בצבע 

לבן, כחדש 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7173679

 למכירה 8 גופי תאורה 
שנדלירים מצופים זהב יד 2 

_____________________________________________)46-46ח(450 ש"ח. 054-5504133 ב"ב

 למכירה/השכרה בגדי 
ערב לארועים לבנות ב"ב 

כחדשות 500 ש"ח. *נעליים 
כחדשות לנשים עקב גינה 
קליין 37 ב"ב. 180 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(053-3325028

 בירושלים למסירה שמלת 
כלה מפוארת מידה 38.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז חדשה 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 052-7143037

 2 תוכים קוקטייל האכלת 
יד+כלוב ואביזרים 480 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7613207

 אדנית ותחתית 
גדולה+חבילות זרעים מיוחדים 

לבחירה 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5740868

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

בסיטונאות בהכשר 
הבד"ץ עד"ח
במחירים מוזלים

מכירת שמן 
למאור ולאכילה 

052-7123419 | 050-5765449
אפשרות אספקה בכל הארץ

 פלאפון סמסונג חדש 
לגמרי 120 ש"ח. 03-6199806 

_____________________________________________)47-47ח(בערב. )לא כשר(

 סמסונג J1 מושגח כחדש, 
מגן אחורי וזכוכית 250 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(050-415-7866

 טלפון אלחוטי 2 שלוחות 
במצב חדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8380655

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN שלוש שלוחות 

_____________________________________________)47-47ח(180 ש"ח. 052-8380655

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 מאוורר תקרה - 80 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 כיריים גז 4 להבות - 100 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

*גיטרה חשמלית ללא מיתרים 
120 ש"ח. *נוקיה C2 תואם 

כשר באריזה 250 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(050-5574847

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 03-6799806 בערב

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)47-47ח(7 ש"ח. 054-7863538

 למכירה 4 מיכלי סודה 
קלאב ריקים של 100 ליטר - 
_____________________________________________)47-47ח(20 ש"ח כ"א. 052-7161030

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח. *מזוודה בינונית "24 - 

_____________________________________________)47-47ח(70 ש"ח. 052-2727474

 יין ביתי 120 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8423405

 הסקה שמתחברת למים 
30X45 בירושלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8423405

 אופני שטח חברת 
"מרידא" "26 + שיכוח 

מלא - מקצועי. 1650 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(058-3200635

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-7938941

 BMX למכירה אופניים 
+ קורקינט כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בלבד. 052-5737813

 נגן סובו במצב חדש 
בקושי היה בשימוש ב-120 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-8471038

 בב"ב נעל רולר בליידס 
עם 3 גלגלים מידה 27-31 80 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח 054-8457681

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(כ"א. 052-3595314

 אופני הרים למבוגר 26" 
במצב מצויין - 350 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(גמיש. 050-9340317

 תריס קומפלט 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-3662700

 מעמד גבוה וחדיש 
לאגרטל ב-40 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 שח.

_____________________________________________)47-47ח(054-5705546

 עמודון במצב מצוין - 4 
מדפים 250 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-7667000

 מחליק מיני אמיקה - 
חדש בנרתיק מהודר 120 

ש"ח. אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077 ב"ב.

 בושם לנשים קרדשיאן 
גולד - כמעט חדש 70 ש"ח. 

אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077

 בושם לנשים אטרנטי 
קלווין קלין כמעט חדש 100 

ש"ח. אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077 ב"ב.

 שעון יד מותג ברמה חדש 
באריזה איכותי ב- 100 ש"ח. 
*שרשרת זהב טהור + טליון 

חדשה עדינה ב-250 ש"ח. 
*רמקול בלוטוס מתקדם 

ברמה ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-5918474

 אופני הרים מידה "26 + 
קפיצים צמויינים + מעצורי 

שמן = 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-3200635 03-5740868

 בבני ברק תוכון + כלוב 
+ מים ואוכל - 60 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-8457681

 אוזניות בלוטוס חדשות 
_____________________________________________)47-47ח(60 ש"ח. 058-3299505

 נעלי עקב חדשות 
מרובעות וכסופות מידה 37 

_____________________________________________)47-47ח(150 ש"ח. 054-8478028

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה, מהממת. מציאה 100 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-4157866

 נברשת גדולה לסלון 
בצורת טיפה בצבע לבן 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-415-7866

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(058-6609100 יצחק.

 למכירה צידנית רכה 40 
ליטר )טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(050-6282258

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8415306

 תיק לעגלה צבע תחלת 
_____________________________________________)47-47ח(40 ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כתף 100 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(053-3155415

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42 חדשה 

מ- one of a kind מחיר 350 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-5411236

 בהזדמנות שמלת ערב 
חדשה יפיפיה מידה 48-50 

ב-450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)47-47ח(054-5925787

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים: 450 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(050-6658234

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-5858631

 BMX למכירה אופניים 
מצב מצויין 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה תנור אפיה + גז 
נירוסטה 240 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה טיולון 130 ש"ח 
_____________________________________________)47-47ח(אינגלזינה 052-5737813 ב"ב.

 למכירה ארגז לאופניים 
עם סגירה מלמעלה, במצב 

_____________________________________________)47-47ח(חדש 100 ש"ח. 050-7656408
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02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 דרושה סייעת למעון ■ 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

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!

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

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)44-47ל(053-3391691

 לחברת שליחויות דרוש 
נהג "דוקטו" עם רשיון מעל 

3.5 טון מאזור המרכז.
_____________________________________________)44-47ל(052-5376015 074-7030025

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

קו עיתונות דתית / 8187107 / 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

מוקד טלפוני
מגייס טלפניות תותחיות

הצלחה מובטחת!

מספר המקומות מוגבל!

מסייעים להצלת חיים.
התרמות לאחת מהעמותות

הגדולות בישראל.
שכר גבוה + בונוסים גבוהים

עבודה בשעות הערב.
צוות איכותי בוגרות סמינרים.

אפשרות לעבודה מהבית.

079-5740-225

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 לנקיון חלונות דרוש עובד, 
רשיון קטנוע חובה שכר גבוה. 

_____________________________________________)44-46ל(054-5671817

 למוקד מכירות בענף 
הביטוח דרושים/ות אנשי/

נשות מכירות תותחים/
ות סביבת עבודה דינאמית 
וצעירה, כושר ביטוי גבוה. 

אמינות יושרה. אסרטיביות, 
מוטיבציה, יכולת עמידה 

ביעדים! שכר גבוה. קו"ח 
moshe@lnterb.co.il :44-47(למייל(_____________________________________________

 לרשת משפחתונים של 
משרד הרווחה בחיפה ובטבריה 

דרושים/ות עו"ס, אח/ות. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)44-47(_____________________________________________

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)44-47(_____________________________________________

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)44-47ל(054-8531503

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרוש/ה סוכן/ת 
כריזמטי/ת בתחום 

הקוסמטיקה שכר נאה.
053-9285881)45-48(_____________________________________________

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

לחנות אשת  חיל 
אומנות  בב"ב
דרושה עובדת 

יצירתית ובעלת מעוף
לשעות אחה"צ והערב

קו"ח לפקס:
 153-986-229-65

 דרושים נהגי רכב 
ציבורי מבת ים בני ברק פ"ת 

לאוטובוס/מיניבוס תנאים 
טובים, שכר נאה.

0504745179 054-2195999)45-48(_____________________________________________

 דרושה מלווה למבוגר 
חרש. נעימה וסבלנית, רשיון 

נהיגה הכרחי, משרה מלאה - 
_____________________________________________)45-48ל(אירית. 054-6304673

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בת"א 
דרוש/ה מזכיר/ה משפטי/ת 

למשרה מלאה, אפשרות 
למשרת אם עד 16:00. קו"ח

chayim@adilaw.co.il)45-48(_____________________________________________

 בירושלים לחברת סורגים 
ואלומניום דרוש מנכל מכירות 
משרדי וזמתי ומלא אמביציה 
שכר גבוה למתאימים! קו"ח 

לרציניים בלבד!
lior464380@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בגבול גבעתיים/ת"א 
עדיפות נסיון, משרה 

מלאה, שכר הולם. 
_____________________________________________)46-47(רבקה: 054-4893566

 לחברת השכרה בב"ב 
דרוש בחור רציני לשטיפת 

רכבים 5 שעות ביום.
054-6108545)46-47(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
מוכרת נמרצת )עדיפות ל- 

40+( עבודה במשמרות.
_____________________________________________)46-47(050-4144812 רבקי.

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים, דרוש עובד אחראי 

וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)46-47(לפרטים: 053-3100001

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

 דרושים- נהגי משאיות, 
מעצבי/ות אתרים, טלפנים/

יות, מנהל/ת חשבונות
קו"ח לפקס 072-2202300 או 

_____________________________________________)46-47(בטלפון 050-7920056

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, דרושה 
מטפלת-יום חופשי.
_____________________________________________)46-47(טל: 052-7641817

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד!! 
מ-15:00 עד 19:00 

לפרטים נוספים:
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 לחברת תקשורת דרושים 
כתבים לרבע משרה, פרטים ב 

_____________________________________________)47-48ל(SMS בלבד! 052-4027999

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית לעבודה 

משרדית נוחה, 3 שעות ביום, 
2,900 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 למשרד שקט באיזור 
גאולה בירושלים מזכיר/ה 

לניהול המשרד, שעות נוחות, 
8,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 לחברת יבוא קטנה בב"ב 
מזכיר/ה לניהול המשרד, 

שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 דרושה עובדת למשרד 
הפקות חרוצה, ידע במחשבים, 

גמישות בשעות בני ברקיות 
עדיפות לרווקה. 03-6191468

052-7698994)47-47(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ 

ל-5 ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)47-48(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 למעון פתח תקווה דרושה 
גננת לכיתת בוגרים ומטפלת 

לכיתת תינוקות, 34 ש"ח 
_____________________________________________)47-48(לשעה. 054-3710998

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
בפתח תקווה גילאי 2-3 
לפרטים: 054-8121234

להתקשר בין השעות 
20:00-22:00)47-48(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 לרשת "קרל" אופנה 
לגברים דרושים עובדם רציניים. 

_____________________________________________)47-48(משה 03-6011880

 לעבוד שעתיים ביום 
ולהרוויח כמו במשרה מלאה? 

נשמע דמיוני? בחברת פור-
אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה מטפלת חמה 
וסבלנית מאיזור פ"ת -

רמת ורבר - להוצאת 2 ילדים 
מהצהרון )בגיל 7,9( ולשמור 

עליהם שעתיים בביתך,
3 פעמים בשבוע שכר הולם.

055-9371714)47-47(_____________________________________________

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב, בשעות -15:00

22:00 קו"ח למייל:
korotyeshiva"gmail.com)47-48ל(_____________________________________________

 ל"רפואה וחיים" דרושות 
נציגות בוקר/ערב בעלות מרץ 
ויכולת שיווק, 35 ש"ח לשעה 
+ בונוסים, הדרכה מקצועית.

03-7717845)47-48(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 מעוניינת לקפל 
כביסות+גיהוץ בביתכם.

_____________________________________________)46-46ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 מעוניינת לקפל 
כביסות+גיהוץ בביתכם.

_____________________________________________)46-46ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 054-8415306

 זיכוי למשקפי מולי פורל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש" ב - 250 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)45-45ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה אופני הרים 
לנערים "24 במצב מצוין - 280 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-9340317

 למכירה נעל עקב שחורה 
 NINE WEST של חברת

במחיר 150 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(03-6795087
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