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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
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פפסי מצטרפת לקוקה קולה

איציק מצרפי 

על  כפול  רכישה  מס  להטיל  המסים  רשות  מדיניות 
יזמים המבקשים לרכוש פרויקטים של התחדשות עירונית 
אלפי  של  בהיקף  פרויקטים  של  קידום  מונעת  שיווק,  מיזמי 
בענף.  המעורבים  מקצוע  ואנשי  יזמים  לטענת  כך  דיור,   יחידות 
בכיר באחת מחברות הבניה הממוקמת בעשיריה הפותחת, מספר 
כי רק אצלו בחברה ישנם פרויקטים בהיקף של לא פחות מ-1,100 
דירות שתקועים בגלל בעיית המיסוי הכפול. "כל מי שאתה מדבר 
איתו יגיד לך שזו תקלת מס שבטח יבטלו אותה עוד כמה חודשים, 

אבל אם שילמת היום אף אחד לא יחזיר לך את המס ששילמת".
קבלן מספר ל'ביזנס': "הגיעו אליי שני יזמים עם פרויקט שהם 
הסתכסכו  אבל  מהדיירים,  והחתימו 80%  תב"ע  כבר  לו  העבירו 
צריכים  היו  הם  בה  לנקודה  אותם  הביא  בוררות  פס"ד  ביניהם, 
למכור את הפרויקט. הייתי קונה את הפרויקט אם המיסוי לא היה 

כפול, מדובר בעשרות מיליוני שקלים".
לפני זמן לא רב הגיעה לחברה קבלנית ידועה ומוערכת, הצעה 
כ-400  של  עירונית  התחדשות  פרויקט  יזמי  מעניינת:  עסקית 
מקצועית  יכולת  בעל  יזם  חיפשו  הצפון,  באזור  דיור  יחידות 
 4 דרשו  היזמים  אותו.  ולקדם  לנעליהם  להיכנס  שיוכל  וכלכלית 
מיליון שקלים על הוצאותיהם בקידום ונעילת הפרויקט בתוספת 

רווח. 
"אמרתי להם שזה פרויקט יפה אבל יש לי בעיה לקחת אותו" 
ממני  תגבה  המסים  "רשות   - קבלנית  חברה  של  מנכ"ל  מספר 
פעמיים מס רכישה, פעם אחת בעסקה איתם ופעם שנייה בתחילת 

הפרויקט כנגד הדירות שאני קונה מהדיירים". 
רשות המיסים מחשבת את המס על עסקה כזו לפי שווי הזכויות 
 200 של  תמורה  ייקחו  דירות   400 על  נניח  אם  כלומר:  העתידי. 
מיליון שקל הקבלן הרוכש יצטרך לשלם על זה פעמיים מס - 24 
מיליון שקל מס, שמורידים את התשואה בפרויקט כזה לרווחיות 

אפסית.
לאחרונה גם התברר כי ברשות המסים חזרו בהם מהצעת חוק 

המס.  כפל  בעיית  את  לפתור  בכדי  יזמה  עצמה  המיסים  שרשות 
לתקציב  שצורפה  ההסדרים  חוק  בהצעת  "אכן  המיסים:  רשות 
2019 הופיע תיקון חקיקה הקובע כי הזכות הנמכרת תמוסה לפי 
התשלום ששולם בפועל ולא לפי שווי המקרקעין המלא. ואולם, 

ההצעה הופרדה מחוק ההסדרים ולכן לא קודמה".
האוצר  של  המנועים  איך  לראות  אפשר  קצרה  מבדיקה 
במטרה  הנדל"ן  בתחום  בעיקר  המיסוי  קטר  את  דוחפים 
ההיפך. את  עושים  בפועל  אך  בדירות  השוק  את   להציף 

הקבלנים  ארגון  בכנס  המיסים  ברשות  בכיר  אמר  לאחרונה, 
דירות  על  מס  להטיל  שוקלת  המסים  "רשות  באילת:  שהתקיים 
אותן".  למכור  הקבלנים  את  לתמרץ  כדי  הסתיימה  שבנייתן 
הרעיון הזה מצטרף לשורה ארוכה של צעדי מיסוי שיזם האוצר 
בעידודו הנמרץ של שר האוצר משה כחלון, שניהל במהלך השנים 
בקרב  רבתית  תמיכה  לייצר  במטרה  עזים  מאבקים  האחרונות 
חבריו לקואליציה - להעלאת המיסוי בשוק הנדל"ן, כמו מס על 
דירה שלישית שאמנם לא צלח אך הותיר שוק ללא "משקיעים" 

שהם בעצם הדלק של "מנועי התפתחות הבניה בישראל". 
את  מבינה  לא  "אני  כי  ציינה  המיסים  ברשות  לשעבר  בכירה 
כחלון. מצד אחד הוא מחפש להגדיל היצע ומצד שני הוא כל הזמן 

משית עוד מסים".
בכיר בלשכת יועצי המס התייחס לסוגיה ואמר כי "נדבך מרכזי 
נוסף זה ועדות התכנון המקומיות, שלא פועלות בהתאם למדיניות 
השר אלא בהתאם לאינטרסים של הרשויות המקומיות שמבחינתן 
התחדשות עירונית ותוספת תושבים זה הפסד כסף - התוצאה של 
ומייקר את  הסיכון  פרמיית  את  ודאות שמעלה  חוסר  הוא  זה  כל 

מחירי הדירות".
בענף מסבירים כי הסיבה הלא פורמלית של רשות המסים היא 
חשש שביטול המיסוי הכפול יעודד "מאכערים" שיזמו פרויקטים 

ויחתימו דיירים רק כדי "לעשות סיבוב".
שהמלחמה  מכיוון  "חבל",  עליו  לומר  שאפשר  החלק  זה 
האמיתית של כחלון בהאטת קצב עליית המחירים אמורה להיות 
בעיקר בערי הביקוש, ומשמתעכבת תמ"א 38 זה אומר כי הבניה 

בתוך הערים לא תנוע בכוחות עצמה. 
רמת גן היא העיר המובילה בישראל בקידום פרוייקט תמ"א 38, 
כ–18% מכלל הפרויקטים שאושרו בארץ מתקיימים ברמת גן, בה 
330 בניינים קיבלו היתר בנייה וכ- 420 מבנים נוספים ממתינים 

להיתר.
תמ"א 38 מוגדרת כתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים 
התרחשו  שבו  באזור  שוכנת  ישראל  מדינת  אדמה.  רעידות  בפני 
בחוזק  אדמה  רעידות  בעתיד  להתרחש  חלילה  ועלולות  בעבר 
העלול לגרום לפגיעות רבות בנפש, להתמוטטות מבנים ותשתיות. 
ההערכה המקובלת היא כי כל 80 שנה בממוצע מתרחשת באזורנו 
בתחום  המקצוע  אנשי  את  שמביא  מה  קטלנית  אדמה  רעידת 
להסכים כי צפויה רעידת אדמה חזקה בישראל בשנים הקרובות. 
העיתוי המדויק אינו ידוע וזו רק שאלה של זמן עד התרחשותה. 
הניסיון שהצטבר בעולם מוכיח כי היערכות מתאימה והתנהגות 
ויפחיתו  הנפגעים  מספר  את  יצמצמו  אדמה,  רעש  בעת  נכונה, 
את הנזק לרכוש. אחת מדרכי המניעה היעילות ביותר היא חיזוק 
ורכוש  לנפש  הנזק  את  משמעותית  לצמצם  כדי  ישנים  מבנים 

שייגרם בעת רעידה חזקה.
היגוי להיערכות  ועדת  ישראל הקימה  בדצמבר 1999 ממשלת 
המדינה לטיפול ברעידות אדמה. אחת הפעולות העיקריות שיזמה 
ועדת ההיגוי היא תכנית ארצית שתיתן מענה לכל אותם בניינים 
ישנים ברחבי ישראל שאינם עמידים די הצורך בפני רעידות אדמה 

חזקות. 
הנחיות  נקבעו  ובמסגרתה   2005 באפריל  אושרה   38 תמ"א 
הקובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בנייה 
שיעודדו  בנייה,  תוספות  כמו  תמריצים  הוגדרו  ובנוסף,  מכוחה 
כלכלית,  מבחינה  החיזוק  את  ויאפשרו  אותם  לחזק  מבנים  בעלי 
אבל איפה שהמילה "כלכלית" נמצאת, נמצאת גם רשות המיסים 
ולא מעט פוליטיקה, כאילו שם המשחק כאן הוא מינוף עסקי ולא 

באמת הצלת חיי אדם. 

המיסוי הכפול שחוסם את תמ"א 38
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איציק מצרפי  

אחרי קוקה קולה גם פפסי מעלה את מחירי המשקאות.
ומעלה  ההתייקרויות  לגל  היא  גם  מצטרפת  טמפו 
ולפי   2011 בקיץ  החברתית  המחאה  מאז  לראשונה  מחירים 
הערכות כדור השלג רק החל להתגלגל. לאחרונה, חברת טמפו 
העלאות  על  מודיעה  היא  בו  השיווק  לרשתות  מכתב  שלחה 
ובהם  מחירים בשיעור של 2%-4% במשקאות שהיא משווקת, 
ג'אמפ,  בנדטו,  סאן  נסטי,  דיאט,  ופפסי  אפ  סבן  קולה  פפסי 

משקה האנרגיה XL, בירה נשר, ונסטי.
יעלו  ופרייה  פלרגרינו  זכוכית,  בבקבוקי  בנדטו 

ומאלט  נסטי  נשר,  בירה   .4% של  ר בשיעור  א ט ס
ובקבוקי  פחיות   ,3.2% של  בשיעור  יעלו 
הסבירה  במכתב   .2% של  בשיעור  יעלו  קולה 

עקב  מחירים  להעלות  נאלצת  היא  כי  החברה 
וההפצה  הייצור  בתשומות  המחירים  עליות 
החברה  ועוד.  האנרגיה  העבודה  בשכר  וכן 
הודיעה  קלים,  משקאות  לייצור  המרכזית 
מחירים  העלאות  על  כחודש  לפני  היא  אף 
ופריגת  קולה  קוקה  של  השונים  במשקאות 

בשיעור 3%-2%.
החל  החברתית,  המחאה  מאז  לראשונה 
מזון  חברות  מספר  האחרון,  אוגוסט  מחודש 
והשולטות  הישראלי  במשק  מהמובילות 
העלאות  על  הודיעו  הרשתות,  במדפי 
שהודיעה  תנובה,  הייתה  הראשונה  מחירים. 
כי היא מעלה מחירים של חלק ממוצרי החלב 
 2.2% של  ממוצע  בשיעור  מפוקחים  הלא 

הגולמי.  החלב  במחיר  מתמשכת  עלייה  בשל 
דומות,  בטענות  מחירים  עליות  על  הודיעו  גד  ומחלבות  טרה 

במחיר  המדוברת  העליה  נבלמה  כי  נראה  דבר  של  כשבסופו 
החלב הגולמי. חברות נוספות כמו ויסוצקי ומלח הארץ הודיעו 
אף הן על העלאות מחירים במוצריהן בשיעורים 

שונים וכן אורז ובשר לסוגיו. 
בענף המזון מעריכים כי מדובר רק בתחילת 
מחירי  של  כולל  עליות  גל  וצפוי  המגמה 

המזון במשק. 
הגיעו  "החברות  המזון:  בענף  בכיר 
לחנק תפעולי, עליה במחירי החלב הגולמי 
כי  נזכיר  הסכר".  את  שניפץ  הקש  היה 
שהחלה  החלב  בענף  המחירים  עליית 
בין  האיזון  משבר  לאחר  הגיעה  מתנובה 
להעלאת  אישור  שביקשה  לתנובה  האוצר 
לא  אך  המפוקחים  החלב  מוצרי  מחירי 
מהממשלה.  המיוחל  האישור  את  קיבלה 
במצב שכזה צרכן נורמלי אמנם יזכור את 
כדור  של  הראשונה  כ"המגלגלת"  תנובה 
כחלון,  השר  כי  לזכור  חשוב  אבל  השלג 
היווה  דאז,  הרועמת  בשתיקתו  הוא  דווקא 
גורם משפיע להתייקרויות הנוכחיות – "שתיקת כחלון - אוגוסט 

 ."18

גל ההתייקרויות נמשך:
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

100 שקל מתנה באיקאה

חנות עודפים בבני ברק עם 
מחירים שטרם נראו

אלי כהן 

יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי  ישראכרט  לקוחות 
איקאה ולקבל  מוצרי  במגוון  להתחדש  יוכלו 

הטבה ייחודית ומשמעותית!
הטבה  קופון  יקבלו  ישראכרט  של  יותר"  לך  "מגיע  חברי 

בקניה  הנחה   ₪  100 החודשית:  החיוב  להודעת  מצורף 

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

אלי כהן

אם גם אתם מחפשים את המבצעים הטובים ביותר, 
'קרל'  אופנת  בשבילכם,  בדיוק  הזו  הידיעה  אז 
רש"י  ברח'  עודפים  חנות  השקת  על  לבשר  שמחה 
5 בבני ברק! לראשונה אופנת 'קרל' פותחת חנות אשר כל 
יבוא מהקולקציות האופנתיות של  כולה מוקדשת לעודפי 
'קרל' במחירים משתלמים במיוחד, ועכשיו לרגל הפתיחה 
מבצעים נוספים שהופכים את הקניה למשתלמת עוד יותר! 
לדוגמא על כל קניה של 100 ₪ ומעלה מקבלים עניבה או 

חפתים ב10 ₪ בלבד!
מחירים לדוגמא בחנות העודפים: חולצות 100% כותנה 4 
100 ₪, חליפות גוסטו פלטיניום 100%-70% צמר בממ -ב
חיר של 400 ₪ במקום 1,600 ₪,סוודרים החל מ-2 ב-100 
פריטים  מ-4  החל  וחגורות  חולצות  חפתים,  עניבות,   ,₪
100 ₪ ניתן לשלב בין הפריטים, חולצות OHHA   בממ -ב
לכבוד  מיוחד  מחיר  על  לב  ושימו  לפרסם,  שאסור  חירים 

הגשם שהגיע, מעילים ארוכים החל מ-180 ₪!
'קרל' החליטו לרכז בסניף החדש השוכן במיקום  באופנת 
המרכזי רח' רש"י 5 בבני ברק, מול בית הכנסת איצקוביץ, 

'קרל',  של  האופנתיות  מהקולקציות  היבוא  עודפי  כל  את 
מהנמכרת בנקודות המכירה של אופנת 'קרל' בבני רק ובירו
משלים. מדי שבוע מגיע משלוח חדש לחנות ועל כן מתעד

כנים מוצרים במקום על בסיס קבוע. אתם מוזמנים להגיע 
ולצאת בתקציב קטן עם מספר רב של פריטים.

מחיר ה"שלום" יכול להוביל לפשיטת רגל
תופי המלחמה מרעימים, ועדיין לא ברור לאן 
נרחבת  למלחמה  האם  התקריות,  כלל  יתפתחו 
או למלחמה מצומצמת כפי שהייתה עד כה. כך 
 - ולומר את המובן מאליו  או כך, אפשר לחזור 
למלחמה יש מחיר. ההחלטה אם לצאת למלחמה 

תלויה תמיד בשקלול המחיר אל מול התועלת.
אבל, כשם שיש מחיר למלחמה, יש גם מחיר 
מעצמם.  או  חינם  באים  זה  ולא  זה  לא  לשלום. 
דילמה,  מול  ישראל  מדינת  את  מעמיד  חמאס 
שלום.  לבין  מלחמה  בין  הוא  הדיון  כביכול 
לא  אפשרויות  שתי  בין  היא  הבחירה  בפועל, 
ניגודיות אלא דווקא קרובות זו לזו. או מלחמה 
או  קצר,  ובזמן  גבוהה  בעצימות  מלא,  בהיקף 
מחירים  גובה  אשר  מתמשכת,  איטית,  מלחמה 

לאורך זמן.
במהלך השנים האחרונות, ובמיוחד בחודשים 

בעצימות  מלחמה  חמאס  מנהל  האחרונים, 
עפיפוני  יום משוגרים  מידי  ישראל.  מול  נמוכה 
תבערה אל שדות היישובים שבעוטף עזה. הנזק 
בעשרות  מוערך  שנגרמו  השריפות  של  הכלכלי 
לביטחון האישי  הנזק  על  לדבר  מיליונים. שלא 
של התושבים ביישובים אלה. הימנעות ממבצע 
צבאי משמעותי בשלב זה, משמעו הסכמה לכך 

להמשיך בסטטוס קוו עם בלוני הנפץ.
חשוב לזכור שמלחמה לא תמיד צריך להכריע 
לאורך  כלכלית  התשה  צבאית,  בצורה  מיידית 
מכך.  ויותר  דומה  תוצאה  להשיג  יכולה  זמן 
הדוגמה המפורסמת מכל היא קריסתה של ברית 
לה  היה  שלא  למרות   ,1991 בשנת  המועצות 
בהנהגת  ארה"ב  חם.  צבאי  עימות  העת  באותה 
הנשיא רייגן הובילה מירוץ חימוש, אשר כנגדו 
רבים  משאבים  להשקיע  צריכה  הייתה  ברה"מ 

כדי לעמוד בתחרות, התוצאה הייתה פשיטת רגל 
וקריסה כלכלית של המשטר. 

כאשר חמאס גורר את ישראל לעימות כלכלי 
אסור  לקריסה,  יביא  לא  זה  אם  גם  מתמשך, 
זמן  לאורך  גבוה  כלכלי  נזק  במחיר.  להמעיט 
הלאומי.  לאינטרס  עצומים  לנזקים  להביא  יכול 
המשך  פשוט  היא  קוו,  הסטטוס  השארת  לכן, 
שבהם  אמצעים  אחרים,  באמצעים  המלחמה 
מה  לחשב  קל  הרי  יתרון.  יש  לחמאס  דווקא 
מצינורות  שעשוי  קסאם  טיל  שיגור  של  העלות 
של תמרורי דרכים, אל מול העלות של טיל מיירט 
מה  שקלים.  אלפי  מאות  שעלותו  ברזל,  כיפת 
העלות של שדה  ומה  תבערה,  בלון  העלות של 

שלם שרוף. לסטטוס קוו הזה אסור להסכים. 
גם לשלום יש מחיר, ובמקרה של יריב מחרחר 
עוברת  לשלום  הדרך  חמאס,  כמו  מלחמה 

מלאה.  ובעצימות  קצרה  מלחמה  במלחמה. 
רק  לדבר  אפשר  שכזה  אוייב  מול  הסדרים  על 
נמצא  כעת חמאס  לפני.  לא  מובס,  אחרי שהוא 
לבוא  יכול  הוא  "רגיעה"  ועבור  כוח,  בעמדת 
ואשר  באחרונה,  שהיה  כפי  כספיות,  בדרישות 
נענו בהכנסת מליונים לרצועת עזה. צריך פשוט 
לעקר את יכולת הלחימה של חמאס, לא להשאיר 
ולא להשאיר שום  להם מפקד אחד על הרגלים 
מצבור טילים. כשחמאס יהיה בעמדה של היעדר 
יהיה  זה  אפקטיבית,  מלחמה  לייצר  אפשרות 

הזמן להסדרים. 
כל דבר תמיד צריך לבדוק מחירים, עלות מול 
תועלת, אפילו מלחמה היא עניין כלכלי. כי אם 
נתעלם משיקולי הפסד, לאורך זמן, פשוט נעניק 

ניצחון במתנה לאוייב. 

דוד רוזנטל

שאלה: בני הבכור הוא רווק בן 45. יש לו 3 דירות שבאחת מהן הוא גר 
צוואה.  הכין  ולא  חיים  מסכנת  בעבודה  עובד  הוא  בבנק.  רבים  וחסכונות 
מה יקרה עם נכסיו וכספו במידה וחלילה יקרה לו משהו )יש לו עוד אחים 

ואחיות(?
לפי  הירושה  חלוקת  את  שתבטיח  צוואה  להכין  תמיד  מומלץ  תשובה: 
עורך  לא  מוריש  כאשר  אך  המוריש,  רצה  בה  המדויקת  ובדרך  הצוואה 
צוואה קובע חוק הירושה את סדר הירושה של המוריש. היורשים על פי דין 
הוריו  וצאצאיהם,  המוריש  בת-זוגתו, ילדי  המוריש  במות  שהייתה  מי  הם 

וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם )אלו נחשבים בחוק - קרובי המוריש(.
זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר 
ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים 
שווה בשווה במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג 
לו  הייתה  אם  המנוח,  של  הנוסעים  מכונית  ואת  המטלטלין  את  גם  לרשת 
כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, 

ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.
ילדים מתחלקת  הותיר  לא  אך  זוג  בן  אחריו  נפטר שהותיר  של  ירושתו 
שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. בן זוג ואחים 
מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים. מכיוון שאין לבנך בת זוג 
או ילדים, יהיו הוריו ואחיו ואחיותיו של בנך היורשים במקרה אסון חו"ח, 

במידה שווה ביניהם, לגבי כל העיזבון.



צו  לקבל  צריך  צוואה  אין  כאשר  ירושה  לממש  שבכדי  הבנתי  שאלה: 
ירושה. מהו צו ירושה?

תשובה: צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר 
ירושה אינו מפרט את  את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו 
אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו 
של הנפטר. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות 

הרשם לענייני ירושה ומומלץ כמובן להסתייע בשירותיו של עורך דין.



שאלה: תבעתי אדם מסוים בבית המשפט לתביעות קטנות ולאחר דיון 
ארוך בית המשפט קיבל את התביעה שלי ונתן פסק דין לטובתי על סכום 
כל התביעה. הנתבע לא שילם לי את פסק הדין והגיש ערעור לבית המשפט 
המחוזי ובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק הדין. האם 

ביכולתי עוד לעשות משהו?  
תשובה: בעיקרון לפי שיטת המשפט בישראל מוקנית זכות לערער פעם 
אחת על כל פסק דין משפטי ומעבר לערעור אחד על התיק אין זכות מוקנית 
להגשת ערעור ולא משנה אם שני בתי המשפט דנו בעניין קבעו אותו דבר 

או שהתוצאה התהפכה בערעור הראשון.
ישנם  שלישי  בגלגול  ערעור  להגשת  מוקנית  זכות  קיימת  שלא  למרות 
ובעיקר  שלישי  בגלגול  בערעור  ידון  כן  העליון  המשפט  שבית  מקרים 
מקרים להם יש השפעה וחשיבות רוחבית על ציבור רחב- ולא במקרים בהם 

הסכסוך הוא נושא או עניין הנוגע רק לצדדים הספציפיים בתיק הרלבנטי.
הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

 kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

אופנת 'קרל' משיקה לראשונה:



הביטוח הלאומי שמח לבשר לכם, מקבלי 
קצבת סיעוד ובני המשפחה, שמנובמבר 2018 

חלים השיפורים הבאים בקצבת הסיעוד:

קצבת הסיעוד 
המשופרת

יוצאת לדרך!

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

איך בוחרים?
 בימים אלה נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על רמת הזכאות שנקבעה
לכם, ועל אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד.

לרשותכם 3 אפשרויות לבצע את הבחירה:
 באמצעות הטופס שצורף למכתב האישי  במוקד הטלפוני 2637* 
סל שירותים בסיעוד" "בחירת  באתר הביטוח הלאומי במחשבון   
מידע מפורט על הקצבה המשופרת תוכלו למצוא באתר הביטוח הלאומי.

הקצבה תשולם מעתה לפי 6 רמות זכאות
 )ולא 3 כפי שהיה עד כה(, כדי להתאים באופן מיטבי

את שעות הסיעוד למצב התפקודי של מקבל הקצבה.

שעות הסיעוד הוגדלו
בעיקר למקבלי הקצבה ברמות הזכאות הגבוהות.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 1 )הנמוכה ביותר(
יוכלו לבחור לקבל קצבה בכסף בסך 1,407 ₪.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 2 עד 6
 יוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף שתשולם ישירות 
 לחשבון הבנק שלהם, ואת שאר הקצבה לקבל בשירותים

 מסל השירותים הכולל: טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום,
קבלת לחצן מצוקה, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה.

 מי שמעסיק מטפל צמוד 
יכול לקבל קצבה בכסף.



ו' כסלו תשע"ט 614/11/18

אנשים  עדיין  שיש  חשב  לא  מאתנו  "איש  והרווחה:  העבודה  בועדת  מיוחד  בדיון  גילאון  ח"כ 
"כבר היום יש מאות ואלפי נשים חרדיות  • ח"כ אשר הביע חשש:  שמועסקים בתנאים כאלה" 
• ח"כ מלכיאלי: "אם יכירו בסמינרים החרדיים כתואר מוכר  שלמדו מקצועות ואין להן עבודה" 
ייגמר הניצול" • משרד העבודה: "לא הגיעו אלינו תלונות, מתחייבים שנגיע לכל מעסיק שנקבל 

לגביו מידע"

ניצול חמור של נשים חרדיות בשוק העבודה 
דו"ח של שדולת הנשים חושף: 

איציק מצרפי 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ 
ניצולן  אלי אלאלוף קיימה ביום שני השבוע דיון בנושא 
לבקשת  התקיים  הדיון  העבודה.  בשוק  חרדיות  נשים  של 
ח"כ רחל עזריה, ח"כ אילן גילאון, ח"כ רויטל סויד וח"כ יעקב 

ואשר על רקע פרסום דו"ח חדש של שדולת הנשים בישראל, המ
סכם את שנת פעילותו הראשונה של הקו הפתוח לנשים חרדיות 
לקו  שהגיעו  פניות  כ-900  על  התבסס  הדו"ח  העבודה.  בשוק 

ובמהלך השנה החולפת וחשף מגמה מדאיגה של ניצול נשים חר
דיות על ידי מעסיקים ושלילת זכויותיהן הבסיסיות ביותר, בהן 

שכר מינימום, פיצויי פיטורין, פנסיה ועוד.
בפתח הדיון אמר ח"כ אילן גילאון "הנשים האלה מתלוננות על 
היעדר זכויות בסיסיות כל כך, שאיש מאתנו לא חשב שיש עדיין 
כאן  שיש  היא  לכך  הסיבה  כאלה.  בתנאים  שמועסקים  אנשים 
קרקע נוחה לניצול ואין מי שיגן עליהן. רוב הנשים החרדיות, שהן 
מרכיב מרכזי בפרנסת המשפחה, מועסקות על ידי גורמים חרדיים 

ואנחנו לא מפקחים ולא מתנים את הפעלת המקומות האלה בקיום 
דברים בסיסיים שאנחנו דורשים ממקומות עבודה אחרים".

ח"כ יעקב אשר שרשום על כינוס הועדה, התנגד לטענות כי ניצול 
"אין מחלוקת  ואמר:  הנשים מתבצע בעיקר בתוך המגזר החרדי 
בכל  בעיות  יש  אבל  להישמר,  חייבות  עובדים  שזכויות  כך  על 

והמגזרים. עובדות חרדיות המועסקות באותו מקצוע ובאותה הכ
יותר  נמוך  חרדים, מקבלות שכר  ידי מעסיקים שאינם  על  שרה 
נביא לכך שגם  זכויותיהן  ניאבק על  ואני חושש שאם  מאחרות, 
המעטות שכן מתקבלות, לא יתקבלו. כבר היום יש מאות ואלפי 

נשים חרדיות שלמדו מקצועות ואין להן עבודה". 
ח"כ מיכאל מלכיאלי )ש"ס( אמר: "מי שאשם זה משרד החינוך 
לומדת  תכנות  ולומדת  לסמינר  שהולכת  חרדית  אישה  והמל"ג. 
בדיוק כמו אישה שאינה חרדית, אבל המל"ג לא מכיר בלימודים 
האלה כלימודים אקדמיים. כשהיא יוצאת לעבוד מבקשים תואר 
כך  ולשם  ניסיון  להביא  היא  השנייה  האופציה  לה.  ואין  אקדמי 
היא צריכה לעבוד שנים בשכר רעב. אם יכירו בסמינרים החרדיים 

כתואר מוכר ייגמר הניצול, כי שוק העבודה יהיה פתוח".
הללו,  הכנסת  חברי  שני 

מל ומיכאל  אשר  ויעקב 
הערך  בשל  ידועים  כיאלי, 
אל  מביאים  שהם  החברתי 
תוך הכאוס המתנהל בכנסת 
סביב צורכיהם הרוחניים של 
על  דיברו  שניהם  החרדים. 
שהציבור  בסיסיים  צרכים 
אליהם,  משווע  אכן  החרדי 

ולי בתארים  המל"ג  והכרת 
הסמינרים  במסגרות  מודים 
בנשים  והכרת שוק העבודה 
שווים  בין  כשוות  החרדיות 
וישלם את שכרן בכבוד ולא 
טובה.  להן  עושים  כאילו 

ואבל שניהם בחרו שלא לה
המ הכואבת  לאמת  ותייחס 

שלנו  המגזר  בתוך  תחוללת 
מעסי של  אמיתי  ניצול  ו- 

העובדות  את  חרדיים  קים 
שלילת  כדי  עד  החרדיות 

המגי הבסיסיות  וזכויותיהן 
כגון:  חוק  פי  על  להן  עות 

חופ פנסיה,  מינימום,  ושכר 
כספים  להחזר  דרישה  שות, 
לאחר שנרשמו בתלוש, ועוד 
שרובם  צעדים  וכהנה  כהנה 

העו של  לרעתן  ומתנהלים 
לפליליים.  ונחשבים  בדות 
התכנסה  הועדה  שוב,  נזכיר 

החר הנשים  בניצול  ולדיון 
יותר  הרבה  במובנים  דיות 
דוח  עם  שהגיעו  בסיסיים 
מפורט של "שדולת הנשים" 
טרם  הדיון  משתתפי  לכל 
התכנסותה, אך איש מהם לא 

התייחס לכך, מדוע? 
בה אמרה  עזריה  רחל  וח"כ 
מל של  לטענותיו  ותייחס 

הנשים  "מרבית  כי  כיאלי 
עדיין  הולכות  החרדיות 
השכר  שם  הוראה,  ללמוד 

במערכת  אחרים  לימודים  משרות.  מספיק  אין  וגם  יותר  נמוך 
והחינוך החרדית לא עומדים בסטנדרט שדורשים היום בשוק הע

הרלוונטיים  הגורמים  עם  יחד  לבנות  הציעה  עזריה  ח"כ  בודה". 
ואמ העבודה  לשוק  חרדיות  נשים  של  הכשרתן  לקידום  ותכנית 

רה "כשיודעים שלעובדת יש אלטרנטיבה הרבה יותר קשה לנצל 
אותה. לכן, ככל שנעלה את הרף ונאפשר תעסוקה רחבה ומגוונת 

יותר כך נפתור גם את בעיית הניצול". 
ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא אמר כי המגזר הערבי חווה ניצול 
דומה לדבריו "נשים רוצות לעבוד כדי לשפר את פרנסת המשפחה 

ומאחר ואין הרבה משרות הן נאלצות לקחת את מה שיש".
ועו"ד עמית קובו-רום, מנהלת הקו הפתוח שמפעילה שדולת הנ

שים לנשים בעבודה מזה 30 שנה, סיפרה כי הקו הייעודי לנשים 
חרדיות הוקם באוקטובר 2017 מתוך הבנה כי קיים במגזר שלהן 
חמור  ניצול  על  רק  סיפרו  לא  אלינו  שפנו  "נשים  חמור.  ניצול 
כי מי שמעזה  וממושך, אלא גם על כך שהן מפחדות להתלונן, 
להתלונן מסומנת כבעייתית. היא תתקשה למצוא עבודה אחרת, 
ילדיה עלולים להיפגע ולא להתקבל למוסדות חינוך או עלולים 

להיפגע בשידוך פוטנציאלי".
כי  סיפרה  בעבודה  הזדמנויות  שוויון  מנציבות  נאמן  נועה  עו"ד 
פונות אלינו פחות נשים בגלל חסמים תרבותיים. נשים  "מראש 
שכן פונות לרוב לא מעוניינות להגיע לשלב של פנייה למעסיק 

בשמן, בוודאי שלא לבתי דין לעבודה".
ובמהלך הישיבה נכחה גם אודליה מעודה - מנהלת הסקטור הח

על  ל"אולטרה-לוחמת"  נחשבת  מעודה  הגב'  בהסתדרות,  רדי 
ונראה היה כי ההצגה  זכויותיהן של הנשים החרדיות בין היתר, 

ושמתרחשת לנגד עיניה לא נוחה לה. מעודה הפנתה אצבע מאשי
מה לכיוון הנציגים החרדים המשתתפים בועדה והאשימה אותם 
מאות  ישראל  למדינת  מייצא  החרדי  "המגזר  כפול":  ב"משחק 
ואולי אלפי בנות סמינר שמחנכות ומעצבות את דור העתיד, אבל 
מי שיודע לעשוק אותן הן בראש ובראשונה רשתות החינוך במגזר 
החרדי- מעיין החינוך התורני ורשת החינוך של אגודת ישראל. 
משרד החינוך מעביר תקציבים, חלקיים אמנם, אבל גם את אלה 

ושכן מגיעים, הבנות המקצועיות המסורות והכנועות האלה שמט
פלות בילדי ישראל לא מקבלות" - סיכמה הגב' מעודה.  

ויו"ר הועדה ח"כ אללוף ביקש הסברים ממשרד העבודה ונציג המ
שרד מאיר דוד, מנהל אגף אכיפה, קרא לכל מי שמחזיק במידע 

ועל מעסיקים המנצלים עובדים ועובדות להעבירו למשרד, ולרא
שונה הצהיר אנחנו לא צריכים את השמות שלכם, אנחנו צריכים 
את שמות המעסיקים: "אנחנו רוצים לדעת מי הם אותם מעסיקים 
8 ₪ לשעה. נכון להיום הגיעו אלינו אפס תלוו  שמשלמים לנשים
נות, בין היתר בגלל אותם פחדים שצוינו כאן. אל תעבירו לנו את 
שם העובדת, רק את שם המעסיק. אנחנו מתחייבים שנגיע לכל 

מעסיק שנקבל לגביו מידע על הפרות".
בהמשך הדיון התייחס עו"ד לירון ספרד ממשרד החינוך לטענה 
זו ואמר: "רוב מוסדות החינוך במגזר החרדי הם מוסדות מוכרים 
שאינם רשמיים. הם מחויבים לשלם תנאי שכר בהתאם לחוקים 
ולתקנות כמו במערכת החינוך הרשמית. אנחנו עושים ביקורות 
שכר על בסיס קבוע ורואים פערים כאלה על בסיס יומיומי- שכר, 
פנסיה, קרן השתלמות. הדרישה המרכזית היא השבת כסף לעובד 

גם לסנק ועל הפערים שנמצאו. לעיתים קרובות אנחנו מגיעים 
ציות ועצירת תקציבים".

ובתום הדיון בירך ח"כ אלאלוף את שדולת הנשים על הדו"ח המ
קיף, שכלל גם המלצות לפעולה וקרא למשרדי הממשלה לפעול 
באופן אקטיבי למען שילוב מלא והוגן של נשים חרדיות, בשוק 

והעבודה: "המטרה היא לא לתפוס מעסיק אחד, אלא שינוי תרבו
תי, שמעסיקים יבינו שאי אפשר לנצל את הנשים".
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סדרת שמפו, מרכך ותחליב רחצה החדשים 
מבית 'נקה 7', מסדרת שמני ההזנה, מכילים 
חמאת שיאה ושמני הזנה, חומרי לחות ופרו-

ויטמין B5 המעניקים לשיער ברק 

BLACK FRIDAY בקבוצת GOLF 40% הנחה 
על מגוון פריטים מקולקציית חורף בכל מותגי 

קבוצת גולף בכללן: גולף, גולף & קו, גולף קידס, 
אינטימה, פולגת וכיתן. המבצע בתוקף בתאריכים 

20-26.11 בכל  סניפי קבוצת  גולף ברחבי הארץ 
ובאתר גולף & קו

תכשיטי PANDORA משיקים: 
קולקציית חורף 2018 - תכשיטים 

מעוצבים בהשראת חלומות חורפיים 
ושברי קרח, לצד תכשיטים אלגנטיים 
עם נגיעות פנינים לבנות שיעניקו לך 

סטייל חורפי מושלם

סנו אוקסיג'ן  
WHITE מסיר 

כתמים מכביסה 
לבנה ושומר על הבד, 
מכיל כמות גדולה של 
חמצן פעיל ואינו מכיל 

אקונומיקה. להשיג 
באריזות של 2 ו – 3 

ליטרים מותג האיפור המקצועי בועז שטיין משיק 
שפתונים בגוונים חורפיים: שזיף בורגנדי, 
יין מרלו ודובדבן כהה, מצטרפים לסדרת 

שפתוני VIBE המוצעת בריכוזיות פיגמנט 
צפופה, בטקסטורה מאט ובגימור משיי

רשת האופנה "דיסקרט" במבצע 
 BLACK-מפנק לכבוד ה

FRIDAY: 2+2 על כל החנות, 
כולל בייסיק. תוקף המבצע החל 

מ 22.11.2018 ועד  25.11.2018  

רשת תכשיטי היוקרה PADANI לראשונה 
www. עלתה עם אתר אינטרנט מכירתי

padani.co.il ומשיקה מבצעים מיוחדים לימי 
 Black Friday,  2018 המכירות של נובמבר
Cyber Monday. מגוון תכשיטים בהנחות 

מיוחדות של עד 50%

חברת הקוסמטיקה תפוח טכנולוגיות השיקה 
את Vitamin C Moisturizing cream קרם 

לחות חיוני מבוסס ויטמין C עם מקדם הגנה 
SPF 25  לשחזור המראה הקורן. מחיר: 140 ₪

ד"ר פישר מרחיב את סדרת סרקל 
מתולתל ומשיק שני תכשירים חדשים 

בסדרה: סרקל שמפו וסרקל מרכך 
לשיער מתולתל. מחיר לצרכן : 28.9 ₪, 

מחיר השקה 19.9 ₪

חברת הפארמה "כצט" )CTS( מרחיבה את סדרת "טפטפים" לפעוטות 
ומשיקה: "טפטפים פרסטי" - טיפות ואצבעון רב פעמי לניקוי וצחצוח 

שיניים מהשן הראשונה. מחיר מומלץ לצרכן: 29.90 ₪

 JACKIE O רשת
 Black -מציעה לרגל ה

Friday: 40% הנחה 
 Jackie-o באתר האונליין
על המותגים המובילים 
בעולם בין התאריכים: 

23-24.11

מיכל נגרין יוצאת במבצעי נובמבר 
 BLACK FRIDAY:-לרגל חגיגת ה

30% הנחה על כל קולקציית 
האופנה והתכשיטים בחנות 

האונליין וברשת החנויות. תוקף 
המכירה: 21-11.18 – 30.11.18

סנו מציעה את מרככי 
הכביסה "מקסימה" 

אנטי בקטריאליים 
בניחוחות מופלאים 

ובעוצמת בישום מוגברת 
לאורך זמן. להשיג 

בגדלים של 1 ליטר 
ו-4  ליטר

לרגל ציון היום הבינלאומי למאבק 
באלימות נגד נשים ב- 25 בנובמבר 

תשיק רשת מגנוליה את צמיד 
"שמש של תקווה", אשר יימכר 

במחיר של 49 ₪ בסניפי מגנוליה, 
מתאריך 05.11.18 עד 30.11.18 

וההכנסות ממכירתו יוקדשו לתרומה 
לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות

חברת הקוסמטיקה מאג'יריי 
  Wrinkle Away משיקה את

קרם ליפטינג מועשר במיוחד לעור 
רפוי המסייע להידוק והמיצוק 

העור, פועל להאטת סימני הזדקנות 
העור ולהפחתת עומק הקמטים. 

מומלץ לשימוש כל סוגי העור  מגיל 
www.magiray.info .30 ומעלה
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שסטוביץ על הכוונת 
של רשות ההגבלים

מחאת הפיגומים יוצאת לדרך
יוחלפו  לפיו  ההסתדרות,  עם  והאוצר  והרווחה  העבודה  משרדי  בין  שהתגבש  ההסכם  בעקבות 
הפיגומים באתרי הבנייה בפיגומים עם תקן אירופאי, יוצאים הקבלנים למחאה  • "אנחנו לא אשמים 

בתאונות העבודה באתרי הבנייה. אם הפיגום לא תקין, מנהל העבודה לא צריך לחתום עליו"

איציק מצרפי 

בקריאה  בכנסת  עבר  האחרון  ביולי 
כוחם  להגבלת  החוק  ושלישית  שניה 
הכלכלה  שר  שקידם  בלעדיים,  יבואנים  של 
סמכויות  ההגבלים  לרשות  המקנה  כהן,  אלי 
ומאפשר לה לפעול נגד יבואנים ישירים במידה 
והם פוגעים בתחרות, גם אם הגוף החשוד אינו 

מונופול.  
הלפרין,  מיכל  עסקיים,  הגבלים  על  הממונה 
שסטוביץ  חברת  נגד  שימוע  בהליך  פתחה 
שעבר  בשבוע  מקביל.  יבוא  לחסימת  בחשד 
שלחה הממונה מכתב שימוע ליבואנית מוצרי 
הטואלטיקה שנדרשת להגיב על הטענות נגדה 
30 יום. יש לציין כי זו הפעם הראשונה  בתוך 
לה  שמקנה  בסמכות  שימוש  עושה  שהרשות 

החוק להגבלת כוחם של יבואנים בלעדיים.
העסקיים  ההגבלים  רשות  שביצעה  מחקירה 
דיווחה  הטואלטיקה  מוצרי  יבואנית  כי  עולה 
מותגים  של  הבינלאומי  ליצרן  שיטתי  באופן 
ליבוא מקביל  ניסיונות  אותם היא מייבאת על 
מוצרים  וכן  קולגייט  שיניים  משחות  של 

נוספים. 
הורה  הבינלאומי  היצרן  כי  הן  ההערכות 
יבואנים  על  לדווח  בעולם  שלו  למפיצים 

מקבילים במטרה לכאורה, לחסום את הכנסת 
המוצרים הללו לישראל. לפי ממצאי החקירה 
משחת  על  ליצרן  ודיווחה  צילמה  שסטוביץ 
שיניים קולגייט שהגיעה לארץ ביבוא מקביל, 
אחר  להתחקות  הבינלאומי  ליצרן  שעזר  מה 
מקור הסחורה ולחסום אותה. נציין כי שסטוביץ 
איננה מוגדרת מונופול ועד כה התקשתה רשות 

ההגבלים לפעול נגד גופים שאינם כאלה.  
לאחרונה מסדרונות המשרד להגבלים עסקיים 
מייצרת  ההתרחשות  כי  ונראה  יותר  צפופים 
אחראי.  מבוגר  כאן  שיש  תחושה  לצרכן 
להתערבות  עדים  אנחנו  האחרונים  בחודשים 
בכל  העסקיים  ההגבלים  על  הממונה  של 
למשל  כמו  המשק,  לזעזוע  אפשרי  תרחיש 
 - המלט  ענף  על  סחר  להיטל  בהתנגדותה 
שעבר  בחודש  הלפרין  שהגישה  דעת  בחוות 
שדנה  הגנה  ואמצעי  סחר  להיטלי  לוועדה 
בסוגיית ההיטל כתבה הממונה, כי לפי בדיקת 
רשות ההגבלים "הגברת התחרות בענף המלט, 
פירות  נושאת  ביבוא,  שחל  מהגידול  שנובעת 
והגדלת  והבטון  המלט  מחירי  הורדת  בדמות 
עלולה  היצף  היטל  הגדלת  המסופקת.  הכמות 
את  מהציבור  ולשלול  התחרות  את  לגדוע 
כל  אין  ההיטל  שבהטלת  שעה  והכל  פירותיה 
תועלת שבכוחה לשמש משקל נגד לנזק הגדול 

שייגרם בוודאות לתחרות בענף ולציבור". 
התבטאות נוספת של הלפרין בלט בדיון בכנסת 
בו הביעה דעתה לחשש הקמעונאים על כוונתה 
רוצה  של אמזון להיכנס לישראל: "אני מאוד 
את אמזון בישראל - אבל אם התחרות תיפגע 
ננקוט צעדים נגד הענקיות - הרשות השקיעה 
משאבים רבים לחקור את השפעתן של ענקיות 
והצהירה, "מעולם  ישראל"  על  האינטרנט 

הרשות לא נרתעה להילחם בענקים". 
באשר לשסטוביץ', בשלב זה גם אם החשדות 
לכתב  חשופה  אינה  החברה  כנכונים,  יתבררו 
אישום והסיכוי לקנס כספי גם הוא נמוך מאוד, 
שכן אם נעמיק במהותו של החוק החדש נמצא 
לתת  ההגבלים  על  לממונה  מאפשר  הוא  כי 
הוראות לחברה המפרה, אך במידה וההוראות 
תוכל  החברה,  ידי  על  יופרו  הממונה  של 
רשות ההגבלים להטיל על החברה קנס כספי, 
פחות  לא  על  עומד  שלו  המקסימלי  שהסכום 

מ-24 מיליון שקלים. 
זימון  כל  התקבל  "לא  שסטוביץ':  תגובת 
בחשד לחסימת יבוא מקביל. שסטוביץ פועלת 
בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק ההגבלים 

העסקיים ואינה פועלת לחסום יבוא מקביל".

איציק מצרפי 

ההסכם שנחתם בין ההסתדרות למשרדי 
תנאי  לשיפור  הנוגע  והעבודה  האוצר 
מנע  אמנם  הבנייה,  באתרי  הבטיחות 
לפני  בדיוק  הישראלי  במשק  רחבה  שביתה 
פיגומים  קבלני  טוענים  כעת  אך  שבוע, 
מהם,  רבים  של  רגל  לפשיטת  יביא  שההסכם 
אירופאי  תקן  להחיל  שהוחלט  העובדה  לאור 

על הפיגומים המוצבים באתרי בנייה. 
כי  להבטיח  אמור  המחמיר  האירופאי  התקן 
הפיגומים שמוצבים באתרי הבנייה יהיו יציבים 
יותר, ובכך להקטין את כמות תאונות העבודה, 
מנפילות  כתוצאה  מתרחשות  מהן  שרבות 
מגובה. לדברי קבלני הפיגומים המשמעות היא 
בישראל  הבניה  מתבססת  עליו  הענף  הפקרת 
את  הופך  נוסח,  שהוא  כפי  שההסכם  מכיוון 
מתכת  לגרוטאות  משתמשים  הם  בו  הציוד 
ובמקומו הם ייאלצו לקנות ציוד חדש ששוויו 

גבוה פי 3 עד 5 מהציוד שבידיהם. 
אני  מה  שקל,  מיליון  ב-3  ציוד  היום  לי  "יש 
אעשה איתו? לזרוק אותו? יש אנשים שלקחו 
הלוואות ומחויבים לבנק לשלם בכל חודש, אז 
מה יעשו - ישלחו אותם להתמודד עם החיים? 
אני עובד עם החברות הכי גדולות ומעולם לא 
נפל לי פיגום במשך 15 שנה. מה שיקרה עכשיו 
זה שעשרות קבלני פיגומים יפשטו את הרגל", 

כך לדברי מקור בענף הפיגומים. 
"כל תאונה שיש ישר מאשימים אותנו וזה לא 

צודק". אומר קבלן פיגומים ותיק העובד בענף 
בתאונות  אשמים  לא  "אנחנו  שנים,   15 מזה 
העבודה באתרי הבנייה. אם הפיגום לא תקין, 
זה  מנהל העבודה לא צריך לחתום עליו. אבל 
לא מעניין אותם, יש עליהם עומס. אני בונה את 
הפיגומים ומרגע שמנהל העבודה חותם עליו - 
זה באחריותו. אבל  יותר באתר,  נמצא  לא  אני 
קבלני   100 לקחת   - עכשיו  לעשות  רוצים  מה 
פיגומים בארץ שיש להם ציוד במאות מיליוני 

שקלים ולהגיד להם שאין פתרון עבורם".
וההסתדרות,  במידה   - שמתעוררות  השאלות 
האוצר או משרד הרווחה לא יתעשתו ויבינו את 
גודל השבר של ענף הפיגומים - מי ישלם את 
המחיר? הרי בסופו של דבר בהנחה ורק 50% 
הגזירה,  את  ישרדו  כיום  הפיגומים  מקבלני 
ומשכך  שיעור  לאין  יעלו  הפיגומים  מחירי 
האוצר  האם  הדירות,  לרוכשי  יתגלגל  המחיר 

באמת מוכן להשתתף בניסוי הזה? 
הפיגומים  קבלני  עכשיו  נזכרו  מדוע  בנוסף, 
להגיב על ההסכם שנחתם והשאיר אותם בחוץ, 
כשהם הרגישו את החבל מתהדק סביב צווארם 
לא  והם  בהנחה  אט.  אט  האחרונות  בשנתיים 
מדוע  הנתונים  את  מציגים  שהם  כפי  אשמים 
שמם  "ניקוי"  מסע  את  אז  כבר  החלו  לא  הם 

בצעדים אופרטיביים שיצילו חיים?
 ג' קבלן פיגומים מהדרום: "כל הדיבור בנושא 
חודשים  שנה-שמונה  בחצי  מתקיים  הזה 
ואתה  דיבורים,  שיש  שומע  אתה  האחרונים. 
אומר 'בסדר מדברים', אבל הנה פתאום החבל 

כרוך לנו סביב הצוואר".  
את  קיבלו  שבהסתדרות  לאחר  הקיים,  במצב 
מנת הכוח התקופתית שלהם, שמשרד העבודה 
הוכיח שזה אכפת לו והאוצר גזר כותרת, נשאר 
כבד  עם חשש  קיומו  נשכח  ענף אחד שכאילו 
של העובדים לאבד את מקור פרנסתם. בימים 
מהלכים  פיגומים  קבלני  כ50  יבצעו  הקרובים 
נגד ההסכם שמותיר  ולפעול במחאה  להתאגד 
הוא  מהתכנית  חלק  כאשר  כל,  חסרי  אותם 
"אנחנו  לירושלים  50 משאיות בדרך  מסע של 
לא  הכביש,  של  ימין  בצד  לנסוע  מתכוונים 
האמפתיה  את  רוצים  אנחנו  לאנשים.  להציק 
של הציבור, שיבינו את המצוקה. אנחנו יוצאים 

למאבק." אומר מנכל בחברת פיגומים. 
"משרד  והרווחה:  העבודה  משרד  תגובת 
שינוי  תהליך  את  סיים  והרווחה  העבודה 
הנהוג  הפיגומים  תקן  הרגולציה  לשינוי 
בישראל והפיכתו לתקן אירופי, במטרה למנוע 
הנושא  אדם.  חיי  על  ולשמור  מגובה  נפילות 
לאישור  יגיע  בטרם  הציבור,  להערות  פורסם 
הכנסת. המשרד יבחן את כלל הטיעונים באופן 

מקצועי ומסודר".
הממשלה  מול  "הסיכום  ההסתדרות:  תגובת 
להיערך  הפיגומים  קבלני  על  שיהיה  הוא 
הגורמים  כל  עם  שערכנו  משיחות  בהתאם. 
להיערך  שיש  התובנה  עלתה  הבניה  בענף 

ולהחליף את הפיגומים לתקן האירופאי".

כסף קטן

הצוללת שמסרבת לשקוע 

יו"ר המחנה הציוני, אבי גבאי, קורא להקים 
פרשת  לבדיקת  ממלכתית  חקירה  ועדת 
הצוללות. "פרשת הצוללות היא פרשת השחיתות 
האנשים  המדינה.  בתולדות  ביותר  החמורה 
הקרובים ביותר לראש הממשלה מואשמים בשוחד 
חמור שהוא בגידה בחיילי צה"ל". כך אמר בסוף 
גבאי.  אבי  העבודה  מפלגת  יו"ר  האחרון  השבוע 
לדבריו, "זה לא רק סיפור פלילי. זה סיפור בטחוני. 
ממלכתית  חקירה  ועדת  מיד  לקום  חייבת  לכן 
שתבדוק את כל הפרטים והמעורבים - והאם ראש 
הממשלה ידע או התעלם מהשוחד שנרקם מתחת 

לאפו".

 התייקרויות בענף הסלולר 

בדומה למהלך של סלקום לפני כשבוע, 
מחירים  מעלה  פרטנר  של  מובייל   012 גם 
 - הגדולות  המתחרות  ללקוחות.  הטבה  בליווי 
שינוי  כל  כה  עד  ביצעו  לא  מובייל  והוט  פלאפון 
תוכניות  לגבי  עדכונים  מסרו  לא  אך  בתמחור, 

עתידיות. 

תשובה של הגז 

ומיוחדת  משמעותית  שנה  לקראת  ״אנו 
2019 תהיה שנה שבה נפיק את הגז  - שנת 
בארשת  השבוע  בתחילת  אמר  כך  מלווייתן", 
יצחק  דלק  בקבוצת  השליטה  בעל  חגיגית  פנים 
הקבוצה  שערכה  משקיעים  בכנס  תשובה, 
בכנס  דלק התייחס  בת"א. בעל השליטה בקבוצת 
הצפויות  וההתפתחויות  המחירים  לפונקציית  אף 
ב-40%  גבוהים  היום  באירופה  "המחירים  ואמר: 
נפעל  הגז;  משק  לפיתוח  בשורה  זו   - מישראל 
להיסחר גם בחו״ל עם שלוש זרועות: הים התיכון, 
הים הצפוני ומפרץ מקסיקו״. לדברי תשובה, דלק 
פועלת למכירת כלל החזקותיה בתמר עד סוף שנת 
2021 לכל המאוחר, כחלק מהדרישות של מתווה 

הגז - "ואנו תקווה שזה יקרה קודם לכן".

בניה מאסיבית בעיר לוד  

הוועדה  מערבה.  תתרחב  לוד  העיר 
מתחמים  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית 
רביעי  ביום  אישרה  )הותמ"ל(,  לדיור  מועדפים 
לוד,  במערב  התוכנית  את  תוקף  למתן  האחרון 
הכוללת 11 אלף יחידות דיור. הותמ"ל דחתה את 
ההתנגדויות שהוגשו כנגד התוכנית ואישרה סופית 
את התוכנית הגדולה ביותר שאושרה עד כה בעיר.

פרשת שוחד בשיכון ובינוי 

המשטרה הקפיאה ליו"ר אריסון השקעות 
ערך,  ניירות  תיק  דירות,  ארבע  פלד  אפרת 
חשבונות בנק, כספים בחסכונות פנסיוניים ובבתי 
שקלים.  מיליוני  עשרות  של  בהיקף  השקעות, 
בבנק  ערך  ניירות  תיק  המשטרה  תפסה  בנוסף, 
בנק  הפועלים, כספים בבית השקעות, בחשבונות 
השקעות  בקרן  כספים  וכן  פנסיוניים  וחסכונות 

פרטית.
ובינוי  בשיכון  כדירקטורית  בעבר  כיהנה  פלד 
בעלת  אריסון,  שרי  של  ימינה  יד  שהייתה  ומי 
בשיכון  בעבר  ששלטה  אריסון  בקבוצת  השליטה 
ובינוי. במוקד החקירה עומד חשד כי שיכון ובינוי 
ובדרום  באפריקה  ציבור  לפקידי  שוחד  שילמה 
של  בהיקף  תשתיות  במכרזי  לזכות  כדי  אמריקה 

מאות מיליוני שקלים.
להסדר  הצדדים  הגיעו  האחרונים  בימים 
פלד,  של  מהנכסים  חלק  ישוחררו  שבמסגרתו 
במסגרת  מגוריה.  בית  הוא  שבהם  כשהעיקרי 
של  בהיקף  נכסים  המשטרה  בידי  יישארו  ההסדר 
כ־10 מיליון שקל. צווי המניעה על יתר הנדל"ן של 
וצווי ההקפאה על הכספים בבתי ההשקעות  פלד 
יישארו משוחררים למשך  ובחסכונות הפנסיוניים 

חצי שנה נוספת.



 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(_____________________________________________

ו’-ח’ בכסלו תשע”ט  
14-16/10/2018
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03-6162228
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

באר שבע

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

 בפנקס דירת 3 חד' 
75 מ"ר משופצים בק"ג 

ומעליה 2 חד' וגג + אופ' 
ממשית עם אישורי בניה 

לעוד 75 מ )אפשרות 
לחלוקה( 2,320,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4300 ש"ח 
מבצע יואב במחיר מציאה.

054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 5000 ש"ח 
מבצע נחשון מחיר מציאה.

054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 5300 ש"ח רח' 
מוריה המבוקש מחיר מציאה.

054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 

שכונה ג מחיר מציאה.
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 בית קרקע מחולקת ל-4 
יחידות דיור מושכרות 7000 
ש"ח שכונה במחיר מציאה.

054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה מושכרת ב2400 
ש"ח מעולה לחלוקה רח' 

אמציה מחיר מציאה.
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה ברח' מינץ מעולה 
לחלוקה 76 מטר במחיר 

_____________________________________________)46-46(מציאה. 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים שפויים בתקשרו עוד 
_____________________________________________)46-46(היום. 054-3255667

בית שמש

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

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

 דירות חדשות יד 1 
בעפולה מקבלן עם שכירות 
מובטחת 3 שנים והשבחה 

עתידית במחיר מציאה.
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 בהרב שך 21, ק"ג, כ-130 
מ"ר, מ-2 מפלסים, חזית, ללא 

מעלית, 2,100,000 ש"ח.
03-5705988)45-46(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

דופלקס

 באוסישקין, 4 חד' חדשה 
ק"א 3 כ"א+יח' הורים, 

אופציה לחלוקה, 1,680,000 
_____________________________________________)45-46ל(ש"ח.לל"ת 052-7696596

 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(_____________________________________________

אשקלון
 בשכונת שמשון, רח' 
אפריים צור, 2 חד', ק"ב, 

משופצת, מאווררת ומוארת. 
בפרויקט פינוי בינוי. 645,000 

_____________________________________________)46-47ל(ש"ח. 054-7518388

4-4.5 חדרים
 ב-ו' החדשה דירת 4 

חדרים קומה ראשונה ניתנת 
לחלוקה ל-3 יח"ד מחיר 
700,000 "תיווך המזרחי"

054-2388654)46-46(_____________________________________________

 בשכונה י"א רח' אלפסי 
דירת 3 חד' במצב מעולה עם 
מזגנים. מחיר-620,000 ש"ח. 

"תיווך המזרחי"
054-23388654)46-46(_____________________________________________

 בשכונת ו' החדשה דירת 
3 חדרים 60 מ"ר מושכרת 

ב-1,850 ש"ח מחיר - 
490,000 ש"ח בהזדמנות. 

"תיווך המזרחי"
054-8988654)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 40 מ"ר 

מחולקת ל-2 יחידות ק"ג 
ואחרונה + אופ' גג רעפים 
תשואה כיום 4,200 ש"ח 

מיידי 980,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בחנה סנש, ברביעיות, 
קומה ראשונה, 80 מ"ר 

בנוי + אפשרויות הרחבה 
עד 110 מ"ר + א. בניה 

על הגג. "מקסימום נדלן" 
052-2452820)46-46(_____________________________________________

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

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

 מציאה! באיזור ויזניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת אהרון 
דירות 3-4 חדרים יפות תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי 4 מפלסים כ 
380 מ"ר נוף מדהים - 

חניה, מיידי 5,100,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

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

 בלעדי באבטליון 
דירת גג 220 ענקית 

4 חד' חזית ק"ג 110 
מ"ר למטה + 100 מ"ר 

בטאבו אופ/ לבנית 
חדרים נוספים + חניה 

2,600,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל דירת 
גן יוקרתית 250 מ"ר 

170 בנוי 5.5 חדרים + 
70 מ"ר חצר מושקעת 

ברמה גבוה בנין מפואר + 
מעלית וחניה 3,650,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בהתנאים, דירת גן, 
3 חדרים , 70 מ"ר + 70 
מ"ר חצר, שקטה, נדירה 
ויפיפיה "מקסימום נדלן" 

054-4340843)46-46(_____________________________________________

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

בטאבו משותף{ 2,700,000 
_____________________________________________)46-46(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה בבלעדיות בדב 
גרונר. דופלקס 5 חד' ממ"ד 

מעלית. בניין חדיש 1,550,000 
ש"ח. "פנחס נכסים" 

055-6789653)46-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באזור השלשה דופלקס 
130 מטר משופצת מהיסוד 

גדולה ויפה 2,300,000 ש"ח. 
 B.D.A תיווך

_____________________________________________)46-46(פל' 054-8449423 

 לוח דירות חינם לציבור 
dira4me.co.il החרדי כנסו

אצלנו אין דמי מנוי לקונה 
_____________________________________________)46-46(למוכר וגם למשכיר ולשוכר

 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 

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

 בגבעת רוקח דופלקס 
בבניין חדש 300 מ"ר ק"6 

+ מעלית + חניה + יחידה 
מושכרת + מדרגות מחדר 

מדרגות לגג 3,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-46(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקסים ברב קוק 
היוקרתי - וברחוב השלושה. 

חזית + מעלית + חנייה. תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור מלצר 5 חד' 130 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 

משופצת חזית א. פנחסי 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 5 חד' 
130 מ"ר ק"ב + מעלית + 
חניה חזית מ. שמש גדולה 
+ סוכה ענקית א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

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

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

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העירייה, רח' שקט 5 חד' + 
סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 

חזית נתנת לחלוקה 3 כ"א. א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 ברב קוק! חדשה! 
5 חד' + מרפסות + 

מדרגות חיצוניות לגג 
מוצמד + מעטפת על 

הגג. 2,750,000 ש"ח. 
מפתחות ב"אביחי 

_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי במנחם 5 חד' 
120 מ"ר + סוכה 12 מ"ר 
ק"א עורפית 1,950,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 באזור קרית הרצוג 5 
חד' גדולה ויפה חדשה + 

מעלית 1,750,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)46-46 פל' 054-8449423 

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

050-4999465 03-8007000)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 + אופ' מאושרת 

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

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

 קובלסקי 4.5 חד' ק"ג 
85 מ"ר 1,700,000 ש"ח 
חזית "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)46-46(_____________________________________________

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חד' 5 כוכבי 
יופי 100 מ"ר יחידת 

הורים שני מרפסות ק"א. 
1,650,000 ש"ח. "אפיקי 
_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 058-3200078

 אחיה השילוני 4 
חד' יפיפיה ומושקעת 
ק"א. עורף, אופציה. 

1,800,000 "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)46-46(בועז" 058-3200078

 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. פנחסי
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ"ר חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס, 

מעולה רק ב-1,620,000 
ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 

_____________________________________________)46-46(בועז" 050-4156080

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

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

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

 בבניה בזכרון מאיר דירות 
2,150,0002 תיווך-ישוב- 4

הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד'  מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בטבריה 4 חד' בק"ק, 
מחולקת ל-2 2,000,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ו' 4.5 חד' 
משופצת, חזיתית + אופציה 
1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

+ חניה חזית 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 4 חד' כ-95 מטר 
בסוקולוב השקט קומה א' 
חזית משופצת 1,870,000 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)46-46(_____________________________________________

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף  1,600,000 ש"ח. 

3 כ"א. אופציה לעוד 45 
מ"ר "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)46-46(_____________________________________________

 דוד מחלוף. 4 חד' 80 
מ"ר 3 כ"א+מרפסת/

סוכה 35 מ"ר. 
1,550,000 ש"ח. "אפיקי 
_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 058-3200078

 ברמת אהרון! בבנין 
חדש ומיוחד! 4 חד' 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי מתווכים"

03-5701010)46-46(_____________________________________________



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

ו’- ח’  כסלו תשע”ט 14-16/10/2018

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

053-3166018)44-47(_____________________________________________

 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

 בהמכבים/אבוחצירא
3.5 חד' מתוחזקת מצוין + 

נוף + מרפסת סוכה, אופציה 
ל-60 מ"ר +, 1,445,000 ש"ח

_____________________________________________)43-46ל(053-3138151

 בדוב גרונר המבוקש 3 
חד' שקטה ק"ב + אופציה 
להרחבה, מציאה, למגורים 
והשקעה 1,290,000 ש"ח.

_____________________________________________)43-46ל(052-8559759

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

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

 להשכרה חדר גדול 
בתוך גלית איטליה ב"ב מיועד 

לקוסמטיקה וכו'. 
054-7493007)43-46(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה וגדולה, 
מול רחוב צפניה, עם ריהוט 
מלא קומה ראשונה כניסה 

_____________________________________________)43-46(מיידית. 054-7493007

 מהודרת ומשופצת 
במקום יוקרתי, 200 מטר 

קומה א' + מעלית. 
054-4338135)43-50(_____________________________________________

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

054-6920970)44-47(_____________________________________________

ירוחם

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

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

+5 חדרים

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חדרים, 80 מ"ר 
מרווחים ומשופצים ק"ב 

חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 

ש"ח 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

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

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

 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

 מבחר בתי קרקע ודירות 
במחירי מציאה כל הקודם 

_____________________________________________)46-46(זוכה.  054-3255667

 דירות להשקעה בעפולה 
חדשות עם שכירות מובטחת 
של 3 שנים 2500 ש"ח ועוד 

הטבות התקשרו לקבלת מידע 
_____________________________________________)46-46(עוד היום.  054-3255667

 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

מגדל העמק
 3 חד' משופצת, קרוב 

לרב גרוסמן ולחב"ד 440,000 
_____________________________________________)45-46ל(ש"ח בלבד. 054-8475774

מודיעין
 דירות להשקעה בעפולה 

יד 1 חדשות עם שכירות 
מובטחת ל-3 שנים והשבחה 

עתידית במחיר מציאה.
054-3255667 )46-46(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

 למכירה בית ענק 
בגודל 450 מטר בשלושה 

מפלסים בהר השלום 
ברח' האדמו"ר מרוזין 

בית מסודר ומאוורר, נוף. 
5,000,000 ש"ח מיידי. 

ש. מאירוביץ
050-5308742)45-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)45-46ל(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

 ברב קוק 4 חד' ק"ב, 
חניה, מעלית. 2,000,000 

ש"ח. אופציה למחיר מופחתת 
_____________________________________________)44-46ל(ללא חניה. 050-7284119

 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 מציאת השבוע! 
בסמטת רחל קרוב 

לירושלים 3 חד' 75 מ"ר 
חזית ק"ג אופ'- )רעפים( 

ניתנת לחלוקה מיידית 
בקלות 1,400,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)46-46(והשקעות"054-4290600

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חד' 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית. 3 כ"א. דוד 
_____________________________________________)46-46(תיווך ספיריט. 072-3263850

 בבלעדיות בקובלסקי 12 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"ד משופצת 
מהיסוד + סוכה גדולה, 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)46-46(תיווך ספיריט. 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב יונתן 8 
דירת 3 חדרים קומה ראשונה, 
יפה במיוחד משופצת מהיסוד, 

2 כ"א. דוד תיווך ספיריט.
072-3263850)46-46(_____________________________________________

 המחיר ירד 3 חד' רבי 
עקיבא אזור דובק, בנין 
חדש עורף ק"ד. מחיר 

של פעם 1,620,000!!! 
"אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)46-46(_____________________________________________

 דנגור 3 חדרים ק"ב. 
אופציה להרחבה 30 

מ"ר. 1,250,000 "אפיקי 
_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 058-3200078

 ז'בוטינסקי 3 חד' ק"א 
חזית משופץ כמעט ללא 
מדרגות אפשרות לסוכה 
1,260,000 "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)46-46(בועז" 058-3200078

 בלעדי בקוטלר קרוב 
לרב שך 3.5 חד' + 

מרפסות כ 85 מ"ר ק"ב 
חזית כניסה מיידית זקוקה 
לשיפוץ 1,800,000 גמיש. 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד' + יחידת דיור 

משופץ קומפלט + גג 
בטון + חתימות שכנים 

1,920,000 ש"ח.
054-8834479)46-46(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 חד' 
חדשה ויפה כ - 80 מטר + 

מזגנים + מרפסת 2,000,000 
 B.D.A ג'נבה תיווך
_____________________________________________)46-46(פל' 054-8449423 

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה גדולה 

רק ב-1,240,000 ש"ח.
בלעדי! ל'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)46-46(בועז' 050-4156080

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

33 מ"ר, מיידי במחיר 
מעולה 1,350,000 מיידי 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)46-46(_____________________________________________

 מי אמר שאין מציאות? 
3 חדרים בפרדס כץ 60 מטר 

אופציה צנרת חדשה. מה? 
כן!!! 1,200,000 ש"ח מחיר 

שלא נמצא בשוק. "פנחס 
_____________________________________________)46-46(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור 
המטופח. 3 חדרים משופצת 

ברמה. קומה 4 אופציה בחזית 
ובגג בטון 1,270,000 )גמיש( 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבניה בכהנמן-הר סיני + 
ליווי בנקאי! דירות 3 חדרים 

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

052-3344721)46-46(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 

גמיש תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה, חזיתית 

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 באזור השלושה סוקולוב 
3.5 חד' 80 מ"ר ק"ב משופצת 
כחדשה+ מחסן בק"ק 8 מ"ר 

חזית 1,720,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה 3.5 
חד' 72 מ"ר + היתר בניה 

30 מ"ר ק"א חזית משופצת 
1,700,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' באברבנל 
קרוב לצבי כ70 מטר ק"ב 

חזית 3 כ"א + רשיון לבנות 
עוד 70 נטר 1,420,000 תיווך 

_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בזבוטינסקי 
עורפית לב"ב בניין אברכים 

70 מ"ר ק"ב משופצת מאוד 
1,320,000 + אופציה לסוכה 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)46-46(_____________________________________________

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד' ענקית + אופציה 

בגג, רק 1,725,000 
ש"ח. "אביחי מתווכים" 

03-5701010)46-46(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק + אופציה 

מוכנה של 15 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח. בלעדי 

ל"אביחי מתווכים"
03-5701010)46-46(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 3 חד', 
ק"א, חזית! 1,470,000 

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

 דירה 3 חד' 80 מטר ברבי 
 BA עקיבא 32 קומה א תיווך

_____________________________________________)46-46(יזמות 054-4980159 דורון.

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 
חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
מסודרת 1,350,000 ש"ח 
באיזור העיריה 2.5 חד' 70 

מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברחוב ברוט בניין 
אברכים 2 חד' 40 מטר + 

התרים לבנות בצד ובגג בטון 
כ70 מטר 1,270,000 תיווך 

_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חד' 70 מ"ר 
שמורה ק"ב-עורפית מיידי 

1,420,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 חדרים 
ק"א חזית 60 מ"ר 

משופצת מושכרת מיידי 
בלעדי! ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)46-46(בועז" 050-4156080

 מציאה 2.5 חד' ז'בוטינסקי 
עורפית ק"ג + התר בניה על 
הגג מיידי 1,120,000 )גמיש( 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

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

 2 חד' ברבי עקיבא פינת 
יונה הנביא מסודרת מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 לסגירה 
ל"אפיקי נדלן בועז" 

054-8474843)46-46(_____________________________________________

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

דיור + גינה דורש שיפוץ 
650,000 גמיש. 

IRC 050-244-244-6)46-46(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 
בטאבו על מגרש של 250 

מטר 1,250,000 ניתן לקנות 
כל דירה בנפרד

IRC 050-244-244-6)46-46(_____________________________________________

 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. תיווך הכוכבים:

02-5713375)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(חניות. 052-2656825

 "רימקס עוצמה" בבן 
צבי, 5 חד', 110 מ"ר, בניין 

בוטיק, קומה, מעלית, חניה, 
_____________________________________________)46-46(שמורה. אלין 050-4388445

 בפרנקפורטר 4 חד' 
גדולה מסודרת. מעלית. חניה. 

1,620,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)46-46(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, כ-80 מ"ר, קומת 

קרקע, סורגים, משופצת 
מהיסוד, עורפית. צוות אביגד

072-3957393)46-46(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 ח' + מעלית + מרפסת 

סוכה מעלית שבת! מושקעת 
ויפה. 1,640,000 ש"ח.

050-4811122)46-46(_____________________________________________

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

- משופצת! רק 1,320,000 
כ-7.5% תשואה.

050-4811122)46-46(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125, 4.5 חד' 

כ-115 מ"ר, קומה 1, חניה 
מעלית, משופצת מהיסוד, 

סלון כ 45 מ"ר גדול במיוחד, 
ווה לבוא ולראות!!! שמורה 

_____________________________________________)46-46(ויפה. אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 4 חד', קומה 2, מעלית, 

חניה, שמורה ויפה.
_____________________________________________)46-46(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3.
_____________________________________________)46-46(אושר כהן 050-2567111

 באזור הרצל, 4 חד', 
קומה 3, ענקית, 110 מ"ר, 

מעלית, חניה, כניסה מיידית, 
משופצת! 1,540,000 ש"ח.

050-6610501 סתיו
_____________________________________________)46-46(סיימון 050-4811122

 השקעה מעולה! 
מוהליבר/ההסתדרות 3 ח' 

ק"ב. )מושכרת ב-3,500 ש"ח( 
רק 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)46-46(_____________________________________________

 במרכז העיר 3 וחצי 
חדרים ק"ב גדולה מאוד 
ומסודרת מעלית. סוכה. 

1,350,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 
050-4104044)46-46(_____________________________________________

 בשעריה 3 חד' למגורים/
השקעה משופצת מסודרת 
ק"ד 1,090,000 תיווך-יוחנן 

050-4104044)46-46(_____________________________________________

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

גדולים + הול + 2 מרפסות, 
3 כ"א - מיידית! 1,120,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח. 050-4811122

 בבנדה/ אחד העם 2.5 
חד+ מעלית. ק"א. )מושכרת 
ב-3500 ש"ח( משופצת רק 

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)46-46(_____________________________________________

 מציאה למשקיעים, 
במרכז, 2.5 חד', קומה 
גבוהה פלוס נוף פתוח, 

מעלית, משופצת, מזגנים!!! 
1,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)46-46(050-6610501 סתיו

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח 
30 מ"ר, ק"ק באברבנל 6 

למגורים/השקעה.
052-2656825)46-46(_____________________________________________

 להשקעה ברח' ירושלים 
צימר/דירה פלוס חצר ומרפסת 

_____________________________________________)46-46(550 אלף 052-8045458

 כנען דירה 3 חד' במצב 
טוב קומה נוחה מציאה 450 

_____________________________________________)46-46(אלף ש"ח. 050-3202551

3-3.5 חדרים

קריית אתא
 בק.אתא מחולקת ומניבה 

בסמוך לחרדי מציאה של 
ממש! 1,575,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים.

04-8441111 052-2790370)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בזבולון 4 חד' כולל 

מעלית, ממוזגת ומשופצת רק 
720,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים.
052-2790370)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3.5 חד' בקומת 

קרקע, נגישה ונוחה 575,000 
ש"ח - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים.
052-2790370)46-46(_____________________________________________

 בק. מוצקין ק/1 מחולקת 
ומניבה גג צמוד שכירות 

עוברת מתאימה לתמ"א 38 
לרציניים בלבד- מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים.
052-2790370)46-46(_____________________________________________

קריית מוצקין

 בבלעדיות!!! 
בהזדמנות!!! במהרשל, 
ק"ק על עמודים, 4 חד' 3 

כ"א מטופחת תיווך
052-7165120)46-46(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בניין 
חדש! 4 חד', מרווחת! 

כניסה לחנוכה! מפתחות 
ב"אביחי מתווכים"

03-5701010)46-46(_____________________________________________

 בהרצל 4 חד' חזית 
בניין חרדי מרווחת 

מושקעת מעלית חניה 
מיידי! בלעדי ל"אפיקי 

_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 050-4156080

 באזור העיריה 4 חד' 
גדולה משופצת כחדשה 

מושקעת ברמה גבוהה ק"א 
חזית מיידי }ניתן להשכיר 

גם את היחידה הצמודה{ א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בנין חדש 3 חדרים 

מרווחת ומושקעת 
ק"ג + מעלית 4300 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה': 1.5 חד' 36 מ"ר. 
מיידי בבלעדיות מאגדים נדלן - 

_____________________________________________)45-45(משה דסקל 050-5926021

 בשיכון ה': יחידת דיור 
2.5 חדרים חדשה ומפוארת 
מצוינת להשקעה 790,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח אדי נדל"ן 054-8493483

1-1.5 חדרים

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם 9, 
דירת 4 חד', 103 מ"ר, גדולה 

ומרווחת, ק"ב, בנין חדש 
ומתוחזק, סוכה, חניה, דוד 

_____________________________________________)46-46(תיווך ספיריט. 072-3263850

מושכרות 
בין 2,000-5,000 ש"ח לחודש

דירות סטודיו בטבריה
חדשות, מרוהטות 

ומיידיות
₪ 299,000

054-4659772

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

+5 חדרים

ו’- ח’  כסלו תשע”ט 14-16/10/2018

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 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

3-3.5 חדרים
 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

 להשכרה ברח' ירושלים 
בב"ב 64 30 מ"ר משופצת, 

ממוזגת, לכל מטרה
052-2303988)43-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 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(_____________________________________________

 "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

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי אירוח, החל מ- 150 ש"ח 

בר השגה - נופש בהישג ידך, 
מבצעים מיוחדים לקוראי
"קול העיר" ניתן להיכנס 

barasaga.co.il לאתר
055-9923279)41-52(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

 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

 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

 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.

 מציאה!! בסירקין/
הרב שך 2 חדרים ענקית 

60 מ"ר ק"א עורפית 
לא משופצת 2,600 

ש"ח בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)45-45(_____________________________________________

 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

ירושלים

4-4.5 חדרים
 ברמת שלמה, 4 חד', 
ק"א, גישה לנכים. רציניים 

למכור, מושקעת, ללא תיווך.
_____________________________________________)45-46ל(058-3282450/1

 דירת גן 5 חד'+גינה 
גדולה, צמודה למכולת 

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

054-7736585)45-48(_____________________________________________

דירות גן ופנטהאוזים

 להשכרה חנות ממתקים 
פעילה במרכז ב"ב.

052-8819988)45-48(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בוייצמן, 
6 חד', 145 מ"ר. חדשה 

מקבלן בסטנדרט גבוה. יח' 
הורים, יח' מתבגר, מ"ש/

סוכה. אלין: 050-4388445 
050-4811122)46-46(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" סלנט, 
כ-80 מ"ר, קומה 3 חניה, 

מיידית. צוות אביגד
072-3957393)46-46(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

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

050-6770150)46-49(_____________________________________________

קריית אתא 
 מגוון רחב של דירות 

להשכרה בק. אתא כולל באזור 
החרדי - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים.
052-2790370

חברתנו מתמחה בניהול נכסים 
מגורים ומסחר, השכרה, 

מכירה, תחזוקה, השבחת 
נכסים, מגרשים לבניה, 

מגרשים חקלאיים - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים.

04-8441111)46-46(_____________________________________________

 בק.אתא למכירה חנות 
חדשה עם שכירות עוברת 

תשואה נאה, פריים לוקשיין 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)46-46(פרוייקטים. 052-2790370

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בב"ב? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך 
תייוך BA יזמות
054-4980159)46-46(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב הרב 
קוק חנות/משרד 30 מ"ר 

ק"ק חזית מיידי 2900 
ש"ח "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 להשכרה בב"ב רבי 
עקיבא אזור ישעיהו 75 
מ"ר למשרד או לעסק 

ק"א חזית משופץ מיידי 
5000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 200 מטר במחיר מציאה 
במרכז העיר - 1 הכנת המקום 
ע"י הבעלים. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 חנות 50 מטר על רבי 
עקיבא איזור טוב רק 8000 

ש"ח. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 בב"ב מציאה! בר"ע! 
4 חד' בבניין מגורים, 

ק"א, 3 חזיתות לר"ע!  
רק 1,170,000 ש"ח 

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

 בפ"ת קריית אריה משרד 
70 מ"ר ק"א 2,500 ש"ח

050-3528252)46-46(_____________________________________________

 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

 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

 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

 למכירה מגרש 650 מטר 
לבניה 15 דירות ברחוב אחד 

העם המבוקש והמתחרד נוף 
מרהיב לכינרת. 

IRC 050-244-244-6)46-46(_____________________________________________

מושכרות 
בין 2,000-5,000 ש"ח לחודש

דירות סטודיו בטבריה
חדשות, מרוהטות 

ומיידיות
₪ 299,000

מגרשים054-4659772

לפרסום
03-6162228
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 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

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

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(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

 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)20-46ל(_____________________________________________

  "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 7 חד', ממוזגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 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 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(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(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)44-44ח(1-599-500-003

 נמצא צרור מפתחות 
בשיכון ה'. 054-8478807

_____________________________________________)44-44ח(054-8471351

 נמצאה מצלמה בקייקי 
הגושרים לפרטים:

_____________________________________________)44-44ח(052-7136474

 נשכחה שקית ובתוכה 
תפילין בטרמפ שהוריד אותי 

בצומת רמות בירושלים.
_____________________________________________)44-44ח(054-8539512

 נאבד לי כרטיס מיקרו קטן 
 B 16 )כרטיס מצלמה קטן(
כל המוצא להתקשר לדבורה:

_____________________________________________)44-44ח(054-8445005

 אבד דיסק און קי לפני 
שבוע בערך באזור ב"ב.

02-999-6007)44-44(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה.

_____________________________________________)44-44ח(050-6651365

 לגמ"ח בגדים דרושים 
בגדי ילדים במצב מצוין 
בלבד!!! )ללא כתמים(. 
_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 050-4176776

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)44-44ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)44-44ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)44-44ח(050-6229373

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)44-44ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה.

_____________________________________________)44-44ח(052-3595314

 מכונת גילוח הרב גרוס 
_____________________________________________)44-44ח(לקניה. 052-7642805

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד.
_____________________________________________)44-44ח(054-2509001

 מעונין לקנות ספוציק 
במצב טוב מידה 55-56.

_____________________________________________)44-44ח(054-8591018

 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. 
_____________________________________________)45-48(מומלץ. 052-7153475

מכירת רכב
מרצדס

 מרצדס שחורה דגם 5/9 
19 מקומות 82 ק"מ אבזור 

_____________________________________________)45-46ל(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

 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

 למכירה מייבש כביסה 
במצב חדש 400 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-3707010

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש.

_____________________________________________)45-45ח(050-9089110

 מחשב נייח ב - 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 050-4196874

 למסירה תנור בילד אין דו 
תאי אלקטרה תא תחתון עובד 

_____________________________________________)45-45ח(מצויין. 053-3181213

 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

 מכונת כביסה אמריקאית 
גדולה, פתח עליון במצב מצוין 

בב"ב, 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-6743838

 מקרר קטן 350 ש"ח. 
חברת אלקטרה.

_____________________________________________)45-45ח(050-6651365

 למכירה אטמור חדש 
באריזה 150 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7602959

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה + מסך דק ושאר 

האביזרים 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(053-3346080

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45ח(053-3346080

 מקפיא בקו, 3 מגירות, 
מצב ט"מ, עם קרח. 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0544-620206

 מסך מחשב 19 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין, 150 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-2897977

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W צקלון, ללא שקית

_____________________________________________)45-45ח(220 ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה 
משחק ברג'ה )כדור-רגל 

שולחן לילדים( ב-490 ש"ח. 
 121X59X31. 052-7966786)45-45ח(_____________________________________________

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 054-7938941

 מיקסר היה בשימוש 
פעמיים בלבד חברת גולד ליין.

_____________________________________________)45-45ח(150 ש"ח 052-7602959

 פקס מכונת צילום כל 
הקודם זוכה!! 100 ש"ח דגם 

.PE120 זרוקס
_____________________________________________)45-45ח(טל: 053-8585960

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

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7966786

 צבעי אומנותי יסודי צובע 
בתים, נישות, עם שבלונות 

מקצועיות דוגמאות לרוב.
050-5544413)45-48(_____________________________________________

צבע לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 נאבדה שקית עם 
מצלמה יקרה מאוד באזור ב"ב 

_____________________________________________)46-46ח(- פ"ת. 052-7697356

 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

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מי-ם לב"ב ביום שלישי כ"ח 

_____________________________________________)46-46ח(חשוון. 052-7657518

 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

 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

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)45-45ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 למכירה GPS חדש 
באריזה גדם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)45-45ח(280 ש"ח. 0548405498
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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

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

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3348860

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 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

 מציאה! מקרר אמקור, 
צבע לבן, במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)44-44ח(500 ש"ח.

 XP מחשב נייח עם וינדוז 
לצפייה בדיסקים ושעורי תורה. 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 054-4992952

 מציאה, מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3346080

 מקרר קטן 350 ש"ח. חב' 
_____________________________________________)44-44ח(אלקטרה. 050-6651365

 גוף תאורה "יהלום" חדש 
ב-40 ש"ח. *עמוד תאורה 

"אהיל" כחדש ב - 50 ש"ח. 
*מאוורר "אלקטרו חנן" מצב 
מעולה ב-50 ש"ח. *מכשיר 

בייביליס ומברשת חמה ב-30 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 03-6169291

 מכשיר אנילהציה איכותי 
)איטלקי( כחדש )היה בשימוש 

פעמיים!( 200 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)44-44ח(03-9603414 )כפ"ח(.

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מציאה )ב"ב( 70 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 054-7216671

בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים" ורש"י מציין שיש 
לשים לב שהמצרים לא רק עשו לנו רע אלא עשו 

אותנו רעים. 
אותו דבר ממש קרה בגלות גרמניה הנאצית ימ"ש, 

דהיינו עשו אותנו הכי רעים. 
בגלל זה הרבי מלובביטש מציין שאי אפשר בלי חב"ד 
לכן, אני מבקש מכל הלב מעם ישראל להזדרז לתת לי 

יד לפני שיקרה משהו.

058-3275870
מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א אבי אדמו"רי דורנו

 בהזדמנות כוננית 2 
מדפים + 4 דלתות, 80 ס"מ, 

מלמין. בצבעים: בוק+ורוד 300 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0544-620206

 מראה חדשה גדולה.
_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-7602959

 למכירה ארונות מטבח עץ 
מלא סנדסי. 260 ש"ח בלבד 4 

דלתות+מעמד.
_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 כסא מנהלים+כסא פית 
אוכל 60 ש"ח לכסא+שולחן 
פינת אוכל נפתח קטן 180 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-5737813

 טיולון+עגלת אמבטיה 
איכותי 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 מצב חדש! שולחן אוכל 
נפתח בצע וונגה גודל 1.90 על 

1.00 מחיר: 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגה עם ריפוד קרם מחיר: 

_____________________________________________)45-45ח(180 ש"ח. 052-3073826

 מציאה! שולחן מרובע - 
לא נפתח עץ מלא, צהע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מציאה 8 כסאות בצבע 
אגוז 130 ש"ח. כל כסא.

_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-3463482

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז 1 מטר רק כ-500 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 050-9549670

 שולחן + 6 כסאות כחדש 
צבע חום כהה ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(ב"ב. 050-4110991

 כורסא איכותית לסלון, 
ריפוד בד ומשענות מעץ, 140 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-6784969

 למכירה ארון לתלית 
בגדים במצב מצוין - 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-9340317

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(054-5705546

 4 מזרני ספוג חדשים עובי 
7, גודל 1.75*0.80 125 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(כ"א. 058-3215756

 למסירה פרוכת לארון 
קודש במצב מצוין/מעולה. 

2.40X2.40 מידות
_____________________________________________)45-45ח(052-7619315

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(כ"א. 050-4135002

 מכשיר "סודה סטרים" 
חדשה לחלוטין רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(במרום 500. 0773004602

 שולחן פלסטיק מתקפל 
אורך 180 חדש רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 6 כסאות פלסטיק לבנים 
חדשים 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 מיטה מתקפלת+מזרן 
עבה מעולה חדש רק 240 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0773004602 ב"ב.

 עגלת תאומים כחדשה 
"איזי ביב" 400 ש" בפרדס כץ.

_____________________________________________)45-45ח(052-7188350

 עגלת כרכרה צבע אפור 
מצב מצויין 500 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4181737

 עגלת אמבטיה+טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 

בשימוש+ניילון לגשם.
_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 בהזדמנות כסא בטיחות 
לתינוק לאוטו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45ח(050-9089110

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)45-45ח(20 ש"ח. 052-3073826

 עגלת רויאל סטייל + 
אמבטיה בצבע יין ובז' שמורה 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 058-4190090

 מציאה, מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 053-3346080

 עגלת פג' אמבטיה + 
טיולון +שני תיקים במציאה 

רק 399 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם 

למחשב+אוזניות חדש - 30 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-2897977

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3348860

 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(_____________________________________________

 נעליים לנשים "ארה" 
היוקרתיות, חדשות, מידה 7.5, 

_____________________________________________)45-45ח(300 ש"ח. 054-8401895

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-5858631

 אופני BNX לילדים 
קטנות מחיר 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(טל: 052-2431204

 למכירה מכונת תפירה 
ברדר עם כל התוכניות במצב 

טוב, מחיר 450 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-6867740

 אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב מצוין.

_____________________________________________)45-45ח(050-6867740

DVD  מייד מסך 9 
אינץ+שלט+אוזניות+מטען 

לבית ולכרב+תיקץ 250 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-8380655

 טאבלט מסך 8 אינץ 
במצב חדש כולל מטען וכבל 

_____________________________________________)45-45ח(250 ש"ח. 052-8380655

 למכירה הליכון מתקפל 
כולל מסך תצוגה דופק מרחק 

ועוד 36 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון 
גוצי_אנבטיה כמו חדשה רק 

370 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה תנור אפיה + גז 
חברת "בוש" 2210 ש"ח בלבד 

מצב מעולה. 052-5737813
_____________________________________________)45-45ח(ב"ב.

 שעון "ספרארטם" יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה רק 

_____________________________________________)45-45ח(120 ש"ח. 054-4514210

 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X1.03 למרפסת 

כחדש. 200 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(054-4514210

 מיטה נפתחת לשניים 
צבעי קרם 2 מ', 80 רוחב 

כחדשה 400 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(054-4514210

 למכירה לול לבן+מזרון 
150 ש"ח בלבד. מצב מצויין.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה עריסה חזקה 
מתרפלת צבע לבן 190 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(בלבד. 052-5737813

 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.

 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

 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

 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

 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

 שולחן סלוני 40X70 מעץ 
מלא במחיר מציאה )ב"ב( 250 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 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

 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.

 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 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

 עגלת בוגובו 3 חדשה 
אמבטיה + טיולון, אפור + 

תיק וכיסוי גשם. 3000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7696965

 FW פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי 120 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(03-6799806 בערב )לא כשר(.

 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

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-4783220

 למכירה בהזדמנות, 
סמסונג יאנג "מושגח" בצבע 

לבן, כחדש 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7173679

 סלולרי חדש ברופסא, דור 
3. שני סימים 250 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7643709

 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

 גלגלים לאופניים מספר  
24 +צמיגים ופנימית 50 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(כ"א. 052-3595314

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 למכירה מיטת מסאז' 
של חברת סרגיים 3,000 ש"ח 

גמיש, עלתה 13,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-45ל(054-2051299

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

 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

 חבילות טיטולים לארג' 
אקסטרה 30 ש"ח. ופדים 10 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-7984438

 ילקוט מיקי מאוס חדש 
במציאה+קלמר תואם וכיסוי 

לגשם 85 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח. *מזווה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-2727474

 XIOMI מכשיר 
REDMI A5 חדש באריזה 

עם אחריות. 350 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(053-3178933

 3 תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7653753

 שטרות ישנים ומטבעות 
_____________________________________________)45-45ח(10 ש"ח. 052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)45-45ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753
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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

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

 מנהלת מעון עבורך!! 
מעוניינת ביום חופשי בעלת 
_____________________________________________)BED)42-43 בחינוך. 0543460806

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
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

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה 240 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(בלבד. 052-5737813

 בגדי תינוקות לחורף בנות 
0-12 חודשים מותגים בין 5-25 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0773004602 ב"ב.

 ילקוט ניקי המקורי תכלת 
יפיפה+כיסוי לגשם רק 85 

ש"ח. יש קלמר תואם.
_____________________________________________)45-45ח(0773004602 ב"ב.

 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

 למכירה מכונת קפה 
חדשה באריזה במחיר 300 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 03-6795087

 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

 למכירה טרמופותים 8 
יחי' כ"א 500 ש"ח. * למכירה 

מכונת קפה 8 טעמים 500 
ש"ח. *2 דודים של פרם 
כ"א 500 ש"ח. *מכונת 

תפירה צרפתית 500 ש"ח. 
*טוסטר אובן חדש 300 ש"ח. 

*גריל+פלנצה על גז 500 
ש"ח. * תנור פיצה 500 ש"ח. 
*דיספנסר של בירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45ח(050-6560424

 כתר לכלה בעיצוב עדכני 
חדש ב-100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 ספרי קריאה 5 ש"ח כל 
_____________________________________________)45-45ח(אחד. 0775407811 אחרי 2:00

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טורקיז מידה M-S קטן מאלי 

אקספרס ב-50 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-7163334

 עגלת אמבטיה נהדרת 
לטיולון שחורה חברה 

GOBABY כחדשה. 480  
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח באלעד. 052-7676474

03-5796645 קו"ח 
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elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 חדש מהקופסא המשחק 
הזוגי של מירב לביא ב 250 

_____________________________________________)44-44(ש"ח. 054-8454536

 בהזדמנות אופניים 
חשמליות 054-7773591

052-7698994)44-44(_____________________________________________

 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

 למכירה ילקוט יוסף 
בבודדים כל כרך 5 ש"ח.

054-8478897. *ספרי ברסלב 
יד שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(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

 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

 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

 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

 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

 טיולון איגליסינה 120 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ארון 6 דלתות מצב מצוין 
מפורק מוכן להרכבה 500 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח 052-5737813 ב"ב.

 למסירה לכולל/ישיבה, 
סט מתיבתט עירובין חדש!

gmail.com@8414744
_____________________________________________)45-45ח(0548414744

 אופני הילוכים "26 מצב 
חדשה עם מנעול 300 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45ח(ב"ב. 054-8469339

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 054-8415306

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים, דרוש עובד אחראי 

וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)46-47(לפרטים: 053-3100001

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

בסיטונאות בהכשר 
הבד"ץ עד"ח
במחירים מוזלים

מכירת שמן 
למאור ולאכילה 

052-7123419 | 050-5765449
אפשרות אספקה בכל הארץ

  אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5078585

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצוין. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה. 
_____________________________________________)44-44ח(20 ש"ח. 052-3073826

 אקווריום זכוכית מרובע 
_____________________________________________)44-44ח(250 ש"ח. 054-8415855

 שולחן קטן נמוך לספות 
_____________________________________________)44-44ח(70 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 250 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 ספפה 350 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 כלוב גדול לתוכיים 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3134131

 צלחת לתוכיים 350 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 שמלת ערב מהממת מדה 
38-40 יבוא מפריז חדשה. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7143037

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טוריז אקספרס ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(מידה M קטן. 052-7163334

  פאה קסטם, חום/
שטיני, אורך כתף. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 052-7655688

 מכשיר MP3 חדש 50 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4160833

 מצלמת דרך מצוינת 50 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4160833

 למכירה בימבה פלאי 
במצב טוב גלגלים סיליקון. 80 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7126106

 למכירה עגלת קניות כבד 
80 ש"ח מצב חדש.

_____________________________________________)44-44ח(052-7126106

 למכירה מראה רוחב 82 
אורך 112. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7126106

 כינור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8517978

 נגן דוקו+בלוטוס ב 95 
ש"ח. רמקול קרויוקי ומיקרופון 

_____________________________________________)44-44ח(ב 90 ש"ח. 03-5793668

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 למכירה אוזניות 
 SENNHEISER CX300

 K.S.P חדשות לגמרי באחריות
מחיר: 149 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)44-44ח(052-7111840

 רמקול מורים כחדש, כולל: 
חיבור לנגן ומטען. רק 40 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8409064

X3   תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים. 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)44-44ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 שעון יד לבנים דיגיטלי 
משוכלל צבע שחור, תאריך. ב 
- 80 ש"ח. *שרשרת זהב עם 
תליון לא עבה חדשה - 400 
ש"ח. *אזניות חוט חדשות 

ברמה חברת LG ב- 30 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(050-8776286

 ספר לתסקורות דיוויס 
_____________________________________________)44-44ח(250 ש"ח 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית, ארוכה ומפוארת 
לאירועים חדשה ברוקט. 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח השכרה. 058-4843223

 פאה חדשה בקופסא 
מהממת 100% טבעי

_____________________________________________)44-44ח(058-4843223

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)44-44ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 כסא לילד לאופניים 10-20 
ש"ח. *גאנט קידמי 24 אינץ 
10 ש"ח. *גאנט אחורי 20 

אינץ 20 ש"ח. * גאנט קדמי 
ראלי 20 אינץ 20 ש"ח. *אופני 

הילוכים 150 ש"ח 24/26 
אינץ. *אופניים ללא הילוכים 

26/20 אינץ 80-100 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-3711932

 למכירה פקס + מספרת 
 HP .סורק רק 110 ש"ח +

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה ספה קטנה 
2 מושבים 230 ש"ח בלבד. 

*עריסה + לול 170 ש"ח 
כל דבר + מזרון 60 ש"ח. 
*עמודות ספרים צבע חום 

גבוה 160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(052-57378813

 כסא תינוק לרכב 50 
ש"ח. * נדנדת תליה חזקה 
כחדש! 50 ש"ח. *שמלה 

 L מפוארת למחתנת מידה
_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 054-8487627

 כ 100 כדורים קטנים 
לבריכת כדורים ב 45 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(053-3155415

ב"ב שטיח כחול )דוגמא( 
בערך 3.50X2.40 במצב טוב. 

_____________________________________________)44-44ח(הקודם זוכה. 054-8465662

 למכירה קורקינט 
ספיידרמן חדש לילדים קטנים, 
עם אורות וצלילים, רחב ויציב 
- 200 ש"ח בלבד, בר"ג גבול 

_____________________________________________)44-44ח(גבעתיים. 054-4980062

 2 חליפות 3 חלקים עם 
דוגמא לבנים מצב חדש מידות 

14/18 ב 50 ש"ח לחליפה. 
מכנס וז'קט מדוגם למסירה. 

_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 052-7151692

 למכירה אופניים לילדים 
מידה "16 במחיר מציאה. 130 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-9340317

 למכירה אופני הרים 
הילוכי שימנו 480 ש"ח מצב 

_____________________________________________)44-44ח(חדש. 052-7137706

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח 054-7937841

 מנורה דקורקטיבית 
כחולה בצורת קובייה. חדש 

באריזה. 50 ש"ח. *ספר בישול 
חדש. מכיל מתכונים קלים 

וזמינים. 50 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה. 

50 ש"ח. *מארז מתכונים 
לילדים. מעודד אכילה בריאה. 
_____________________________________________)44-44ח(חדש 25 ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר. 

חדשה 40 ש"ח. *מעמד 
קרמיקה למפיות נייר. צורת 

_____________________________________________)44-44ח(רימון 20 ש"ח. 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט. 75 

ש"ח. *ספר שער הגילגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות. 450 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-4831449

  למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב.

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת טיולון גוצי 
+ אמבטיה כמו חדשה רק 

370 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)44-44ח(0585737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח צבע חום 170 

ש"ח בלבד חזק ואיכותי. 
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה אופניים לילדים 
100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 אופניים + גלגלי עזר לגיל 
שלש וחצי טובו 150 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-2786557



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ו’- ח’  כסלו תשע”ט 14-16/10/2018

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 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

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 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)35-47(_____________________________________________

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 עם רשיון עד 12 טון 

מאזור המרכז. 052-5376015 
_____________________________________________)44-47ל(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

עם עט מושחז, מקלדת שלופה
ויחסי אנוש מעולים. נסיון חובה!

חושבים שיש לכם את זה?

סודיות מובטחת!

drushim46@gmail.com

חושבים שאתם אשפי מילים?
למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל

דרוש/ה
מנהל/ת לקוחות יחסי ציבור

שלחו קו"ח:

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
*טבח + *עוזר טבח -
שומרי שבת + *צבעי.

_____________________________________________)43-46(לפרטים איציק: 052-5372222

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת דרוש סייע 

למשרה מלאה קו"ח 
tovig@mshahar.org.il
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 072-2736231

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)43-46ל(052-8530061 052-8226582

 מגורים כמעט בחינם 
למתחזקת בבית שמש 

למשתתפות בשיעורי החיזוק 
_____________________________________________)43-46(שעתיים בלילה. 053-4100529

 דרושה סייעת שאוהבת 
ילדים עם הרבה סובלנות 

לגן פרטי ברמת גן - לעבודה 
_____________________________________________)ל43-46(מיידית. 052-5964296 גילה.

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת לכיתת תינוקו 

משרה מלאה תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימה. 052-7650790

 דרושה קופאית/סדרנית 
מדפים, עדיפות לאישה 

נשואה לשעות 12:00-21:00 
אפשרי למשמרת חלקית. 

050-4927000)43-46(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים פינרים 

ופותחים עם נסיון בלבד בעלי 
ויזה בתוקף. להתקשר בין 

18:00-21:00 בלבד!
_____________________________________________)43-46ל(054-8474734

 דרושה במיידי גננת /
מטפלת למעון מקסים 
בגבעת שמואל לגילאי 

שנה שנתיים.
054-2681695)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה, 
תנאים טובים ושכר הולם.

054-2052545)43-46(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב אנשי/ות מכירות 
תותחים )מוקד נפרד(,

שכר + בונוסים גבוהים 
  072-2230781

office@kidumplus.co.il)43-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושה סייעת לתינוקיה 
משרה מלאה למעון בתל אביב 

35 ש"ח לשעה. 
 דרוש אחראי משמרת _____________________________________________)43-46(לפרטים: 052-5456295

לחנות ביגל בגאולה, ועובדי 
מטבח תנאים טובים!

02-5375516)44-47(_____________________________________________

 בכולל הלכתי - במרכז 
העיר - פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)44-47ל(054-8531503

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה. 

תנאים  טובים ושכר הולם!
054-2058545)43-46(_____________________________________________

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות  טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית. העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
9:00-17:00, ללא ימי ו'. ישנה 

אפשרות למשרת אם עד 
16:00. ידע באינטרנט ותכנת 
EXCEL חובה. קו"ח לפקס: 

03-6186181 מייל:
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)43-46(_____________________________________________

 לכפית אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5792080)45-46(_____________________________________________

 עובדי אריזה וליקוט 
למאפייה בפ"ת ימים: ראשון-

חמישי 15:00-22:30
054-7708222)45-46(_____________________________________________

 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

או בין השעות: 8:00-15:00 בלבד 

 לרשת גנים חרדית
ומבוססת בפתח תקוה

דרושות

0506528522

גננות וסיעות למ"מ בבוקר
ilanit@maayanpt.co.il

קוח למייל

לחנות אשת  חיל 
אומנות  בב"ב
דרושה עובדת 

יצירתית ובעלת מעוף
לשעות אחה"צ והערב

קו"ח לפקס:
 153-986-229-65

כח עזר
למחלקות השונות

העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה וסופ”ש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
03-5770531 03-5771127 | 

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

מקצועיים עם נשמה מקצועיים עם נשמה.

מקצועיים עם נשמה.מקצועיים עם נשמה.

למעייני הישועה 

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה'
דרוש/ה מזכיר/ה אדמיניסטרטיבי/ת 

לעבודה משרדית
ניסיון קודם במזכירות - חובה |  שליטה מלאה בתוכנות האופיס | 

בעל/ת יחסי אנוש טובים, תודעת שירות גבוהה, אחריות ויוזמה
שעות העבודה : 10:30 עד 19:00 אין גמישות בשעות!

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

 קורות חיים יש להעביר לפקס: 03-5771144 
או למייל manpower2@mhmc.co.il טלפון לבירורים: 03-5770521

לרגל פתיחת מחלקות, דרוש/ה 
עובד/ת סוציאלי/ת,

•  הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר – יתרון 
לבעל תעודה

• אינסטלטור בעל תעודה

manpower2@mhmc.co.il :קורות חיים לשלוח למייל

למרכז הרפואי מעיני הישועה 
דרוש/ה  מזכיר/ה אדמיניסטרטיבי/ת לעבודה משרדית

-          ניסיון קודם במזכירות - חובה
-          שליטה מלאה בתוכנות האופיס.

-          בעל/ת יחסי אנוש טובים, תודעת שירות גבוהה, 
אחריות ויוזמה . 

שעות העבודה : 10:30 עד 19:00 אין גמישות בשעות!

קורות חיים יש להעביר לפקס: 03-5771144 או למייל 
manpowre2@mhmc.co.il
טלפון לבירורים: 03-5770521

03-5771127 | 03-5770531
manpower2@mhmc.co.il

manpower2@mhmc.

 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

 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

 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

 לארגון חרדי מזכיר/ה 
לעבדה מהבית, משרה 

משרדית וניהולית נוחה, 2-3 
שעות ביום-גמיש. 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(קריירה 072-22-222-62

 למשרד חרדי בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה למשרת 
בוקר, לניהול יומנים, ועוד. 

7,000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46(קריירה 072-22-222-62

 לחברת נדל"ן סמוך לבני 
ברק מנהל/ת משרד. לניהול 
יומנים ואדמיניסטרציה, א-ה 
10:00-15:00, 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(קריירה 072-22-222-62

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד!! מ15:00 
עד לשעה 19:00 לפרטים 

_____________________________________________)46-46(נוספים 052-4652801

 דרושים- נהגי משאיות, 
מעצבי/ות אתרים, טלפנים/

יות, מנהל/ת חשבונות
קו"ח לפקס 072-2202300 או 

_____________________________________________)46-47(בטלפון 050-7920056



בראש
ובראשונה

אנו שמחים לחגוג שבעים שנה ואת המקום הראשון
כחברת הגז הטובה והמשתלמת עפ"י המבחן של המדינה*.

תודה לכם, הלקוחות, שבזכותכם נבחרנו שוב. 

*סקר  מאוגוסט 2018. 
לפרטים והצטרפות: 3626*



מחאת הפיגומים 
יוצאת לדרך

/ עמ' 8

שסטוביץ על הכוונת 
של רשות ההגבלים

 / עמ' 8

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי ו' כסלו תשע"ט  14/11/2018 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום ה' בכסלו תשע"ט 13/11/18

דולר ארה"ב « 3.6890
אירו « 4.1505
לירה שטרלינג « 4.7662
יין יפני « 3.2355
פרנק שוויצרי « 3.6520

גל התיקרויות:
פפסי מצטרפת 

לקוקה קולה
עמ'  2

האם 'יד נעלמת' מעמיסה ביורוקרטיה לגלגלי שוק הדיור? מס כפול ושגוי על 
יזמים המעוניינים לרכוש פרויקטים של התחדשות עירונית מהיזמים, תוקע עשרות 

פרויקטים • היזמים זועמים, הקבלנים לא רוצים להפסיד וברשות המיסים מנסים 
 לקדם חקיקה בצורה רשלנית / עמ' 2

המיסוי הכפול 
שחוסם את תמ"א 38

גם בין מנחה למעריב
יש ׳מֶצב׳, תתעורר.

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
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