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וממשלת ישראל בדאגה לכלכלת 

האזרח הקטן • הוועדה שנועדה להציל 
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לשר דרעי ולסגני השרים פרוש וליצמן
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יצחק שינפלד | שרה פכטר | מירי שניאורסון ועוד

בכל שבוע - נבחרת הכותבים הטובה ביותר

עיתון לכל הדעות!במחיר סמלי של ₪5 מבית

דוד חכםהרב בן ציון נורדמן אריאל למברגהרב מרדכי רוטדוד רוזנטלצוריאל קריספלהרב זמיר כהן



י"א טבת תעש"ט 219/12/18

מאת: איציק מצרפי  

בצל מחאת יוקר המחיה הנמצאת בנקודת רתיחה חוצת 
ולא  "זליכאית"  מבחן  בנקודת  נמצא  האוצר  שר  מגזרים, 

בטוח שהוא מודע לכך.
כדי להבין מה הוליד את המחאה החברתית עוד לפני שעלתה 
על הכיריים, נציין את נקודות הזמן לעליית המחירים הפומבית. 
נחזור לתחילת חודש יולי בו הגישה תנובה עתירה לבג''ץ בדרישה 
מחירי  עדכון  צו  על  לחתום  כחלון,  משה  האוצר,  לשר  להורות 
מוצרי החלב המפוקחים. תנובה טענה כי הימנעותו מחתימה על 

צו המחיר מפירה את הוראות חוק המוצרים שבפיקוח.
עדכון  והיעדר  הגולמי  החלב  מחיר  עליית  לאור  לטענתה, 
לנזקים  החברה  את  הביאו  המפוקחים  המוצרים  של  המחירים 
כאן  עד  שקל.  מיליון  כ-150  של  בהיקף  מוכחים  משמעותיים 
"אני  ותאמר  כחלון  קולו של  בת  רגע תצא  עוד  כאילו  נשמע  זה 
לא מאשר לתנובה להעלות מחירים", אך שר האוצר בחר לגרור 
עדכון  את  ארוכים  חודשים  זה  שמעכבת   - הממשלה  רגליים. 
המחירים של מוצרי החלב שבפיקוח, נוכח סירובו של שר האוצר 
בסוגיה.  לטיפול  נוספת  ארכה  מבג"ץ  עתה  - מבקשת  להעלותם 
הליכי  להשלמת  "להמתין  בג"ץ  משופטי  מבקשת  המדינה 
החלב,  במשק  לרפורמה  המתווה  ליישום  הנדרשים"  החקיקה 
וחצי, ב-29 באוקטובר,  גובש כבר לפני כחודש  זה  אף שמתווה 

והליכי החקיקה עדיין בתחילת הדרך.

 נטו עליית מחירים

בתאריך 05.08 חברת תנובה לא מחכה לכחלון ומעלה את מחירי 
שמגיעה  החלטה  ב־3.4%-1.5%.  בפיקוח  שאינם  החלב  מוצרי 
את  לאמץ  כחלון  משה  האוצר  שר  של  סירובו  רקע  על  כאמור 
ההמלצה של ועדת הפיקוח על המחירים להעלות את מחירי מוצרי 
החלב שבפיקוח ב 3.4%. תנובה סימנה לכחלון את מגבלות כוחו 
ורמזה לו "את קמפיין הבחירות שלך לא תנהל על גבנו". כחלון, 
באותה נקודת זמן הרשה לעצמו למתוח את החבל מכיוון שהוא 
יצא מנקודת הנחה שתנובה עדיין מלקקת את פצעי מחאת הקוטג', 
ולכן לא תעז להסתכן במשבר תדמיתי נוסף ותקבל בהכנעה את 
הימנעותו מחתימה על המלצת ועדת הפיקוח על המחירים. אבל 
זה לא עבד, כחלון זכר הכל חוץ מדבר אחד, כל עוד תנובה היתה 
אולם  ההתייקרות,  את  סופגת  שהיתה  סביר  הקיבוצים,  בבעלות 
הדברים השתנו לאחר שעברה לשליטת ברייט פוד הסינית. מכאן 
הכל היסטוריה. כחלון מוביל את תנובה עד לקצה, תנובה מעלה 

מחירים ומסמנת את כיוון השוק.
בנקודת הזמן הזו כשבאוצר לא היו מספיק ברורים, טרה מעלה 
מחירים, המלח מתייקר, יצרניות המשקאות הקלים, קוקה קולה, 
טמפו ויפאורה-תבורי העלו את מחירי המשקאות הקלים וגם את 
מחירי הבירות בשיעור דומה בחודשים האחרונים. סוגת העלתה 
את  העלתה  שסטוביץ'  ויסמין.  בסמטי  הפרסי  האורז  מחירי  את 
מחירי הטונה, ויסוצקי ייקרה את חלק ממוצרי התה והמלח שלה, 
מוצרי הטואלטיקה והנייר התייקרו גם הם בכ-10%, אוסם מעלה 

מחירים, הלחם, ואפילו הקרמבו התייקר.
והמחירים  לעין  נראות  כבר  ההתייקרויות  גל  של  התוצאות 
בסופר מטפסים לרמתם הגבוהה ביותר מאז 2014. מנתוני חברת 
הבית  משקי  עבור  הקניות  סל  כי  עולה  "סטורנקסט"  המחקר 
או  ל-2017.  בהשוואה  שקלים,  מיליארד  ב-1.6  השנה  התייקרו 
האופציות   2  - שב  שבטוח  מה  יותר,  ששילמנו  או  יותר  שקנינו 
המצב שלנו לא מי יודע מה. אם רכשנו יותר - מאיפה הכסף? אם 

שילמנו יותר - מישהו כאן נרדם בשמירה.

שורה של עליות מחירים
  4.5% ל   2% 4.5% מוצרי המזון עלו בין  8.1% 0 מים  חשמל 

הסלולר מטפס לבין 10% ל 15% הארנונה ב 2%.

הפגנת האפודים הצהובים
צהובים  באפודים  איש   400 קודש,  שבת  ערב  שישי,  יום 
ומגאפונים חסמו את ציר עזריאלי ומחו על יוקר המחייה, כחלון 
מתעורר מוציא תכניות מגרה ומפריח כותרות על "הועדה לבחינת 
של  הקדנציה  מתחילת  לפגרה  יצאה  שכאילו  המחייה",  יוקר 
כחלון מבלי לשים לב איך הריביות על המשכנתאות עולים, בלי 
לשים לב לעליית מחירים יזומה של רשתות המזון, בלי לשים לב 
צפוי.  ככה  - כמה מפתיע  איך שהיצרניות הקטינו את האריזות  
לדגל  נקרא  לשעבר,  באוצר  הכללי  החשב  זליכה  ירון  פרופסור 
כחלון   ,"20% ב  את החשמל  להוזיל  "באתי   - ומפריח הבטחות 
בשלב הזה כבר יודע שהיועמ"ש של האוצר לא מאשר את המינוי 
לו  אכפת  מה  אבל  הועדה,  עם  זליכה  של  עניינים  ניגוד  בשל 

למלך ה"נטו כותרות".

לחץ ב"כולנו" מיוקר המחיה
שר האוצר כחלון מנסה להילחם בעליית מחירי מוצרי הלחם 
שבפיקוח בכ־3.5% שהם כ-15 אגורות לכיכר, עליית מחירים 
האוצר  למשרדי  המשותפת  המחירים  ועדת  בין  שהוסכמה 
המחיר  לעדכון  המאפיות  לבקשת  שהתכנסה  ועדה  והכלכלה, 

עם  מתייעץ  הוא  במקביל  היצור.  תשומות  עליית  בשל  המפוקח 
שנה  לעוד  שעה"  כ"הוראת  הצווים  הארכת  בדבר  משרדו  ראשי 
ומודיע כי יאריך בשנה את הורדת המסים על יבוא נעליים, אביזרי 
שתעלה  החלטה  תינוקות.  ומוצרי  טקסטיל  משקפיים,  סלולר, 
לתקציב המדינה מגביית מיסים שלילית כ-  1.5 מיליארד שקל - 
מה שעלול להעמיק את הגירעון. מחד - הבשורה לצרכנים על פי 
הערכה, ירידה של כ-0.3% במדד המחירים לצרכן. מאידך - קופת 
המדינה משלמת את קמפיין הבחירות של כחלון. גאוני.  לדברי 
כחלון: "בכל מקום שתהיה עליית מחירים לא מוצדקת - נפחית 
מכסים ונגדיל את התחרות בשוק. כל מי שיעלה מחירים לציבור 

הצרכנים, שלא בצדק, יתחרט על כך במהרה".

המלחמה הפרטית של פרופסור זליכה

ירון זליכה לא מוותר והוא מבקש שימוע אצל המשנה  פרופ' 
ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר שהציעה לזליכה לעזוב את 
הלקוחות הפרטיים ולנטרל בכך את ניגוד העניינים, אולם זליכה 
סירב. זליכה טוען ובצדק, כי מגיעה לו זכות השימוע לכל הפחות 
כדי להסביר מדוע יוכל לשמש כראש ועדה ציבורית לבחינת יוקר 
בהם  הפרטיים,  ללקוחותיו  לייעץ  להמשיך  ובמקביל  המחייה 

ועדים גדולים של רשתות מזון ובנקים.

כשזליכה גירד לכחלון את הניגוד 

עניינים

כשזליכה השיב להצעת כחלון "כן" ויצא לתקשורת עם הבטחה 
להוזלת מחירי הגז ב 50% השמועות אומרות שכחלון קיבל טלפון 
מחברו לניגוד העניינים ממתווה הגז ובשל כך החליט שלא לשכב 

על הגדר לכניסתו של זליכה אל הועדה לבחינת יוקר המחיה.
אם נביט לאחור ונראה את הליך ההתבגרות של זליכה אפשר 
לאמר אובייקטיבית שהוא האיש הנכון במקום הנכון והוא הנכס 
האזרחי האחרון שיכול להציל את הקדנציה של כחלון, קדנציה 
שהצליחה לדרדר אותו ל"נטו כמעט", אלא  שבשביל זה כחלון 
יצטרך להוציא ציפורניים, לא עוד כותרות, לא עוד אשליות, אם 
כחלון לא יצליח במערכת "זליכה" כנראה שעדיף לכולנו - להרים 

ידיים.

המחאה הבאה תחצה מגזרים:

על רקע עליות המחירים הצפויות, פרצה מחאת 'האפודים הצהובים' שמבליטה את הכשלים של שר האוצר וממשלת 
ישראל בדאגה לכלכלת האזרח הקטן • הוועדה שנועדה להציל את המצב "נקברה" טרם הוקמה, וכחלון מחפש פתרונות 

מהירים • נטו כאוס, נטו אוזלת יד, נטו חוסר מקצועיות, נטו גרירת רגלים, נטו משיכת יד, נטו ציפורניים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 

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

כתבים: הילה פלאח, אלי כהן
 מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

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

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

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

אדוני שר האוצר משה כחלון - 
זוהי קריאה אחרונה

במחאהעליוקרהמחיה,יוםשישי,תלאביב

שרהאוצרמשהכחלון.צילום:ויקיפדיה



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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הפרויקט צפוי למנף את התעסוקה החרדית באזור • ראש העיר הודה לשר 
דרעי ולסגני השרים פרוש וליצמן

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס ביתר עילית: 

אושר פרויקט 'היער האנגלי' 
איציק מצרפי 

יו"ר  של  עיקשים  לאחר  מאמצים 
למען  דרעי  אריה  הפנים  שר  ש"ס 
עילית,  ביתר  לעיר  תעסוקה  מקומות  פתרון 
פרויקט  את  הממשלה  אישרה  לאחרונה 
שעתיד  עילית,  לביתר  האנגלי"סמוך  "היער 
לעיר. תעסוקה  מקומות  אלפי  עשרות  להעניק 
החלטת  את  דרעי  הוביל  כשנתיים,  לפני 
הממשלה להגדיר את אזור "היער האנגלי"כבעל 
עדיפות לאומית לקבלת הטבות בין היתר בצורת 
שהקים  בועדה  במקביל,  למעסיקים.  מיסוי 
על  הוחלט  כץ  חיים  השר  עם  יחד  דרעי  השר 
החלטה  איכותית.  לתעסוקה  יעדים  קביעת 
מול  ממושך  מאבק  לאחר  כאמור  שהתקבלה 

לסבסוד  תקציבי  סיוע  להעניק  באוצר,  התקציבים  אגף 
פיתוח אזורי תעסוקה לערים ביתר עילית ומודיעין עילית 
ומשוועות  אקונומי,  הסוציו  הטבלה  בתחתית  הנמצאות 
קדימה. העיר  את  שיצעידו  תעסוקה  אזורי  לפיתוח 
התחייבות האוצר שניתנה לפרוטוקול בהיקף של עשרות 
אזורי  בפיתוח  עילית  לביתר  יסייעו  שקלים,  מיליוני 
התעשייה כמו בשטח היער האנגלי וכן במודיעין עילית, 
בהזרמת מקומות עבודה לתושבי הסביבה ואיך אפשר בלי 
- הכנסות לקופת הישוב, אך יחד עם זאת, נוצרו עיכובים 
עילית  בביתר  בפרויקט  הבניה  היתרי  מתן  בתהליכי 
יו"ש שבשליטת צה"ל עם השלכות  בשל הגדרתו כאזור 
דחף  נתניהו  הממשלה  ראש  במקביל,  בינלאומיות. 
להעניק היתר בניה לאזור התעשייה בברקן, אך שר הפנים 

התנגד לאישור והתנה את הסכמתו במתן היתר לפרויקט 
"היער האנגלי"בביתר עילית. ביום חמישי האחרון נעתר 
הפרויקטים. לשני  האישור  על  וחתם  הממשלה  ראש 

שר הפנים דרעי מסר: "אני שמח שראש הממשלה נענה 
האנגלי  היער  לפרויקט  אישור  לתת  לדרישתי  סוף  סוף 
בביתר עילית, ולפתח אזורי תעסוקה החיוניים לעיר מאד. 
תכיר  שהמדינה  הזמן  הגיע  אבל  קל,  היה  לא  המאבק 
 1 אקונומי  סוציו  במעמד  הנמצאות  הללו  הערים  בצרכי 
ותעניק להן את הדחיפה הראויה. אני משוכנע שהפרויקט 
ביתר  לעיר  תעסוקה  מקומות  אלפי  עשרות  בעז"ה  יביא 

עילית ותביא רווחה כלכלית גדולה לתושבים".
ראש העיר ביתר מאיר רובינשטיין שיגר מכתבי תודה 
לשר דרעי, וכמו גם לסגני השרים פרוש וליצמן מאגודת 

ישראל, על הסיוע שהושיטו בקידום התהליך. 

הפגנה – לא חשוב על מה
בהפגנות.  לבחירות?  מתכונן  השמאל  איך 
מסתננים,  גירוש  נגד  הלאום,  חוק  נגד  הפגנה 
נגד  הדלק,  מחיר  עליית  נגד  המחיה,  יוקר  נגד 
השחיתות, נגד רצח נשים ערביות על רקע כבוד 
הבמבה,  מחירי  נגד  המשטרה,  נגד  המשפחה, 
מידי  הפגנה  ביבי.  נגד  וכמובן  קוטג'  מחירי 
נושא  פעם  כל  אנשים,  אותם  פעם  כל  שבוע, 
אחר. כתב ערוץ 10 עקיבא נוביק חשף השבוע 
התכתבות פנימית של פעילי שמאל שארגנו את 
המחאה האחרונה בחוצות תל אביב. לא משנה 
זוכרים.  לא  כבר  הפעילים  גם  המחאה,  מה  על 
אבל אם נישא שמו של יוקר המחיה, הבה נדבר 

על יוקר המחיה. 
אז קודם כל העובדו ת, את הנתונים האמינים 
 - שעבר  בשבוע  הלמ"ס  פרסמה  בנושא  ביותר 
נותן  אשר  וההוצאות,  ההכנסות  סקר  ממצאי 
הבית  משקי  של  הכנסות   של  מצב  תמונת 
הריאלית  ההכנסה  הנתונים:  ואלה  בישראל. 
עלתה   בישראל  משפחה  של  נטו  הממוצעת 
בשנה האחרונה ב־ 4.5% וקרוב ל־30% מתחילת 
מאד.  נמוכה  שהאינפלציה  בשעה  זה  העשור. 
היום  ועד   2011 מיולי  לצרכן  המחירים  מדד 
בהכנסה  העלייה  כלומר  בלבד.  ב-3.9%  עלה 
מהאינפלציה.  משמעותית  גדולה  המשפחתית 
למשפחה  הממוצע  החודשי  הכספי  החיסכון 
נתונים  נטו.  מההכנסה  כ-20%   על  עומד 

חיוביים מאד. 
נוסף שפורסם בסקר הוא על אי  נתון מעניין 
השוויון  אי  נתוני  בישראל.  בהכנסות  השוויון 

הם פרט פיקנטי אך לא רלוונטי בעיני (אם אדם 
לסובבים  בינו  הפערים  אזי  מתעשר,  כלשהו 
האם  מכך?  ניזוק  מישהו  וכי  גדלים.  אותו 
היא  אנשים  קבוצת  או  אדם  של  התעשרות 
"בעיה חברתית"?), אך השמאל עושה מהשוויון 
על  המבוססת  לשיטתם  אפילו  אז  מרכזי,  עניין 
יורד  השוויון  אי  כן,  משתפר.  המצב  עין  צרות 
בשנה  שאת  וביתר  לשנה,  משנה  בעקביות 
אי  שיעור  את  המודד  ג׳יני״  ״מדד  האחרונה. 
 0.39 0.35מ־  ל־  ירד אשתקד  השוויון בהכנסה, 
ב-2009. אלה הפערים הנמוכים ביותר שנמדדו 

זה עשרים שנה. 
אז אם האינפלציה נמוכה כל כך איך זה שיש 
מוצרים שאנו רואים שמחירם עולה, אלא המדד 
בודק סל מוצרים ולא מוצרים בודדים, ויתכן כי 
מוצר מסויים עלה, אך הוא מתקזז מול מוצרים 
אחרים שהוזלו. בסך הכל תמונת המצב חיובית, 
המצב הכלכלי של משקי הבית בישראל משתפר. 
יש עוד הרבה מה להוסיף ולשפר, עדיין המשק 
הישראלי איננו היעיל ביותר. יש מוצרים שניתן 
אם  משמעותית,  בצורה  מחירים  את  להוזיל 
במדיניות  הקיימים  העיוותים  את  לשנות  נפעל 

הכלכלית. 
פורום קהלת למדיניות הוציאו מסמך מתומצת 
של ד"ר מיכאל שראל, והחוקר טום קרגנבילד, 
ובו הם רושמים כללי עשה ואל תעשה לשר אוצר 
שמעוניין לקדם את כלכלת ישראל למקום טוב 
עוד יותר. אביא כאן שתי נקודות מתוך המסמך. 
המונופולים  את  לצמצם  קוראים  הם  ראשית, 

שדות  רכבת,  דואר,  בחשמל,   – הממשלתיים 
"המונופולים   - ומפרטים  ונמלים.  תעופה 
את  בעיקר  שמשרת  לכלי  הפכו  הממשלתיים 
ארגוני העובדים וכושל פעם אחר פעם מבחינה 
החוזרות  התקלות  לדוגמה  ומקצועית.  מוסרית 
ההתפלה  מתקן  לירושלים,  ברכבת  ונשנות 
הכושל של מקורות, חשבון המיליארדים הסודי 

של עובדי חברת החשמל ועוד".
את השוק  לפתוח  במסמך  ממליצים  הם  עוד 
לייבוא חופש. השוק בישראל מתנהל במובנים 
ישראלים  בינלאומי,  למסחר  סגור  כמשק  רבים 
חייבים לקנות מזון מקומי במחיר גבוה ואיכות 
איכותיים  ממוצרים  ליהנות  במקום  ירודה 
על  המשק  את  סוגרת  הממשלה  מיבוא.  וזולים 
היבוא,  כמויות  את  שמגבילים  יבוא  חסמי  ידי 
שמעלים את המחירים של המוצרים המיובאים 
וגורמים לכך שמוצרי בסיס רבים בשוק, ובפרט 
בשוק המזון, עולים הרבה יותר לעומת המחיר 
יצרנים  משרתים   היבוא  חסמי  בעולם.  שלהם 
להתחרות  נדרשים  שאינם  יעילים  לא  מקומיים 
חוסר  עלויות  את  בעולם.  ביותר  הטובים  מול 
האיכות  הנמוך,  המוצרים  מגוון  היעילות, 
הירודה והמחיר הגבוה משלמים כלל הצרכנים, 
ההוצאה  ששיעור  החלשות,  השכבות  ובמיוחד 

שלהן למזון גבוה יותר
בשנה האחרונה תקציב המדינה פרץ את גבול 
הגרעון והגדיל את חובות המדינה, למרות שיעד 
המקורי.  התוואי  לעומת  הועלה  עצמו  הגירעון 
המשמעות היא שחלק יותר גדול בכספי המסים 

יוקצה להחזרי חוב שכבר היום מהווים את אחת 
במקום  ביותר  הגדולות  התקציביות  ההוצאות 
מכך,  יתרה  המדינה.  לאזרחי  שירותים  לספק 
לבצע  תוכל  לא  המדינה  כלכלי  משבר  בעת 
הרחבה תקציבית וכתוצאה מכך הפגיעה בציבור 
קל  ציבורי,  לחץ  של  במצב  יותר.  קשה  תהיה 
לדרוש את ההגדלה של ההוצאות הממשלתיות, 
וזאת על מנת לספק שירותים נוספים לאזרחים, 
אך אסור להתעלם מכך שהוצאות כאלו ימומנו 

על ידי החזרי חוב עתידיים.
נשמעים  לבצע  קוראים  שהם  הצעדים 
נגד  מתבקשים, אך הם כרוכים במאבק פוליטי 
כלכלי  עיוות  כל  לחץ.  וקבוצות  אינטרסנטים 
שקיים, יש אנשים שנהנים ממנו. הם לא מוכנים 
לשחרר מידיהם את האווזה מטילת ביצי הזהב 
על חשבון כלל האזרחים. מה יעשה שר האוצר 
כחלון? הנה ציטוט שלו מהשבוע "לגבי הרחבת 
הציבורית.  ההוצאה  הגדלת  בעד  אני  הוצאות, 
מי  סיוע לחלשים.  היא  גבוהה  ציבורית  הוצאה 
שצריך את המדינה זה החלשים. גם אם הגירעון 
אחוז.  בשבריר  חריגה  יהיה  זה  ביעד,  יהיה  לא 
אם הפרשנים קוראים לזה בזבוז - אני גאה על 

הבזבוזים האלה".
יוקר  נגד  להפגנות  מוצדקת  כן  סיבה  יש  אם 
המחיה, אז צריך להפגין נגד מה שעושה כחלון 
לעשות,  הימין  צריך  זה  את  ישראל.  לכלכלת 

השמאל לא באמת דואג לכלכלה. 

דוד רוזנטל

שאלה: קיבלתי דו"ח חניה בשנת 1995 מעיריית פתח תקווה על תקופה 
בה שהיתי בחו"ל. הדו"ח המקורי היה 70 ₪, וכשהלכתי לבדוק את הח־
שבון התברר לי שיש עליו עיקול מהדו"ח של 500 ש"ח. פניתי לעו"ד 

בעניין והוא אמר שהחוב האמיר ל3,500 ₪. מה ניתן לעשות?
תשובה:  אפשר לשלם או  להגיש בקשה לביטול פסק דין באמצעות 
המשפט  לבית  פנייה  של  השנייה  שהאפשרות  נראה  אבל  דין  עורך 

בבקשה לבטל את הדו"ח תעלה יותר מהדו״ח ויותר מההסדר המוצע.



שאלה: מה עושים אם השכרתי דירה, סגרנו על מחיר ולחצנו יד אבל 
לא חתמנו על חוזה או שחתמנו על חוזה רק עם מעט פרטים כמו מחיר 
ותקופת שכירות, האם החוזה מחייב את הצדדים? מה הדין לגבי תנאים 

שלא סוכמו בחוזה?
יכול להיעשות  5 שנים  תשובה: חוזה להשכרת דירה למשך של עד 
בחוזה,  פרטים  וחסרים  במידה  בכתב,  להיעשות  חייב  ולא  פה  בעל 
בדירה  קטנים  תיקונים  על  אחראי  מי  מחלוקת  פורצת  אם  לדוגמא 
המושכרת, ניתן למצוא בחוק שכירות והשאילה את ההסדרים השונים 

שיחולו על השוכר והמשכיר, ככל שהם לא קבעו אחרת.



שאלה: פתחו נגדי 2 תיקי הוצל"פ על אותו חוב. משרד עו"ד שמטפל 
בתיק מעדכן תשלומים בתיק אחד בלבד. בתיק השני יש את הקרן וחוב 
בתשלום,  פיגור  כשיש  מה,  זמן  מידי  כלום.  שולם  לא  כאילו  מצטבר 
מוציאים עיקולים עבור התיק הלא מעודכן שעומד על 500,000 ש"ח 
וממשיך לעלות, עוצרים לי את כל הפעילות שלי בבנק ותופסים לי כס־
פים. חוץ מכל ההגבלות שמופעלות אוטומטית. מה אני יכולה לעשות 
כדי למנוע צעדים אלו בחשבון או לחילופין איך אפשר לגרום לסגירת 
תיק זה? האם עלי לפנות לבית המשפט כדי לבקש הליך זה? בעבר ני־

סיתי בכוחות עצמי בהוצל"פ ולא יצא מזה כלום.
ההוצאה  לרשם  בקשה  להגיש  הוא  לעשותו  הנכון  הדבר  תשובה: 
את  עבורך  ויגיש  שיכין  לעו"ד  שתפני  שמוטב  נראה  בעניין,  לפועל 

הבקשה.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
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כסף קטן

חוק בצל מחאה: איסור למכור בהפסד
בהצעת  דנה  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת 
יוקר  מחאת  בצל  אירונית-משהו  חוק 
הצעת  את  בישראל.  לפרוץ  המאיימת  המחיה 
מהמחנה  ברושי  איתן  הכנסת  חבר  יזם  החוק 
מכירת  שתאסור  חוק  בהצעת  מדובר  הציוני, 
מוצרים במחירי הפסד לצרכן. בסיס ההצעה הוא 
הרצון להגן על יצרנים וספקים – בעיקר חקלאים 
מוכרות  השיווק  רשתות  בו  ממצב  הסובלים   -
את  למשוך  במטרה  הפסד,  במחירי  מוצרים 
הצרכנים אליהן.  אם נסתכל על זה מהזווית של 
לפנות  לרשתות  שייאסר  היא  המשמעות  הצרכן 
"קילו  כדוגמת  עמוקים  מבצעים  באמצעות  אליו 
טוען  ההצעה  בבסיס  כאמור  בשקל".  עגבניות 
ברושי כי רשתות השיווק מסבסדות במהלך הזה 
את ההפסד באמצעות ייקור מוצרים אחרים מבלי 
שהצרכן ישים לכך לב. גורמים בסביבתו של רמי 
מדובר  כי  טוענים  הזו  החוק  בהצעת  הנלחם  לוי 
בעוד הצעה שמקשה על הצרכן במקום להועיל לו 
- "הצרכן של היום אינטליגנט מספיק כדי לרכוש 

את מה שמשתלם לו". 

יצומצמו תאגידי המים
הכלכלה  לוועדת  המשותפת  הוועדה 
ביטן,  דוד  ח"כ  בראשות  הפנים,  וועדת 
אישרה (שני) לקריאה שנייה ושלישית את 
ההצעה לתקן את חוק תאגידי המים והביוב, על 
מנת לצמצם את מספרם, של ח"כ איציק שמולי. 
מספר  את  לצמצם  במקור  ביקשה  החוק  הצעות 
התאגידים ל-11, אך לפי ההצעה שאושרה נקבע 
30, לעומת  יעלה על  כי מספר תאגידי המים לא 
56 תאגידי מים כיום, וחובת התאגוד האזורי תחל 
כי  ואמר  לכך  התייחס  ביטן  היו"ר   .2019 מיולי 
צמצום מספר התאגידים יביא לחיסכון של מאות 

מיליוני שקלים.

בלי דמי פיקדון על בקבוקים גדולים
בעקבות הפרסומים על התייקרות עתידית 
בתקופה הקרובה של עשרות מוצרי צריכה 
יעקב  ח"כ  פנה  המחיה,  ביוקר  מהמאבק  וכחלק 
בבקשה  אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  לשר  אשר 
דמי  חובת  את  הקרובה  בשנה  מלהטיל  להימנע 

הפיקדון על מיכלי משקה גדולים.
להגנת  כשר  "בכהונתך  הוזכר:  המכתב  בפתח 
הטלת  נושא  את  שנה  בכל  בודק  הינך  הסביבה 
היטל דמי הפקדון. בשנים האחרונות החלטת לא 
להטיל היטל פקדון על מיכלי משקה גדולים ובכך 
הגורמים המקצועיים שאינם  אימצת את המלצת 
מיכלים  על  הפיקדון  חוק  בהפעלת  צורך  רואים 

אלו"
פונה לשר אלקין  "אבקשך,   בסיום המכתב הוא 
כי עד להגשת הצעת החוק וקידום הליכי החקיקה 
תנהג בנושא זה כפי שנהגת בשנים הקודמות ולא 
משקה  מיכלי  על  הפקדון  דמי  חובת  את  תטיל 
העיקריים  שהצרכנים  בכך  התחשבות  מתוך  אלו 
הינם משפחות ברוכות ילדים שבחלקן משפחות 
נוסף  רגולטורי  נטל  יהווה  זה  ומס  מוחלשות 

ויגרום להעלאת יוקר המחיה".

רשת קו אופ עולה למדף באופן רשמי
נאמני רשת קואופ פירסמו הזמנה לציבור 
או  החברה  מניות  לרכישת  הצעות  להציע 
לרכוש את פעילותה ונכסיה. עוד לפני חג הפסח 
לרשת.  חדשים  בעלים  להכניס  הנאמנים  ניסו 
מאז, החל מסע הצייד של רשתות קטנות וגדולות 
שופרסל  כמו  רשתות  אופ.  בקו  המעוניינות 
ומתן,  המשא  ברשימת  כבר  נמצאים  לוי  ורמי 
השוק- ומחסני  ויקטורי,  כמו  קטנות  רשתות  וכן 

שבבעלות האחים שלום ושאול נעמן שמנסה מזה 
הצלחה  ללא  "הגדולים"  לרשימת  להכנס  שנים 
בקואופ  הגדולה  להתעניינות  הסיבה  מסחררת. 
היא המיקומים האטרקטיביים של הסניפים בתוך 
מהעסקה  רגליו  שהדיר  מי  רק.  לא  אבל  הערים, 
הוא נחום ביתן  מבעלי רשת יינות ביתן, שעדיין 
מתמודד בקושי רב עם הליך המיזוג של רשת מגה, 
להגיש  יש  ההצעות  את  ב–2016.  רכשה  אותה 
לנאמנים, עו"ד שלמה נס ורו"ח חן ברדיצ'ב, עד 

6 בינואר 2019.
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שייכנס  במזומן  השימוש  לצמצום  החוק 
במאבק  לסייע  נועד   2019 בינואר  לתוקף 
לרבות  פלילית,  ובפעילות  השחור  בהון 
פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון 
משלמי  אוכלוסיית  עם  צדק  לעשות  וכן  טרור, 
המסים כחוק. החוק כולל, בין היתר, הגבלות על 
על  החלות  הגבלות  ובשקים,  במזומן  השימוש 
עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת 

מתן "שירות עסקי" ללקוח.
 11,000 מעל  עוסק  עם  בעסקאות  החוק:  עיקרי 
העסקה  ממחיר   10% במזומן  לשלם  ניתן   -  ₪
בעסקאות  ביניהם.  הנמוך  לפי   ,₪  11,000 או 
בין אנשים פרטיים מעל 50,000 ₪ - ניתן לשלם 
במזומן 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי 
עוד  פתוח.  בצ'ק  תשלום  איסור  ביניהם.  הנמוך 
מנהלי  קנס  או  כספי  עיצום  יוטל  כי  בחוק  נקבע 
מאסר  ועונשי  לסיווגם  בהתאם  החוק,  מפרי  על 

בשל מעשי מרמה. 
בהתאם   - ההגבלות  יחולו  דירה  ברכישת  גם 
רשויות  על  יחולו  לא  לסיווג הצדדים. ההגבלות 
כחלק  משפחה.  קרובי  בין  ובעסקות  מדינה 
מהדיווח על העסקה, הרוכש יצטרך לציין באיזה 
בנקאית/  (המחאה  משלם  הוא  תשלום  אמצעי 
העברה בנקאית/ משכנתא/ המחאה רגילה וכו'). 
הוא גם יוכל להצהיר בשלב הדיווח כי הוא אינו 
יודע עדיין כיצד ישלם, ובמקרה כזה הוא יידרש 
שישה  בתוך  העסקה  על  הדיווח  את  להשלים 

חודשים מקבלת החזקה בנכס הנרכש.

הסנקציות
עסק שקיבל מזומן  - העיצום הכספי נגזר מסכום 
 15% הוא  ל-25 אלף שקל, העיצום  ההפרה. עד 
מהסכום.  50-25 אלף שקל - העיצום הוא 20% 
הוא  העיצום   - אלף   -50 ל  מעבר  מהסכום.  
30% מהסכום. חישוב סכום ההפרה הוא בניכוי 
אם  לדוגמה,  לקבל.  שמותר  במזומן  התמורה 
לעוסק  ושולם  שקל  אלף   30 הוא  העסקה  מחיר 
במזומן 20 אלף שקל, סכום ההפרה יהיה 17 אלף 

שקל. לגבי אדם פרטי ששילם במזומן - הסנקציה 
היא קנס. 

מדובר ברעיון מבורך כשמטרתו גם כן מאזנת את 
שמשאיר  בחוק  מדובר  זאת,  עם  יחד  אך  השוק, 
נכונה  הסברה  או  תשובות  ללא  שלמים  מגזרים 
ועדיין  החדש  החוק  עם  להתמודד  עליהם  כיצד 
להישאר מאוזן כלכלית. החוק החדש דוחף אותנו 
המוצעים  התשלומים  מאפיקי  באחד  להשתמש 
ידי הבנקים, הכסף הנזיל שפעם הרגשנו  לנו על 
אותו ביד אחרי שעבדנו עליו כל כך קשה, בקרוב 

יהפוך לפלסטיק.
צמצום  היא  החוק  של  הראשית  המטרה  אם 
של  מצבים  למנוע  ובכך  במזומן  השימוש 
עוד  כשל  החוק  כי  נראה  שחורות"  "עסקאות 
לפני שהוא החל ממספר סיבות: עסקאות מזומן 
כי  לסוחרים,  פרטיים  בין  ידיים  יחליפו  עדיין 
את השכבות החלשות לא מעניין חוק כשאין לו 
לעשות  מה  "אין  הממוצע  ולרוכש  אלטרנטיבה, 
לענייני  השרים  ועדת  אם  לכן  החשבונית".  עם 
חקיקה הייתה מנסה לגרום לרוכש הפרטי לדרוש 
חשבונית על כל קניה באמצעות "זיכוי" כל שהוא 
אזי  העקיפים  -  או  הישירים  המיסים  בתשלום 
היינו מקבלים תוצאה הרבה יותר אלסטית למילוי 

קופת המיסים וכך יוצרים שוויון.

מתחמי הכספות
מתחמי  את  סוגרים  בנקים  ויותר  יותר  לאחרונה 
אלו  של  יותר  הבטוח  האזור  שלהם,  הכספות 
הכסף  את  ולשמור  סיכון  לקחת  לא  שהחליטו 
המקורבים  גורמים  וסיבותיו.  אחד  כל  בבנק, 
לניסוח חוק המזומן טוענים כי החוק נועד לדחוק 
את הישראלים אל אמצעי התשלום של הבנקים, 
את  להוציא  וכן  קופון,  הם  גם  גוזרים  שבדרך 

הכסף מהבלטות אל השוק הצמא למחזור הוני. 
עד לפני כ-5 שנים היו בבנקים בישראל מתחמי 
מדיניות  לאור  כספות.   100,000 כ-  בהם  כספות 
הפעילות,  צמצום  סניפים,  סגירת  על  הבנקים 
מעבר לבנקאות דיגיטלית, סגרו הבנקים מתחמי 
כספות בהם כ-40,000 כספות והערכה היא שב5 
השנים הבאות רוב מתחמי הכספות בבנקים יסגרו 

גם בשל חוסר כדאיות כלכלית.

החוק לצמצום השימוש במזומן אמנם לא אוסר 
אוכלוסיית  את  מאלץ  הוא  אך  בכספות,  שימוש 
ישראל לחשוב פעמיים אם ואיך להשתמש בכסף 
מזומן ומעלה את השאלה "מה נעשה עכשיו עם 
לשמור  שלא  מתעקשים  ואנחנו  שחסכנו  הכסף 
מנסים  הכספות  בתעשיית  בכירים  בבנק".  אותו 
כשמדובר  אך  שלהם  התעשייה  על  לשמור 
החוסכים  יתר  כמו  הם  שגם  כנראה  בבנקים, 

יצטרכו למצוא אלטרנטיבות.
עבר  בעלי  קבוצת עורכי-דין  כשנתיים  לפני 
הישראלית,  הביטחון  ממערכת  עשיר  ביטחוני 
הפרטי  הכספות  מתחם  "בריקסטון",  את  הקימו 
אנחנו  כמה  עד  היא  שעולה  השאלה  הראשון. 
יכולים לסמוך על חברה פרטית, ביחס לבנק עליו 
עצומות. מבדיקה שערכנו  בעיניים  בעבר  סמכנו 
בטוחה  בריקסטון  של  האלטרנטיבה  כי  מסתבר 

יותר מהכספות שסוגרים הבנקים לאחרונה. 
חב'  מנכ"ל  אינדיג,  דביר  עם  שקיימנו  בשיחה 
והחרדי  הדתי  הציבור  כי  עולה  "בריקסטון" 
באוכלוסיה  לגודלו  מעבר  הרבה  כספות  צורך 
מחלוצי  הוא  אינדיג  דביר   .(35%) הישראלית 
ההולכות  הבנקים  לכספות  האלטרנטיבה 
שוק  בדיקת  "על-פי  לדבריו:  ומתמעטות. 
הכספות של חברת בריקסטון, יש כיום בישראל 
למעלה  ובבנקים  פרטיים  בתים  עסק,  בבתי 
ממיליון כספות". מה שמעלה כי 600,000 כספות 
הן בשוק העצמאים והפרטיים. חישוב גס מעלה 
כי המגזר החרדי מחזיק בכ70 אלף כספות שאינן 
מאובטחות ואינן מבוטחות דיו כדי שאפשר יהיה 

באמת לישון בשקט. 
הוא  כמה  עד  שלנו,  בכסף  מדובר  זאת  ובכל 
אתם  האם  חשוב.  פחות  לא  ודיסקרטי,  מבוטח 
מחויבים לבנק ישראל בכל הקשור לחוק הלבנת 
לא  בנקאי,  מוסד  לא  אנחנו  כי  "לא  דביר:  הון? 
קיים בעולם "חוק דיווח כספות" בסופו של דבר 
מי שרוצה להחזיק כסף יכול להחזיק אותו איפה 

שהוא רוצה - כאן זה מאובטח ומבוטח". 
השנים   5 במהלך  האסטרטגית,  התכנית  על-פי 
כספות  מתחמי   10 עוד  החברה  תפתח  הקרובות 
ובהשקעה  ארצית  בפריסה  בישראל  פרטיים 

כוללת של כ-60 מיליון ₪.
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ועדת  הגז,  חברות  התנגדות  למרות 
איתן  ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה 
בטיפול  העוסק  הגז  צו  את  אישרה  כבל, 
שהגיש  גפ"מ,  באירועי  הביתי  הגז  ספקיות  של 
אמות  את  להסדיר  נועד  הצו  האנרגיה.  משרד 
באירועי  בטיפול  הספקיות  את  שחייבו  המידה 
מוקד  להפעיל  החובה  היתר  בין  בהם  גפ"מ, 
אנושי  מענה  שייתן  ביממה,  שעות   24 טלפוני 

בתוך שתי דקות לקריאה באשר לאירוע גז. 
כי  להבהיר  וביקש  כבל  היו"ר  פתח  הדיון  את 
להגברת  לכת  מרחיקי  צעדים  נעשו  בתקופתו 
התחרות והבטיחות בענף, נגד עמדתן של חברות 
הגז. באשר לתקנות אמר כי צריך גם את שיתוף 
זמן  כי  והבהיר  הכבאות,  שירותי  של  הפעולה 
לא  בדליפה  לטיפול  הגז  חברות  של  ההגעה 
בחיי  כשמדובר  כי  הבהיר  הוא  מתה.  אות  יהיה 
הורה  אף  הדיון  ובתום  פשרות,  יהיו  לא  אדם 
למשרד האנרגיה לבחון מחדש את ההגדרה של 
יובאו  כי התקנות  והוסיף  גז,  ייחשב לאירוע  מה 

בקרוב מאוד לאישור סופי בוועדה.
מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה, חן בר יוסף, 
לאירוע  להגיע  חובה  החוק  קובע  כיום  כי  אמר 
עד 24 שעות, כאשר המשרד הגביל זאת לשלוש 
שעות ומבקש לצמצם להגעה ללא דיחוי. היו"ר 

לכל  משותף  להיות  צריך  המוקד  כי  אמר  כבל 
החברות וזמן ההגעה לא יכול להישאר אמורפי. 

הממונה הקודם על מינהל הדלק במשרד האנרגיה, 
יהודה גסנר, אמר כי לדעתו אפשר להגיע גם תוך 
להצעה  התנגדו  הגז  חברות  נציגי  כל  דקות.   30
והזהירו מנזק שיגרם לצרכנים ומתביעות שיוגשו 
בשל עיכובים בהגעת טכנאי. מנכ"ל חברת גז גל, 
גדי ואנונו, אמר בדיון: "זה בלתי הגיוני בעליל, 
אש".  מכבי  לא  אנחנו  חוקית.  בלתי  פקודה  כמו 
נציג החברות המובילות במשק הגז הביתי הביע 
תרעומת תוך שהוא מבהיר כי "במידה והחוק יצא 
יאלצו החברות  לננתק את הנגב, את  אל הפועל 
אפשר  אי  כי  אביב  מתל  חלקים  וגם  הגולן  רמת 
אל  עבד  ח"כ  שעה".  חצי  בתוך  אליהם  להגיע 
חכים חאג‘ יחיא הציע לקבוע כי ההגעה תהייה 
שעה,  עד  של  בזמן  זאת  ולתחום  דיחוי  ללא 
אז  לנזק  הוביל  בתקלה  הטיפול  אם  כי  והוסיף 

החברה צריכה להשיב את המצב לקדמותו. 
ואמר  הגז  חברות  עם  הזדהה  אשר  יעקב  ח"כ 
עם  לבצע  שצריך  הפעולות  את  להגדיר  צריך  כי 
קבלת הקריאה, כמו למשל שליחת כבאי שיסגור 
את ברז הגז ויודיע לכל האנשים בסביבה, וטכנאי 
בתגובה  בתקלה.  לטיפול  מכן  לאחר  יגיע  הגז 
נציג כבאות והצלה, אילן זמלר, טען כי המשרד 
לביטחון הפנים ערך סקר ממנו עלה כי רק 2 אחוז 
ריח  מהציבור מתקשרים למכבי אש במקרה של 
או  מקצוע  לאיש  פונים  שהם  השיבו  ו-24%  גז, 

שיתקשרו  הסבירות  כי  טען  הוא  הגז.  לחברת 
למכבי אש היא לא מבוססת, ואמר כי דליפת גז 
ויש  ועניין  דבר  לכל  חומרים מסוכנים  אירוע  זה 

לו תורת הפעלה שקובעת אחריות של כל גורם. 
היו"ר  של  ההצעה  את  אישרה  הוועדה  כאמור, 
יהיה  ההגעה  זמן  לפיה  יחיא,  חאג‘  וח"כ  כבל 
הקריאה.  מרגע  שעה  על  יעלה  ולא  דיחוי  ללא 
בתקנה  מדובר  כי  ואמרו  שבו  הגז  חברות  נציגי 
ניתן לעמוד בה. היו"ר כבל ביקש ממשרד  שלא 
האנרגיה לבחון מחדש את הגדרת המושג אירוע 
בדליפות  יותר  יעילה  בצורה  לטפל  מנת  על  גז, 

המסכנות חיים.
משרד  בבקשת  את  הוועדה  אישרה  מכן  לאחר 
השעה  הוראות  את  להאריך  והמים  האנרגיה 
הביתי.  הגז  בשוק  התחרות  להגברת  שנועדו 
ההוראות, שנקבעו בצו ההסדרים במשק,  נועדו 
לקבוע כי במקרה בו צרכן מעוניין להחליף ספק, 
הספק היוצא לא יוכל להציע לו הצעות מתחרות 
במשך חצי שנה. הוראה שנייה אוסרת על החברות 
מחיר  הצעת  להציע  סביר  בלתי  סירוב  לסרב 
ללקוח. ההוראות הוארכו ב-5 שנים נוספות, עד 
הגז  חברות  נציגי  טענו  בדיון   .2024 בינואר   1
הקטנות על היעדר אכיפה נגד החברות הגדולות. 
היו"ר כבל הזכיר כי הוועדה תקינה את החוק כך 
כי  ואמר  להתחרות  הקטנות  החברות  על  שיקל 
המשרד חייב ללוות זאת באכיפה בלתי מתפשרת 

כדי לשבור את הטריאופול של חברות הגז. 

נפרדים מהמזומן

למרות התנגדות החברות – אושר צו הגז 

חוק המזומן ישליך על כל משפחה בישראל, אך ספק גדול אם יצליח לצמצם באמת את השימוש במזומן • 
וגם: ההשלכות על שוק הכספות והסנקציות נגד עבריינים 

חברות הגז יפעילו מוקד לטיפול בדליפות גז ביתי ויחויבו להגיע לטיפול באירוע גז תוך פחות משעה • ח"כ כבל: "כשמדובר 
בחיי אדם לא יהיו פשרות"



מזרחי-טפחות מזמין אתכם 
לכנס משכנתאות 

מתחתנים בקרוב? עומדים בשלב של 
חתונות הילדים? ככל הנראה נושא 

הדירה, המשכנתא והתקציב המשפחתי 
הוא אחד הנושאים הרציניים שמעסיקים 
אתכם בימים אלו. המומחים של טפחות 

מזמינים אתכם לקבל כלים מעשיים 
שיסייעו לכם לצאת מן הבלבול, להכיר את 

עולם המושגים של המשכנתאות ולהגיע 
לבחירות מוצלחות. מזרחי-טפחות, מספר 

1 במשכנתאות, קורא לכם לקבל כלים 
מעשיים שיסייעו לכם להגיע בקלות לדירה 

משלכם, בסדרת כנסים מיוחדת ברחבי 
הארץ. בכנס הבא, שיתקיים בבית שמש, 

תיהנו מהרצאה ייחודית שאותה יעביר, 
מנדי בייזר, משווק ארצי למגזר החרדי 

במזרחי טפחות, בנושא בחירת המשכנתא 
הנכונה. האירוע מיועד לגברים בלבד, 
ויתקיים בעז"ה ביום רביעי י"ח בטבת 

תשע"ט, 26.12.18, באולם עטרת נחום 
ברחוב שפת אמת 25, בית שמש, בשעה 

19:45. הכניסה מותנית באישור השתתפות 
מראש. ההרשמה עד יום שלישי י"ז בטבת 

25.12.18. סגירת דלתות בשעה 20:30. 
להרשמה ולפרטים על כנסים נוספים 

ברחבי הארץ חייגו: 077-6004060.



חיסול שיא ברשת 
'שיא החשמל והמיזוג'

לחודש הזה חיכיתם כבר שנה שלמה... 
לרגל סיום שנת המס, בשיא החשמל 

מחסלים את המלאי, ואתם המרוויחים 
הגדולים! נכון, שבמשך כל השנה – תוכלו 
ליהנות מקניה חסכונית ומשתלמת בשיא 

החשמל, אבל עכשיו – עוד יותר! כל מוצרי 
החשמל והמיזוג קיבלו הנחה משמעותית 
נוספת שמצטרפת לאפשרות לפרוס את 

התשלום ל-36 חודשים, מה שמאפשר 
לכם לקנות כל מוצר חשמל שתרצו, בלי 

להרגיש בכלל בכיס! ברשת 'שיא החשמל 
והמיזוג' שמים דגש על איכות המוצרים, 

  no-name ולכן – לא תמצאו אצלנו
(מוצרים בלתי מוכרים ללא מותג), כאן 

תוכלו ליהנות מכל המותגים הגדולים 
במחירים הכי קטנים! והכי חשוב: כרשת 
הפרוסה במגזר החרדי בלבד, רק אצלנו 
תוכלו להיות בטוחים שהמוצרים שתקנו, 
יהיו תחת כשרות למהדרין, התקני שבת 

ופתרונות, לכל החומרות הקיימות. בנוסף 
– אצלנו תוכלו ליהנות משירות אישי וייעוץ 

פרטני לכל מוצר, שיאפשר לכם לקנות את 
מה שנכון בדיוק לכם! אנו מזמינים אתכם 
לנצל כבר השבוע את מבצעי סוף השנה, 
וליהנות ממוצרי חשמל איכותיים לאורך 
שנים רבות, מה שמבטיח לכם שביעות 

רצון מלאה במבחן התוצאה. לפרטים 
אודות הסניף הקרוב: 03-5045000



פלטינום – הקפה הבא שלכם

קפה עלית מזמינה אתכם להתענג על 
רגעים קסומים במהלך היום עם קפה 

פלטינום, הקפה הבא שלכם! קפה 

פלטינום ברזילאי הוא קפה איכותי, מיובש 
בהקפאה עם טעם ארומתי עשיר העשוי 

מ-100% פולי ערביקה מברזיל. אז בין אם 
מדובר בכוס הקפה של הבוקר רגע לפני 

סערת היום, בהפסקת הקפה בין הסדרים, 
או בכוס הקפה הנינוחה של הערב 

כשהקטנים כבר ישנים – קפה פלטינום כאן 
כדי להטעים לכם את היום ומזמין אתכם 
להתענג על הרגע עם קפה איכותי בטעם 

עשיר וארומתי, טעם שעושה את העבודה. 
קצת על קפה פלטינום ברזילאי: קפה נמס 

מיובש בהקפאה, עשוי מפולים משובחים 
הגדלים בברזיל הידועה כמקור איכותי 
במיוחד לפולי קפה, שנבחרו בקפידה, 

עברו קלייה ייחודית ונטחנו בטכניקה 
ייחודית. כל אלה תורמים ליצירת קפה 
ולארומה מדהימה בטעם נפלא. קפה 

ממקור יחיד נחשב לקפה איכותי מאוד 
וייחודי בטעמו כי לא מדובר בתערובת 

של פולים ממספר מקורות אלא ממדינה 
אחת או מחווה אחת שיש לה מאפיינים 

הייחודיים לה המשפיעים על הטעם כגון: 
אקלים, גובה גידול, סוג האדמה, שיטות 

ייבוש וכדומה. כשרות: בד"ץ העדה 
החרדית.



תישנו על זה

איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות במחירים 
נוחים! ליהנות משינה טובה באמת, זה 

לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר משתלם. 
באיקאה מחכים לכם מגוון מזרנים, 

המתאימים למבוגרים ולילדים, במחירים 
שיעשו לכם לילה טוב. באיקאה מאמינים 

כי המזרן הטוב ביותר הוא זה שמרגיש 
לכם הכי נוח. וכדי שתוכלו לישון בשקט, 

איקאה מספקת לכם 15 שנות אחריות 
על כל מזרני הקפיצים. מזרן קפיצים 

 90x200 ₪ 895 בז' כהה HAMARVIK
ס"מ, מזרן קפיצי כיס  HOVAG אפור 
כהה 90x200 ₪ 995 ס"מ, מזרן קפיצים 

HAFSLO בז' 90x200 ₪ 695 ס"מ. 
רשימת הסניפים: נתניה:  רח' גיבורי ישראל 

1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 
מרכז עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית 
אתא: רחוב תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 

קריית אתא(. חדש!! באר שבע: הירדן 24.



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

 קצרצרים

 "פרימור" משיקה 100% מיץ 
אננס סחוט טבעי בטעם 

מתוק ורענן הנסחט מפרי 
אננס, באיכות מובחרת, 

ללא תוספת חומרים 
משמרים וללא תוספת 

סוכר. מחיר מומלץ 
לצרכן: כ- 14 ₪ לבקבוק 
1 ליטר. כשרות מהדרין 

של חוג חתם סופר 

חברת "אחוה" משיקה מוצר חדש בתחום 
דברי המאפה: רוגעלך בטעם שוקו-וניל 

ובנראות ייחודית של שחור ולבן כמו 
בקונדיטוריה, ימכרו באריזת 400 גרם. עוד 

בסדרה:  רוגעלך בטעם שוקולד, רוגעלך 
קינמון ורוגעלך בטעם וניל עם שוקוצ'יפס. 

מחיר מומלץ לצרכן: 7.90 – 9.90 ₪ כשר 
פרווה בהשגחת בד"צ העדה החרדית 

ירושלים

מותג הסוכריות Skittles משיק מהדורה 
מיוחדת של הסוכריות בטעם חדש 

ומפתיע  - SWEET HEAT בתוספת 
טוויסט מתובל אשר מעניק חוויה מעוררת 

חושים. מחיר: 5 יחידות ב-10 ₪ כשרות: 
פרווה מהדרין בהשגחת הרב ליכטנשטיין 

ראב"ד בד"צ KF לונדון

יקב טורא מציע שמן זית 
כתית מעולה בכבישה קרה 
ברמת חמיצות של עד 0.3 

החל משנת 2014. מחיר 
בקבוק שמן זית 750 מ"מ 
- 42 ₪ כשרות: בד"ץ בית 
יוסף, OU, הרב אונגר ורב 

מסקרה לאפקט מרשיםהישוב רחלים

 BOLD קרליין גאה להציג: מסקרה
 -  MINI BRUSH FOR MAXI

EFFECT. מסקרה בעלת מברשת ייחודית 
המגיעה לכל ריס וריס, גם לקטנים ביותר, 

מברשת סיליקון, קטנת מימדים בעלת 
ביצועים אדירים! מבנה המברשת מכיל 

’מגירה‘ פנימית האוחזת כמות גדולה של 
צבע למריחה חלקה ואחידה של הריסים 

בפעם אחת.  מסקרה המעניקה אפקט 
מרשים לריסים גדולים וארוכים עם מברשת 

מיני הייטקית בעלת מבנה פנימי האוחזת 
כמות גדולה של צבע. מסרקת, מפרידה 

וצובעת כל ריס בנפרד תוך כדי יצירת ציפוי 
חלק וגמיש. מברשת  מיני בעלת  מבנה 

פנימי המכיל כמות צבע גדולה המספיקה 
למריחה אחידה ומתמשכ ת של הריסים 

בפעם אחת. מעניקה בקלות לכל ריס 

וריס (גם לקצרים ביותר) הגדרה, נפח 
ואורך. הפורמולה הייחודית בגוון שחור 

עמוק עוטפת את הריסים מהשורש ועד 
הקצה. מעניקה לריסים ברק וגמישות, 

מכפילה את ניפחם ויוצרת מניפת 
ריסים מרשימה. הפורמולה הייחודית 
בגון שחור עמוק עוטפת את הריסים 

מהשורש ועד הקצה. שילוב של חומרי 
ציפוי יוצרים אפקט מעבה של הריסים 

ועמידות בפני תנאי לחות ורטיבות. 
הפורמולה כוללת גם פולימר ממקור 

צמחי המאפשר מריחה קלה וכיסוי 
אחיד ומלא. מחיר הכרות: 59.99 ₪. 

להשיג בכל רשתות בפארם.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 י"א טבת תעש"ט 619/12/18

כולנו גדלנו על 'מן' ויש לנו חיבור מיוחד לופלים ולעוגיות הנוסטלגיים...מה מייצר את 
החיבור הזה, מאז ועד היום?

אכן נוסטלגיה מתוקה של למעלה מ-65 שנה! אני בטוח שלכל אחד יש זיכרונות מתוקים מהמוצרים 
של מן, אם זה הופל המצופה באריזת נייר כסופה וכחולה  שנארז אחד אחד ידנית  ואותו היו מחלקים 

בימי הולדת, או לחילופין מקבלים בכל ביקור אצל סבא וסבתא, אם זה  עם הופל הפריך של מן 
בטעם שוקולד, שנמכר במשקל באריזות פח מרובעות , אותו היו לוקחים לטיול, מחלקים לחברים או 
מנשנשים יחד עם כל בני המשפחה. לא לחינם מובילים הופלים של מן את הקטגוריה במגזר החרדי 

ובהחלט ניתן לומר שזה בדיוק אותו הטעם כמו פעם.

בימים אלו אתם מציינים שנה לפעילות שלכם במגזר החרדי, ספר לנו על הקשר של 'מן' 
למגזר?

הקשר של חברת מן למגזר החרדי החל עוד בימים בהם הקים סבי ז"ל מפעל לופלים בשם 'רוקחמן'. 
המפעל הוקם בזמנו בבני ברק – אז מקום פופולרי למפעלי תעשייה – ונוצר חיבור טבעי ומתבקש עם הציבור החרדי. המיקום של העסק 

והחיבור הטבעי שנוצר עם האוכלוסייה המקומית, הביאה את סבי לייצר את הופלים תחת הכשרות המהודרת ביותר של רב העיר – רבי יעקב 
לנדא זצוק"ל. כמובן שגם כיום, לאחר עשרות שנים, העסק נותר נאמן למייסדיו ולציבור והוא מוסיף לעמוד תחת השגחת הגרמי"ל לנדא 

שליט"א.

מה סוד הטעם הנפלא הזה, של הופלים והעוגיות של מן?
הסוד האמיתי שלנו הוא איכות המרכיבים וחומרי הגלם. כל החומרים שלנו הם חומרים הכי איכותיים שיש, מחית אגוזים אמיתית, קקאו 

משובח, חלבה העשויה מטחינה אמיתית וכו'. אצלנו אין תמציות או תחליפים. אבל מלבד זאת, אני חושב שהסוד המיוחד של מן הוא תהליך 
ייצור שנעשה כולו באהבה גדולה, כמו גם היות המפעל חמים ומשפחתי מימי בראשיתו בבני ברק ועד היום. 

ספר לנו קצת על תהליך הייצור במפעל.
כל קווי הייצור במפעל הם אוטומטיים, כמעט ללא מגע יד אדם ועם כושר ייצור גבוה מאוד בשלושה אולמות ייצור שונים: פס ייצור לעוגיות, 
פס ייצור לופלים ופס ייצור נפרד לופלים המצופים. קווי הייצור הינם ממוחשבים ומופעלים ע"י הצוות הוותיק והמיומן שלנו. הכנסת חומרי 
הגלם והעברתם בתהליך הייצור והאפייה ועד האריזה נעשה ברובו באופן אוטומטי ע"י מחשב. תהליך הייצור של הופלים והעוגיות התקדם 

לאורך השנים, ומה שנעשה פעם בצורה ידנית ע"י סבא וסבתא שלי, נעשה היום בעזרת מכונות מתקדמות ומהירות. ועדיין, אנחנו מקפידים 
ומוודאים שכל שלב בתהליך הייצור נעשה בצורה מושלמת, על מנת לוודא שמקבלים את המוצר האיכותי והטעים ביותר.

מהם הקווים המנחים הייחודיים של מן?
הכי חשוב לנו להקפיד על סטנדרטים גבוהים בכל תהליך הייצור וחומרי גלם מובחרים ואיכותיים ללא פשרות. כמו כן חשובים לנו הערכים 

התזונתיים, ולכן המוצרים שלנו עשויים ללא שומן טראנס, ללא 
צבעי מאכל, ללא חומרים משמרים וללא כולסטרול. במקביל לייצור 

הופלים והעוגיות המוכרים שלנו, אנו שוקדים כל העת על התחדשות 
וייצור מוצרים עם רכיבים בריאים יותר, דוגמת קמח מלא, שיבולת 

שועל ועוד, מבלי לוותר על טעם מנצח.
עוד ערך חשוב מאד עבורנו, ובמיוחד בעידן שלנו, הוא עבודה כחול- 

לבן. כחברה ישראלית שורשית אנו עושים כל מאמץ ולא חוסכים 
במשאבים להשתמש בחומרי גלם תוצרת הארץ, חומרי אריזה 

ישראליים וכמובן כח אדם ותיק ומקומי שכבר מזמן הפך למשפחה.

אלו מוצרים של מן קיימים על המדף?
ל"מן" מגוון מוצרים רחב, ביניהם ופלים בטעמי שוקולד, לימון, 
וניל, חלבה, קפה ועוד, ופלים מצופים, עוגיות בטעמי שוקולד, 

לימון, חמאה, וניל ועוד, לצד עוגיות עם ערכים משופרים מהסדרה 
הירוקה: עוגיות גרנולה, עוגיות שיבולת שועל ועוגיות מקמח מלא. 

עוד במגוון- מאגדות ופלים באריזות אישיות וופלים מקמח מלא או 
ללא תוספת סוכר.

 לונדון

100% מיץ 
אננס סחוט טבעי בטעם 

מתוק ורענן הנסחט מפרי 
אננס, באיכות מובחרת, 

 ₪ לבקבוק 

פרווה בהשגחת בד"צ העדה החרדית 
ירושלים

חברת גילרו יצרנית מותג "עלמה" משיקה 
סדרת מוצרים חדשה ללא גלוטן: ופל 
ללא גלוטן במילוי קרם בטעם שוקולד 

ובמילוי קרם בטעם לימון, גלילי ופל 
במילוי קרם בטעם שוקולד ובמילוי קרם 
בטעם אגוז, גביעי גלידה גלידריה וגביעי 

אמריקה. כשר פרווה בהשגחת בד"צ 
העדה החרדית ירושלים

חברת ישרקו משיקה בישראל פסטה 
איטלקית איכותית של מותג הפסטות 

 Granaria)) המוביל מאיטליה  – גראנריה
ב- 16 צורות שונות בהשגחת מאור 
הכשרות ובאישור הרבנות הראשית 

לישראל ללא חשש חדש

כל מה שרציתם לדעת על הופלים והעוגיות הכי נוסטלגיים
עם אבי פקר– מנכ"ל חברת מן

אגד משיקה השבוע, זו הפעם השלישית, 
קמפיין נרחב לבחירת "הנהג שלנו" ומזמינה 

את ציבור הנוסעים בישראל ליטול חלק ולספר 
סיפור חיובי ונוגע ללב על נהג לו נחשפו 

במהלך הנסיעה שלהם באוטובוס. במבצע 
השנה ינתן דגש ומשקל  לסיפורים בעלי 

מאפיינים של נגישות ועזרה  לבעלי מוגבלויות 
. נהגי האוטובוסים בישראל סובלים בשנים 

האחרונות מתדמית שלילית.  התחבורה 
הציבורית בישראל על קשייה השונים, הופכת 
לא פעם את הנהגים לשק החבטות של ציבור 

הנוסעים. מבצע "הנהג שלנו", בו מתבקש 
ציבור הנוסעים לספר סיפור הנוגע לנהג 
מחוויית הנסיעה שלהם, העלה אינספור 
סיפורים אנושיים החושפים את הצדדים
היפים של נהגי האוטובוס הבאים במגע 
יומיומי עם מיליוני אזרחים. אבי פרידמן, 

יו"ר אגד:"בתוך למעלה ממיליון מפגשים 
יומיומיים בין נהגי אגד לנוסעים מתרחשים 
הרבה אירועים מרגשים ומשמעותיים ובהם 

גילויים מופלאים של אכפתיות ועזרה. חשוב 
לנו למצב ולחזק את תדמית הנהגים שנפגעה 

בשנים האחרונות. אנו, באגד, משקיעים 
משאבים רבים כדי לחזק את רמת השירות 
והמחויבות שלנו לציבור הנוסעים. הנהגים 

והתנהלותם מול הנוסעים -  הם אלה הקובעים 

את תדמית אגד אצל הנוסעים. אנו רוצים 
להביא אותם לידיעת הציבור הרחב ולהציב 

לעצמנו רף גבוה של מחויבות לשירות מצוין, 
מקצועי ואדיב. הסיפורים שסופרו ע"י אלפי 

הנוסעים שהשתתפו במבצע בשנים הקודמות 
חשפו  בפנינו את פניהם היפות של נהגי אגד". 

לפני שלוש שנים הוענק לאגד במעמד נשיא 
המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין,  אות "מגשים 

ישראל" מטעם המועצה לישראל יפה. בנימוקי  
הוועדה הציבורית נאמר, כי האות הוענק 

לאגד בשל היותה הראשונה להפעיל תחבורה 
ציבורית בישראל, וכן על הישגיה בתחומי איכות 

השירות וגילויי התחשבות למופת בקהילה 
ובסביבה, במשך למעלה מ-80 שנה. אגד פונה 

לכלל המשתמשים בשרותי התחבורה שלה 
בכל רחבי הארץ  ומזמינה את הנוסעים לספר 

את הסיפורים המרגשים  והנוגעים ללב בהם 
נתקלו מצד נהגים. תשעת הסיפורים הטובים 

ביותר המבטאים את המחויבות לשירות של 
נהגי אגד יבחרו ע"י  צוות שיפוט חיצוני, שאינו 

נמנה על עובדי אגד,  והקהל הרחב יתבקש 
לדרג ולקחת חלק בתהליך הבחירה. הנהג 
שייבחר לבסוף יוכתר בתואר "הנהג שלנו". 

שולחי הסיפורים  יזכו אף הם לזכות בחופשה 
בארץ או בחו"ל ובשלל פרסים שווים.

מבצע "הנהג שלנו" יוצא לדרך

הופלים והעוגיות המוכרים שלנו, אנו שוקדים כל העת על התחדשות 
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רשת האופנה תמנון 
במגוון מבצעים במחירים 

משתלמים: מבחר ז'קטים 
לנשים וילדות רק ב – 49.90 

₪ בלבד ומבחר גדול של 
שמלות וחצאיות לנשים רק 

ב – 19.90 ₪ בלבד

FOX HOME מציעה 
פריטים יוקרתיים 

וחגיגיים

 ,GOLBARY רשת האופנה
משיקה בימים אלו קולקציית 

תיקים צבעונית המתאימים 
לכל אאוטפיט. מחירים 

לצרכן: החל מ- 49.90 ₪

קסטרו מציעה קולקציה נוצצת מטאלית 
וחגיגית עם שלל שמלות, חצאיות, טופים 

מבדי קטיפה, בדי לורקס, פייטים ועוד, 
לצד ז'קטים משלימים במראה עור או 

מראה פרוותי

 PUPA חברת האיפור האיטלקית
מציגה קולקציית איפור במהדורה 

 ROCK & ROSE – 2018מוגבלת
COLLECTION

רשת Timberland יוצאת במבצעים על 
מגוון הפריטים מקולקציית הביגוד לגברים 

של סתיו-חורף 2018-19, בחנויות הרשת 
www.timberland.co.il :ובאתר

לה רוש-פוזה, 
משיק חדשנות: 

 CICAPLAST GEL
B5 קרם ג'ל ייחודי 

המסייע להאצת תיקון 
אפידרמיס פגוע, נבדק 

לאחר הסרת תפרים, 
לאחר פילינג קוסמטי 

ולאחר טיפולי לייזר 
התוצאה: תחושת 

נוחות, רוגע ושיקום 
לעור. מחיר: 80 ₪

רשת התכשיטים פדני PADANI  יוצאת עם קולקציה נוצצת 
במיוחד עם מבחר עשיר של תכשיטים מזהב לבן, אדום או 
צהוב 18 קארט בשיבוצי יהלומים. מחירים: החל מ- 790 ₪

NUBY, מציג לראשונה סינרים 
מעוצבים ומדליקים העשויים 

בדי טטרה סופגים, נעימים 
וקלים לניקוי הזמינים במגוון 
פרינטים ודוגמאות ועם נשכן 

בקצה. מחיר: 50 ₪ לזוג

פלפל יוצאים במבצע חורפי ייחודי 
לחודש דצמבר: פיג'מות קטיפה 

מדגם אוברול וואנזי לנשים ב-60% 
הנחה 99 ₪ בלבד במקום 249 ₪ 

תוקף המבצע: 31.12.18 או עד 
גמר המלאי

קליניק מרחיב את סדרת 
קרמי הלחות האייקונית 

 Dramatically Di�erent
ומשיק ג'ל לחות 

חדש- נטול שומן, שקוף 
לחלוטין, בעל מרקם 

קליל במיוחד להזנת העור 
בלחות אינטנסיבית 

מבצע ברשת האופנה TNT: עד 80% 
הנחה על כל קולקציית חורף 2019

מבצע חורפי 
לוהט ברשת 
ניין ווסט: עד 

50% הנחה 
על קולקציית 

חורף 2018

ליידי קומפורט משיקים נעלי עקב (7.5 
ס"מ ) דגם בובה כסופות וסופר נוחות 

תוצרת ברזיל. מחיר: 260 ₪ בלבד. 
מידה: 36-41

ברשקה מציגים: קולקציה לנשים 
ולגברים שמתאימה ל-24 שעות 

ביממה גם ליום וגם ללילה

Kiehl’s משיק מסכת בד ייחודית במהדורה 
 Instant Renewal Concentrate: מוגבלת

Mask מסכת בד חד פעמית, המעניקה 
לחות ותחושת רכות ומראה עור זוהר יותר. 

מתאימה לכל סוגי העור

רשת לי קופר 
במבצע על 

קולקציית החורף 
בקניית פריט אחד 

20% הנחה, בקניית 
2 פריטים 30% 

הנחה ובקניית 3 
פריטים ומעלה 

40% הנחה. בתוקף 
עד ה-26.12.18

חברת אלונה שכטר משיקה קרם פילינג 
מפנק לגוף עם אבקת גלעיני משמש ודונג 

דבורים להסרת תאים מתים, הפחתת 
סימני הצלוליטיס, הפחתת סימני מתיחה, 

שמירת לחות העור ועוד. ניתן לרכוש 
במרכז השירות 1800-210-210

מבצע חם 
ברשת נעלי 

SCOOP: זוג 
שני ב-9.90 ₪



"מבכי-רע לבחירה
זה הכח שלך

להמיר בכי לשירה"

"מבכי-רע לבחירה"מבכי-רע לבחירה
זה הכח שלךזה הכח שלך

"מבכי-רע לבחירה
זה הכח שלך

גדלהגדלה
ֵמַהַחִיים
גדלהגדלה

ֵמַהַחִייםֵמַהַחִיים
גדלה

לראשונה במופע חי!
 השחקניות הן הגיבורות 

בחיים עצמם 

פנינה פקשר ומלי פרידלנדר מפתיעות:

"יש להצטייד בחתימות
אחדות מבחוץ, ואשראי

         הכניסה בידיך. לנצח."

מחלקת
תרבות

הצגת קומדיה ענקית
שעוד לא חוויתן. נקודה.

עלילה כובשת לבבות, כירוגראפיות עוצרות נשימה, וקטעי סטנדאפ מטלטלים
בימוי: אלינור מיכאל

תצחקי עד כדי בכי, תתרגשי עד כדי שינוי.

כל השמות הגדולים, המצחיקים והמסעירים על במה אחת מהפנטת.
יום שני ז' טבת )25/12/17( באולם 'היכל התרבות' – פתח תקוה
מופע א': בשעה 17:30 | מופע ב': בשעה 20:30 | מחיר כרטיס: 10 ₪ | כרטיס נסיעה הלוך ושוב 15 ₪ 
03-6170342 לבירורים:   |  11:00-15:00 השעות  בין  תרבות  מחלקת  ברק  בני  בעיריית  לרכוש  ניתן  כרטיסים 

בהשתתפות הזמרות: 
מירי וולף |  יפוש ברכהן 

יהודית בלוך | הילה נידם  

בליווי להקת תזמורת 
בביצועים מקוריים

עיבוד מוזיקלי: עדי נתנאלי
הפקה מוזיקלית: יאיר מייזליש 

ניהול מוזיקלי: אריאלה הופמן

א. בראך בקומדיה עלילתית 
כובשת ומסעירה

מופע א' בשעה 17:00| מופע ב' בשעה 20:30 | ניתן לרכוש כרטיסי נסיעה ברשת ספרי אור החיים ב- 15 ₪ 

שעת נסיעה אחה"צ: 16:00  ערב: 19:30 יום שני | 24.12 | טז' בטבת באולם 'היכל התרבות' פתח תקוה רח' המכבים 5
הסעות יצאו מתחנות:

גן ורשא,  רח' אהרונוביץ 51

האירוע במימון משרד התרבות והספורט

כרטיסמחיר 
₪ 10

ספרי 'אור החיים' להשיג ברשת חנויות 

האגף
לשירותים חברתיים

מחלקה לעבודה
סוצייאלית קהילתית

מופע
סטנד אפ שנון

מצחיק ומשעשע
במרכז הקהילתי הפעיל - 

משולם ראט 5

נשות השכונה מוזמנות להתאוורר ולשמוח

עם קרן שטרן

"טוב שכן רחוק"... קטעי הומור מחוויות היומיום

ביום שלישי, י"ז בטבת, ה‘תשע"ט (25/12/18)
בשעה 20:00 

עלות כניסה 10 ₪ 

בתכנית

לפרטים: אסתר - 0547515734

האגף
לשירותים 
חברתיים

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

לאור הביקוש הרב מרכז "שקד" פותח סדנה נוספת של

פסיכודרמה
הפסיכודרמה הינה שיטת טיפול חוויתית ומרתקת

אין צורך בניסיון, רק סקרנות טבעית ומוטיבציה לשינוי
הסדנה מיועדת לבנות משפחה המטפלות בבן משפחה זקן

20 מפגשים בעלות 200 ₪

הקבלה מותנית בראיון התאמה

לרישום - מרכז שקד, המרכז  פועל בימים  ב' ד' ה'
בין השעות 8.30-14.30 , יום ג' 11.00-19.00
shakedbb10@gmail.com |  03-6186832 :טל
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 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( 

1,360,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

בית שמש

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

_____________________________________________)51-51(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-8506644 09-7713981)47-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

שירותים, מחסן. 
050-5276450)48-03(_____________________________________________

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 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 4 חד' 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
1,850,000, אופ' עם חניה, 
_____________________________________________)48-52ל(1,950,000 050-7284119

אשקלון

באר שבע

 בבעל התניא, 5 חד', 
מרפסת סוכה, מחסן. חניה 

מסודרת ויפה. ק"ב 2,650,000 
ש"ח. 052-8926459

_____________________________________________)51-52ל(058-3248812

 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

3-3.5 חדרים
 באזור אלישע, 3 חדרים 

ק"ק משופצת 75 מ"ר + 
סוכה 1,620,000 גמיש. 

052-7168424)49-52(_____________________________________________

י”א-י”ג בטבת תשע”ט  
19-21/12/2018

 דירות להשקעה 
באשקלון!! דירות שלשה 

חדרים, דירות ארבעה חדרים 
במחירים של 650 אלף ומעלה.

_____________________________________________)51-51(עומרי 054-7313344

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל- 1,000,000 ש"ח 
להשקעה/ מגורים/ מחולקות 

תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)51-51(הילל 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/ חנויות להשקעה 

תשואה גבוהה.
_____________________________________________)51-51(הילל 052-3260595

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 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(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4 חד' 80 מ"ר 
+ 10 מ"ר מ. סוכה + 40 מ"ר 
תשתית הרחבה בנויה, ק"ג + 

מעלית, מרווחת, לל"ת.
_____________________________________________)50-53ל(052-5993473

 בפרל, 4 חד' יפיפייה 
ומעוצבת ק"א, 3 כ"א 

מ. סוכה, להכנס ולגור! 
ק"א, 1,890,000 ללא 

_____________________________________________)50-7/19(תיוך 054-2094357

 למכירה דירות אחרונות 
בשלבי גמר אחרונים מקבלן, 

במהרש"ל לל"ת
_____________________________________________)50-51ל(03-5785777

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה" ברבי 
חייא 2 אלעד, דו משפחתי 7 

חד', 160 מ"ר בנוי + 130 מ"ר 
חצר + אופ' כ- 80 מ"ר חניה 

כפולה, משורה ויפה. אלעד 
_____________________________________________)51-51(משמור 054-6000498

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

בעליון דירת גן 4 חד', גינה 
100 מ"ר + אופציות

054-9422194
)51-51(_____________________________________________

 4 חדרים בעליון המבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, מרפסות. לל"ת. 

052-5745602)51-6(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה!! 4 חדרים 

מרווחת ומטופחת רק 
1,300,000 ש"ח גמיש.

054-9422194
)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חדרים 

ענקית, בניין קטן 1,280,000 
ש"ח. 052-5752500

)51-51(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 
יחידות, מושכרות ב-5,300 

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

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור, שכונה ג' מושכרות 

ב-4000 ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור שכונה יא' מושכרות 

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

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור שכונה ב' מושכרות 

ב-5,000 ש"ח. במחיר מציאה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 בית קרקע בשכונה ד' 
100 מטר בנוי עם גינה יחידות 
מושכרות ב-5,880 ש"ח נטו, 
שכונה א'. משה אלוש אבני 

דרך 054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 בית קרקע מחולקת ל-3 
יחידות דיור חדשות כ- 167 

מטר מושכרות ב-8,500 ש"ח 
נטו, שכונה א'. משה אלוש 

אבני דרך 054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 מציאה, דירת 4 חד' 105 
מ"ר שכונה ה' ברח' הצבי 

משופצת ליד גרנד-קניון.
אלון 052-6053897

)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 במתחרדים, 5 חד' ק"ב 
מתוחזקת מיקום אטרקטיבי 

אופציה לחלוקה תיווך. 
052-2604463

)51-51(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש 
במתחרדים 3 חד' ק"ב אופציה 
להמשך שכירות ארוכה. תיווך 

052-2604463
)51-51(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

ל'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080

)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בז'בוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב- 4,300 ש"ח 
ק"ג ואחרונה, מיידי 

950,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
110 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א חזית 3 כ"א 

+ 50 מ"ר 2 יחידות 
דיור חדשות משופצות 

ומרוהטות  מושכרות 
ב- 5000 ש"ח בק"ק 

2,980,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בבעל שם טוב, ק"א! 
חזית! 95 מ"ר + א. 

הרחבה, מיקום מעולה. 
מקסימום נדל"ן -052

2452820
)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בר' עקיבא 
95, 2 דירות 3 ו-4 חד' ב-2 

קומות עם אישורים ומעלית 
עד לגג כולל ריהוט מלא 

2,400,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 
054-8446671)51-51(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1/5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח 

גמיש. מס' נכס 7422. 
תיווך אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

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

הארץ 03-8007000 
052-3344721

)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4999465
)51-51(_____________________________________________

 בפנקס דירת ענקית + 
אופציית בניה בגג 2,500,000 

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000

)51-51(_____________________________________________

 בשיכון ה' בטאבו 
משותף 60 מ"ר מפוארת רק 
1,050,000 ש"ח. נדל"ן הקריה

050-3000121
)51-51(_____________________________________________

 בפרדס כץ מבחר דירות 
בטאבו משותף החל מ- 

520,000 ש"ח. נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 דירת 4 חד' + דירת 3 
חד' + גג, מעלית צפון, מזרח, 

מערב, ב"קהילות יעקב בן 
דוד" מיידית. 3,000,000 ש"ח 
המפתחות ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685
)51-51(_____________________________________________

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי 4 מפלסים 

כ-380 מ"ר מוף מדהים 
+ חניה מיידי 5,000,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600

)51-51(_____________________________________________

 2+5 + גג + מעלית + 
חזדית מיידית. "בראדדזמין-

רוזובסקי" 3,000,000 ש"ח. 
המפתחות ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685)51-51(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,200,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)51-51(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז בבניין 
חדש 2,500,000 ש"ח. תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721

)51-51(_____________________________________________

 ברב יוסי קרקע + חצר 
לנכה 54 מ"ק + אופציה לעוד 
32 מ"ר בנוי 1,390,000 נדל"ן 

הקריה 050-3000121
)51-51(_____________________________________________

 בהתנאים, דירת גן, 
3 חד', 70 מ"ר חצר, 

שקטה, נדירה ויפיפיה 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843
)51-51(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

1,700,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ג מחולק ל-2 יחידות 

2,735,000 נדל"ן הקריה
)51-51(               050-3000121_____________________________________________

 בלעדי למבינים דופלקס 
מפואר מאוד בקרית הרצוג 

5 חד' חזית + מעלית וחנייה 
2,300,000 תייוך אלטרנטיב 

)51-51(               054-5500263_____________________________________________

 ברח' ירושלים דופלקס 
7 חד' כ- 200 מ"ר נוף 
פנורמי + מעלית ללא 
תיווך. 050-2066607

)51-51(_____________________________________________

 דופלקס-גג 8 חד' קרית 
הרצוג, בהרלינג-צבי. סוכה. 

מפוארת. מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)51-51(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 
דופלקס 220 מ"ר }4+2{ 

משופצת ק"ג חזית + חניה 
ניתן לעשות שני יחידול על 
הגג באישור השכנים }יש 
פיר למעלית{ א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באזור רמבם דופלקס 
בבניין חדש 6 חד' 300 מ"ר 
150 מ"ר כל קומה + יח"ד 
בקומה למטה + מ. שמש 

גדולה ק"6 + מעלית + חניה 
יש גם מדרגות מחדר מדרגות 

לגג 3,200,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב 
שך הנביאים דופלקס 6 

חד' }3+3{ 160 מ"ר ק"ג 
משופצת כחדשה ניתנת 

לחלוקה חזית 2,470,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במציאה בדב 
גרונר דופלקס בניין חדיש 

מעלית + ממד + מרפסת 
ענקית נוף מטורף 1,520,000 

גמיש. פנחס נכסים
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 5 חד' 
בק. הרצוג ברח' קובלסקי 

קומת כניסה 3 חד' 75 מ"ר + 
2 חדרים קומת הגג 50 מ"ר 
 SUPER 2,200 ש"ח. תיווך

HUSE 054-3355874
)51-51(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א + 
חניה 2,190,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)51-51(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
דובק 6 חד' 140 מ"ר ק"א 

זקוקה לשיפוץ בניין מטופח 
2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באזור נחמיה אזור שקט 
5 חד' 110 מ"ר ק"ק חזית 
זקוקה לשיפוץ 1,900,000 

_____________________________________________)51-51(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג 5 חד' גדולה 
ויפה חדשה + מעלית חזית 

1,750,000 ש"ח בלבד. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)51-51 פל': 054-8449423

 5 חד' מטופחת רח' 
פדרמן ק. הרצוג, קומה 4 
חזית בנין חדש, מושכרת. 

052-8197890
)51-2(_____________________________________________

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

050-4999465  03-8007000
)51-51(_____________________________________________

 5 חדרים ברח' עובדיה/
נסמבוים, מפוארת ומושקעת, 

בנין שקט ומטופח, סוכה, 
מעלית, חניה. לל"ת. 

052-6158114)51-52(_____________________________________________

 בשיכון ה' אזור רמת 
אהרון בבניין חדש 4 חד' 100 
מ"ר ק"א ודירה נוספת בק"ב 

+ מעלית חזית. א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חד' גדולה + אפשרות 
לחלוקה מיידית 2,200,000 

ש"ח. תיווך B.D.A פל':
054-8449423)51-51(_____________________________________________

 באזור אור החיים דירות: 
4.5 חד' מושקעת 2,600,000 

*גדולה ויפה 140 מטר 
2,400,000 תיווך B.D.A פל':

054-8449423)51-51(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות, 4 חד' רמת גימור 

מושלם 2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)51-51 פל': 054-8449423

 בקהילות יעקב קומה 
א' 4 חד' מסודרת ויפה אד"י 

_____________________________________________נדל"ן. 054-8493483       )51-51(

 ברמת אהרון!! 
בבניין חדש ומיוחד! 4 

חד' מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

)51-51(             03-5701010_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000

)51-51(_____________________________________________

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

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח. 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000
)51-51(               052-3344721_____________________________________________

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

ישוב הארץ 03-8007000
)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' + 2 
חד' חדשה מקבלן, חניה 

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

)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בגולומב בבניין חדש טרום 
כניסה 4 חד' תיווך ישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000
)51-51(_____________________________________________

 רח' הנגב, 4 חד' 
"אדריכלית" כ- 100 מ"ר 

)1מ6 דיירים( + מ. ש/סוכה 
+ מעלית 1,790,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 פרדס כץ חדשה!! 4 
חד' + מ. שמש כ-90 מ"ר 3 
כ"א קומת קרקע 1,620,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 4.5 חד' 
100 מ"ר ק"ב, משופצת 
+ אישורי בניה, מעלית. 

2,000,000 גמיש, לל"ת. 
_____________________________________________)51-2ל(054-6500828

 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 שכני 

1,920,000 ש"ח גמיש. א. 
_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

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

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,950,000 

ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)51-51(א. פנחסי 03-5799308

 הזדמנות בשטרסר!! 
כ-4 חד', 95 מ"ר, ק"א 

מעלית, 3 כ"א, אופציה. 
1,940,000 ש"ח. מ. כהן 

052-7684074
)51-51(_____________________________________________

 בברטנורא 4 חד' ק"ב 
כ-104 מ"ר מפוארת + סוכה 

1,935,000 נדל"ן הקריה
)51-51(               050-3000121_____________________________________________

 בחלוצים ק"א 70 מ"ר 
מרפסת, משופצת מהיסוד 

1,390,000 נדל"ן הקריה
)51-51(               050-3000121_____________________________________________

 באיזור פרמישלן בבניה 
4 חד' כ- 85 מ"ר 1,490,000 

*בחיים לנדאו בבניה 3 חד' 
ק"א כ- 70 מ"ר 1,290,000 
נדל"ן הקריה 050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 

משופצת רק להכנס, 
מעולה רק ב- 1,620,000 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 
)51-51(           050-4156080_____________________________________________

 4 חד' ענקית + אופציה 
לחדר נוסף + מחסן, מעלית 
2,100,000 ש"ח. תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין חדש 4 
חד' כ- 100 מ"ר מחולקת 

ל-2 יחידות גודלות 
מושכרות ק"ג + מעלית 
חזית מיידי 1,800,000 

ש"ח גמיש סלומון-נכסים-
והשקעות 054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בסוקולוב/ר' עקיבא 4 
חד' 80 מ"ר, 4 כ"א, פונה 

לקוטלר - פתוחה לנוף, 
קומה 2.5 - אחרונה + א. 

בניה בגג )יש חתימות( 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820
)51-51(_____________________________________________

 דירה 4 חד' קומה ב' 
עורפית רחוב מהרש"ל כניסה 

4 חודשים. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 4 חדרים ברחוב ירושלים 5 
קומה ב' ואחרונה עם אפשרות 

בניה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 בז'בוטינסקי 71, דירת 
4 חד', קרקע, חדשה לגמרי, 
1,600,000 ש"ח. אלבה נדל"ן

054-8446671)51-51(_____________________________________________

 במהרש"ל 7, דירת 4 
חד', ק"ב, פתוח על לחזו"א 

2,100,000 ש"ח. אלבה נדל"ן
054-8446671)51-51(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

 מציאה 2 חד', במימון 
ליד אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,070,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

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

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

שמאות לדירות! דרושות 
דירות לצרפתים. "הולילנד 

_____________________________________________)50-23/19(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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

058-3279569)48-51(_____________________________________________

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

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

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

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

134 מ"ר גישה לנכים 
בהזדמנות. 3,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-51(054-6600198 לל"ת.

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

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

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)51-51(052-8977913 שלום.

 דופלקס חדשני, בשכונה 
חרדית, נוף לים, 6 חד', 

_____________________________________________)48-51(מרפסות גדולות.053-6998885

זכרון יעקב

 ברח' הקבלן 5 חדרים + 
מחסן נוף מהמם מיידי ק"ב 

נגישות ומיקום מעולה
054-4801766)48-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בחפץ חיים 25 105 
מ"ר קומה א', 4 כיווני אויר, 

שמורה,  אופציה  לפינוי בינוי 
1,380,000 גמיש.

054-8413741)48-51(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
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(_____________________________________________

 ברח' רימון שיכון ו' 2 חד', 
ק.קרקע, ממוזגת + סורגים + 

אפשרות בנייה.
054-9963885 שלמה
_____________________________________________)49-52(052-7201904 משה.

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל
+5 חדרים

 ברב קוק כ-30 מ"ר כניסה 
נפרדת, חצר, מתאים לבודד, 

ק"ק 2,700 ש"ח.
050-7200282)49-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

גני תקוה
 מבחר דירות ממלעדיות 

בישמח משה ונוף סביון. 
_____________________________________________)49-52(אריאל 050-957555

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! 4 חד', 

103 מ"ר, 3 כיוונים. אופציה 
להרחבה. 052-5950170

03-6779433)49-52(_____________________________________________

חיפה
 בשכ' הדר בחלוץ 3, 4 
חד', 85 מ"ר + מרפסות, 

מחולקת ומשופצת, הכל חדש
050-4107248)49-52(_____________________________________________

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-8/19(לל"ת 053-3166586

צפת
 בגני הדר דופלקס שמורה 

ומטופחת נוף למירון גישה 
נוחה קרוב להכל 

054-8596771)49-52(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה א', 
כ- 60 מ"ר, מעלית, ממ"ד. 

1,380,000 ש"ח. 
 בהזדמנות בשיכון _____________________________________________)50-1/19(052-3288718 054-5906154

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקומה 
א' 160 מ"ר + 160 מ"ר גג 
+ אופציה לדירה נוספת על 
הגג + נוף 870,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(הצבי. 053-3147717

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
900 מ"ר מהמושב, צפוי 

לוטטי פי 20 כשיופשר 
הערכת שמאי לפי 60,0000  

ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 
לדונם בלבד! תיווך הצבי. 

04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תודפת ענקית 

מאושרת לבניה + יח' דירו 45 
מ"ר + חצר 1,300,000 בלבד. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

מעליות + נוף פנורמי + בית 
כנסת בבניין 380,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 ב.ט. עלית דו משפחתי. 
מציאה!! 5 חדרים 170 

מ"ר משופצת 3 שירותים 2 
מקלחות + מרפסות + גינה 

+ מחסן ענק 1,020,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666

053-3147717)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים

 בקרית שמואל דירת גן 
70 מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו 

כ. פרטית 650,000 ש"ח. 
תיווך הצבי 04-6716666

053-3147717)51-51(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)51-51(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים
 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)51-51(_____________________________________________

 במגדל וילה 180 מ"ר 
על 400 מ"ר שטח 5 חדרים, 
משופצת ויפה + נוף מדהים 

לכינרת מושכרת ב-3,500 
ש"ח ניתנת לשכירות יומית 
בתשואה ענקית של 1,500 

ש"ח ללילה תיווך הצבי.
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 בברנר מציאה!! 4 חדרים 
90 מ"ר + נוף פנורמי לכנרת 

משופצת וגדולה 400,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717  04-6716666)51-51(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 למכירה בשיכון א' 

דירת 3 חדרים קומה ראשונה 
משופצת מצויינת להשקעה 

420,000 ש"ח.
IRC 050-244-244-6)50-50(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

גישה נוחה 4,490,000 ש"ח! 
_____________________________________________)51-51(תיווך כוכבים: 02-5713375

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

+ מרפסת סוכה, נוף! 
ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב:' 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף 
ק"ב. 2,100,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)50-51ל(058-3282450/1

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח. )מיידי גמיש( תיווך 

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף 1,390,000 ש"ח!. תיווך 

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

 בהדר גנים, 5 חד', 115 
מ"ר משופצת מהיסוד, ק"א + 

מרפסת סוכה, לל"ת.
050-8688893)50-1/19(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 3 חד' 90 
מ"ר ק"א, משופצת מאוד + 

אישורי בניה לל"ת. 1,750,000 
_____________________________________________)51-2ל(ש"ח גמיש. 054-6500828

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור בן זכאי 3 חד' + מרפסות 
גדולה 87 מ"ר ק"ב + מעלית 

חזית + התרים למרפסת 
שמש 1,850,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)51-51(א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בבניין חדש 3 
חד' 75 מ"ר ק"ג + מעלית 
1,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמרם גאון. 
דירת 3 חד' + מרפסת ודירה 

3 חד' + כניסה פרטית + 
אופציה )דירה מחולקת( 

1,920,000 )גמיש( פנחס 
_____________________________________________)51-51(נכסים 055-6789653

 במציאה בדנגור דירת 3 
חד' 60 מטר קומה 3 חזית, 

צנרת חדשה 1,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 
3 חד', 70 מטר קומה 4 

משופצת + היתרי בניה על 
הגג ובצד 1,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(פנחס נכסים 055-6789653

 בחנקין 3 חד' קומה 3, 
משופצת, 65 מטר, אופציה גג 
בטון 1,500,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)51-51(נכסים 055-6789653

 ז'בוטינסקי כניסה מ-ב"ב 
כ- 3 חד' כ-67 מ"ר א. בגג 
רעפים + סוכה + תוכניות 

1,380,000 ש"ח. "תיווך משגב 
_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 רח' השלשה כ- 3.5 חד' 
כ- 66 מ"ר ק"ג + ח.שכניפ 
לגג בטון 1,620,000 "תיווך 
_____________________________________________)51-51(משגב לדיור" 052-5222690

 א. קוטלר 3 חד' כ- 65 
מ"ר ק"ב משופצת מהיסוד 

א. להרחבה 1,520,000 ש"ח. 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 לרציניים!! בשלבי בניה 
בפרדס כץ 3 חד' כ- 65 מ"ר 

)בעלי הון-ע-גבוה( 1,280,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

+ סוכה א. כ- 40 מ"ר 
1,240,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! א. 
ביאליק כ- 73 מ"ר 3 חד' 

ק"א מטופחת 1,280,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 א. רבי יוסי 3 חד' כ- 59 
מ"ר משופצת + היתרים 

ב-70 מ"ר בג. בטון 1,490,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו ענקית 
כ-95 מ"ר + אופציה 

קומה ראשונה חזית מיידי 
ב-1,750,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________51-51(נכסים 050-4177750

 מציאה בתהליך פינוי 
בינוי מתקדם בעלי הכהן 
כ-75 מ"ר קומה ראשונה 
מיידי ב-1,700,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)51-51_____________________________________________

 הזדמנות במכבים!! 
3 חד', משופצת, גדולה, 
ק"ג חניה, סוכה, אופציה 
70 מ"ר 1,440,000 ש"ח. 

מ. כהן 052-7684074
)51-51(_____________________________________________

 בטאבו משותף באזור 
הנביאים 3 חד' 80 מ"ר ק"ב 
מצב טוב 950,000 ש"ח. א. 

פנחסי 03-5799308
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
בשלמה בן יוסף קומה ב' גג 
בטון אופציה בצד 35 מטר 

1,250,000 תייוך אלטרנטיב 
054-5500263

)51-51(_____________________________________________

 ברח' חברון ק"א ללא 
מדרגות סוכה, משופצת 
ברמה לל"ת 1,700,000 

_____________________________________________)51-2ל(גמיש. 055-6772981

 בבניה ברח' כהנמן הר סיני 
+ ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

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

052-3344721
)51-51(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000

)51-51(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
היתרים להרחבה 1,325,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)51-51(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,650,000 תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)51-51(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משפוצת 

1,370,000 נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 בצבי 3 חד' כ-75 מ"ר 
ק"ג גג בטון אופציה בצד ובגג 

1,490,000 נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק משופצת + 

אופציה לסוכה בניין אברכים 
1,320,000 תייוך אלטרנטיב 

054-5500263
)51-51(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,350,000 ל'אפיקי נדלן 

בועז' 050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 באליעזר 3 חד' 60 
מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי בניה 
מידיים בצד 10 מ"ר ובגג 
50 מ"ר 1,510,000 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות
054-4290-600

)51-51(_____________________________________________

 בשלשה 3 חד' משופצת 
כולל חניה בטאבו 1,100,000 

ש"ח 050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 באזור טבריה 3 
חדרים 90 מ"ר ק"ב 
משופצת + מרפסת 

שמש 1,695,000 "א. צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755
)51-51(_____________________________________________

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

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 2 חדרים רבי עקיבא פינת 
 BA הנביא מסודרת. תיווך
_____________________________________________)51-51(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 גמיש תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465
)51-51(_____________________________________________

 בביאליק 2.5 כ-65 מ"ר 
ק"ב היתרים בגג בניה מידית 

1,335,000 נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' ק"ב היתרים 
לגג אופציה בצד 1,300,000 
נדל"ן הקריה 050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 ק"א 
חזית 60 מ' משופצת 

מושכרת מיידי בלעדי! 
ל'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

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

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק )קרוב לטבריה( 2.5 

חד' 70 מ"ר שמורה 
ק"ב-עורפית מיידי 

1,370,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 1.5 חד' בשיכון ה'. 36 
מ"ר מיידי. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)51-51(דסקל 050-5926021

 6 חד' ברמת הדר, רח' 
הולצברג מעלית + 2 חניות. 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)51-51(_____________________________________________

 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)51-51(- משה דסקל 050-5926021

דימונה
 דירה מחולקת בדימונה 

ל-2 יחידות דיור מושכרות 
ב-3,000 ש"ח נטו במחיר 
445,000 ש"ח בלבד, כל 

הקודם זוכה. משה אלוש אבני 
דרך 054-3255667

)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות ובתי קרקע 
בדימונה וירוחם עם השבחה 

עתידית. משה אלוש אבני דרך
054-3255667

)51-51(_____________________________________________

עמנואל
 מבחר דירות יד-2 

בעמנואל 3-5 חדרים החל 
מ-480,000 ש"ח. אלבה נדל"ן

054-8446671)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים
 קוטג'ים בעימנואל 

3-8 חד' עם אופציות החל 
מ-800,000 ש"ח. אכלוס 28 

חודשים אלבה נדל"ן -054
8446671)51-51(_____________________________________________

 פרויקט נווה-אור דירות 
3 חד' 92 מ"ר עם אופציה 

החל מ-670,000 אלבה נדל"ן 
054-8446671)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(חניות. 052-2656825

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חדרים, מרווח, 
במיקום שקט. 052-8977913

תייוך דה-בסט.
)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בעוזיאל, כפר אברהם, 

מקבלן, בוטיק דירת גן 
4.5 חד' + מרפסת 70 

מ"ר! דלוקס נכסים
052-8555594)51-51(_____________________________________________

דופלקסים
 בלעדי דופלקס באחד העם 
220 מ"ר + 2 יחידות להשכרה 

+ 2 חניות + סוכה סגורה 
_____________________________________________)51-52(ועוד. תיווך ישיר 054-8406200

 "דרך עיר נכסים" 
בתשעים ושלוש, 5 חד', ק3/4, 
140 מ"ר, חדר-הורים, מעלית, 

חניה, יחיד בקומה, מושקע.
052-2656825)51-51(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה, ק"א 
חזית כ-120 מ"ר. מושקעת 
ויפה רק 1,750,000 ש"ח. 

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000

אתי תיווך דרים טרגט
054-3320655

)51-51(_____________________________________________

 בהיבנר 5 חד', מושקעת, 
מעלית, חניה, 2,150,000, אתי 

דרים טרגט 054-3320655
)51-51(_____________________________________________

 בן גוריון כפר גנים ג' 6 
חד' חדשה מפרטי 2,700,000 

ש"ח. עידן 053-2817721
)51-51(_____________________________________________

 בשפירא השקט! בבניין 
דתי! גג 5 חדרים גדולה, 

משופצת חלקית 2,150,000 
054-5566145)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
באלקחי )עין גנים( 4 חד', 110 

מ"ר, קומה 2 מעלית, חניה, 
משופצת מהיסוד. אייל הררי 

050-9399272)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4.5 חד' כ-115 

מ"ר, קומה 1, חניה, מעלית, 
משופצת מהיסוד, סלון כ-45 
מ"ר גדול במיוחד, שווה לבוא 

ולראות!!! שמורה ויפה. אושר 
_____________________________________________)51-51(כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח יום ללא עמלת תיווך, 
ביום חמישי 20/12/18 בין 

השעות 18:00-19:00 בלבד! 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3. 

_____________________________________________)51-51(אושר כהן 050-2567111

 בפיק"א 4 חד' ענקית! 
)כ-120 מ"ר( משופצת, סוכה, 
)51-51( 054-5566145 1,490,000_____________________________________________

 כץ 4 חד' משופצת 
מהיסוד, מעלית, חניה 

1,550,000 ש"ח אתי תיווך 
_____________________________________________דרים טרגט 054-3320655 )51-51(

 מ. טפליצקי נדל"ן 
במרכז, ברח' מוהליבר, 4 

חדרים 120 מ"ר, יפה, ק"ג, 
מעלית, מיידית 1,390,000 

ש"ח 052-2641951
)51-51(_____________________________________________

 3.5 חדרים, בברנדה ליד 
קופ"ח רוטשילד, ענקית, 100 

מ"ר, מעלית חניה, מיידית 
ומשופצת! 1,480,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו
050-4811122 סימון

)51-51(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 
3 חד' - שירותים כפולים 

כ-60 מ"ר - ק"ב אחרונה. רק 
1,125,000 ש"ח.

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

 בהאורים 3.5 חד' ק"ד 
+ מעלית משופצת מהיסוד, 
סוכה, איזור חרדי 1,620,000 

_____________________________________________)51-2ל(ש"ח. 052-7125396

 "רימקס עוצמה" 
בהרצל )מרכז שקט(, ברח' 
ללא מוצא, 3 חד', 70 מ"ר, 

קומה 4, משופצת, מתאימה 
למגורים והשקעה. אייל הררי 

050-9399272)51-51(_____________________________________________

 בשעריה למגורים/השקעה 
3 חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 תיווך יוחנן
050-4104044)51-51(_____________________________________________

 במכבים 3 חד' מעלית + 
חניה מרפסת שמש וממ"ד 
1,360,000 ש"ח. תיווך יוחנן

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 בכפר אברהם יונה גרין 3 
חד' מסודרת ק"א + מעלית 
1,320,000 ש"ח. תיווך יוחנן

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 למגורים/השקעה במרכז 
העיר 3.5 חד' גדולה 90 מ"ר 

ק"2 + מעלית 1,320,000 
ש"ח. תיווך יוחנן

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביונה 
גרין 3 חד', עם מרפסת סגורה 

שאפשר לסגור לחדר נוסף 
בקלות, קומה 5, מעלית, חניה 

משותפת, משופצת ויפה, 
מרפסת סוכה, אושר כהן 

050-2567111)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בשפירא/בלפור 2.5 חד' 

ק"ק כ-65 מ"ר משופצת ויפה. 
1,235,000 ש"ח.

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

 ביהודה הלוי - מעולה 
להשקעה, אפשרות דירת 

שותפים )חוקית!( רק 
1,200,000 ש"ח - מיידית!! 

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

קריית אתא

 בק. אתא בבעש"ט דירת 
גן 6 חד', 144 מ"ר, גינה 

מטופחת עיצוב מרשים, כניסה 
בקרוב, אפשרות ליחידת דיור 
נפרדת - מאיר אלפסי, נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבירינבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מ"ר 
להרחבה + אופ' לבניה 

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,550,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מטר, 1,530,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

י”א-י”ג בטבת תשע”ט  19-21/12/2018
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 "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(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

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 ברבי 
טרפון )קרוב לר"ע( 19מ' 
+ גלריה, מיקום מרכזי, 

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)48-51(052-7623142 שלמה.

4-4.5 חדרים

 מחפשים שותף לארגון 
"אהבת הרשב"י" במירון שותף 

פעיל עם השקעה כספית 
_____________________________________________)48-51(לשדרוג הארגון. 052-7166226

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

 להשכרה בב"ב 
בשלמה המלך, בצמוד 

ליש חסד, אשפר 
ומאפיות סלפק, כ-30/80 
מ"ר שטח מסחרי, קומת 

קרקע + חניה פרטית 
צמודה. מפרטי ללא דמי 

_____________________________________________)48-51(תיווך. 053-5888151

 להשכרה מחסנים ב"ב 
בגדלים שונים עד 60 מ"ר עם 

_____________________________________________)48-51(גישה לרכב. 052-7142450

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה קרקע חקלאית 

בנס ציונה 50 דונם עם תכנית 
חלקית למגורים 350,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-51(לדונם. 03-6180103

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

 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

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

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)48-07/19(ומפנק 050-4124556

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

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

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות 400 ש"ח לזוג. 
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

מרפסת נוף מהמם לכנרת. 
058-6454340)46-5-19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

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

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

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

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

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

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-7/19(08-9762675 ו- 055-6657692

 להשכרה יחי"ד מפוארת, 
מרוהטת, 2 מזגנים, דוד שמש, 

איזור שיכון ו' 2,400 ש"ח.
050-4172526)48-51(_____________________________________________

גבעת שמואל

3-3.5 חדרים

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

  להשכרה במרכז העיר 
110 מ"ר למכירות, משרדים, 
לכל מטרה, שקטה. ק"1 - כ. 

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)51-51(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ - 200/400 
מ"ר ולהחסנה למשרדים 

מוסד, מכירות לכל מטרה. 
052-7182182

_____________________________________________)51-51(050-5340785 "אחוזה"

אולמות

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 עסקה נדירה! למכירה 
בית קפה מאפייה, כשר חלבי 
הרב לנדא, מיקום אסטרטגי 

בלב פתח תקווה מושקע 
ומעוצב עם כל הציוד!!! 

לרציניים בלבד! נמכר עקב 
מעבר לתחום אחר.

050-5240895)48-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

 בחולדה הנביאה יחי"ד 
35 מ"ר מפוארת, מרוהטת 

וממוזגת ק"ק מיידי
_____________________________________________)48-51ל(054-8449823

 בצירילזון, 2 חד', קומה 
א', 2 מזגנים, ללא ריהוט. 

_____________________________________________)48-51(פנויה. 054-4770245

 חדש! בפוברסקי 2 
דירות: 2.5 חד'/ 2.5 

חד' + גג ק"ג, ללא, דוד 
שמש, מיידי. 4,150 ש"ח

054-9400028)48-51(_____________________________________________

אלעד
 באבטליון, 4 חד' גדולים, 

מ. סוכה מחסן, דו"ש ומזגנים, 
במחיר סביר מיידי

_____________________________________________)49-52ל(050-4190420

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

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)51-52ל(ש"ח. 054-6969961

 בז'בוטינסקי פינת רמב"ם 
ק"ד ללא מעלית, משופצת, 
_____________________________________________)48-51ל(יפה ומרווחת. 054-8597986

 בקרית הרצוג יח"ד 3 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)51-54(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 יח"ד, חדשה מהממת, 
בר' עקיבא - קאליש, אוויר! 

נוף! רחבות! יוקרה! מעלית! 
אפשרות למיידי!

053-3120073)50-51(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבנין בוטיק 
חדש, יחידה מפוארת כ-40 

מ"ר, מרוהטת קומפלט 3,350 
_____________________________________________)50-51ל(ש"ח. 053-3105016

 יחידת דיור חדשה 
ומשופצת ק"ק + מרפסת 

2,800 כולל ארנונה ומים.
054-6781565/4)50-1(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יחידת 
דיור כחדשה 1.5 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)50-1/19(2,300 ש"ח. 052-7684697/6

1-1.5 חדרים

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

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה זכיון של קו פעיל 
לחלוקת מזון בלילה, רווח בין 
12,000-15,000 ש"ח בחודש. 

_____________________________________________)50-51ל(לפרטים: 054-4698282

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-8,000,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעט. נתי 

המתווך לציבור הדתי
050-5766979)50-1/19(_____________________________________________

כללי

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)50-1/19ל(054-8523020

בר יוחאי

 בק. אתא, בחרדי, דירת גן, 
תשואה עוברת נאה במיוחד, 

כולל גינה ואופ' לבניה נוספת, 
אפשרות לשותפות, המלצת 
השבוע! מאיר אלפסי, נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

קרית מוצקין

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל דו 
משפחתי 7 חדרים, מושקע, 

מיקום מעולה + יחידת 
מגורים. גינה פרטית.

050-5238920)51-2(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברח' סוקולוב, באזור 

החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 
ללא מעלית, חניה ומחסן, 

מיידית 750,000 ש"ח.
052-5562748 אלי

)51-51(_____________________________________________

 דירה מניבה שוכר טריפל 
A שכירות לח"י שנים, העסקה 
הכי טובה בעיר! מאיר אלפסי, 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-2(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה בהר 
שלום בית פרטי כ- 400 

מ"ר ב-4 מפלסים מחולק 
ל-8 יחידות דיור משופצות 

וחדשות אופ' לשכירות 
יחידות או את כל הבית 

מתאים למוסדורת 
ישיבות ועוד + אופ' 

למכירה כניסה מיידית 
לפרטים סלומון-נכסים-

והשקעות 054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בנורדאו פנטהאוז 4 חדרים 
+ מיזוג + מרפסת שמש + 

סוכה, מעלית 5,500 ש"ח 
גמיש. 050-5775654

)51-51(_____________________________________________

 בצירלזון פנטהאוז 5 חד' 
+ סוכה. דירה חדשה מקבלן, 

מעלית 6,000 ש"ח גמיש. 
050-5775654

)51-51(_____________________________________________

 בואו להוריד את 
הניילונים! ברמת 

אהרון! בנין חדש! 4 
חד', מרווחת! מפתחות 

ב"אביחי-מתווכים"
03-5701010

)51-51(_____________________________________________

 בקוצק, דירת 4 חד' יפה 
ק"ב מעלית, מיידית, ללא תיווך 

5,000 ש"ח. 052-7648019
_____________________________________________)51-52ל(

 בהרצל פ"כ 4 חד' 
חזית בניין חרדי מרווחת 
מושקעת מעלית, חניה 

מיידי! רק ב-4,800 ש"ח. 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר משופצת 

ויפה + סוכה חזית ק"ג 
+ מעלית + חניה 5,000 
ש"ח גמיש כניסה מיידת 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 ברח' ירושלים להשכרה 
לתקופות קצרות 3 חד' 90 

מ"ר מיידי, לל"ת. 4,400 ש"ח.
_____________________________________________)51-52ל(054-6500828

 בק. הרצוג ק"ד ללא, נוף, 
כיוונים, ממוזג, מרוהט חלקי. 
_____________________________________________)51-52ל(052-7101541  03-6761360

 דב הוז, 3 חד' קומה א' 
חזית 3,400 ש"ח. פינוי 1.2.19 
מס' נכס 16363 תיווך אדוארד 

077-2050410
_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

 בהאי גאון! 3 חד'. 
*בנורוק! חדשה 

ומרוהטת, 2,500 ש"ח. 
*בצבי 2 חד'. מפתחות 

ב"אביחי-מתווכים"
03-5701010

)51-51(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לקוק בבנין חדש 
3 חד' גדולים ומרווחים 
+ סוכה מושקעת ק"ה 

נוף מדהים + מעלית 
4,300 ש"ח גמיש. 

סלומון-נכסים-והשקעות 
054-4290-600

)51-51(_____________________________________________

 בשלושה 3 חד' משופצת 
חדשה 3,500 ש"ח גמיש. 

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 
חזית, ללא ריהוט פינוי ט"ו 

בשבט 3,700 ש"ח. 
_____________________________________________)51-2ל(054-2166681

 דירה ברח' הנגב 2 חד' 
קומה ב' מסודרת פינוי מיידי 

3,000 מס' נכס 17920. תיווך 
אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א' עורף כניסה מיידית 

3,500 ש"ח. מס' נכס 16298 
תיווך אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

 בשלשה 2 חד' משופצת 
חדשה 3000 ש"ח גמיש. 

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 2.5 חד' + מרפסת 
בויז'ניץ חדשה, קומה חמישית 

עם מעלית, מיידי
055-6768436

)51-52(_____________________________________________

 במשולם ראט 2.5 חדרים 
כ- 50 מ"ר ק"ב מיידי - לדתיים. 

משופצת, מטבח ואמבטיה 
חדשים 03-5703558

_____________________________________________)51-52ל(

 בשיכון ה' חדר וחצי מזגן 
2,500 ש"ח. 054-2261636 

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

 5 חד' בהנשיא, מעלית + 
חניה. מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)51-51(דסקל 050-5926021

 בנשיאים 4 חד' ק"1
050-3528252)51-51(_____________________________________________

 דירת 3-4 חד', חדש 
מקבלן, קומה 7, נוף 
פנורמי, מיקום מרכזי 

דלוקס נכסים
052-8555594)51-51(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו. 3 

חד', כ-95 מ"ר + 2 שירותים, 
מעלית וחנייה. מתאים 

_____________________________________________)51-51(למבוגרים. 052-2656825

1-1.5 חדרים
 בסלנט יחידת דיור גדולה 
+ מעלית וחניה 2,500 ש"ח 

050-3528252)51-51(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

2,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 בלעדי! בפריים-לוקשיין 
בזבוטינסקי ב"ב להשכרה 

כ-110 מ"ר ממוזגת ומושקעת 
+ מחסן 10,500 ש"ח.

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 זבוטינסקי 71 דירת 4 
חדרים קרקע חדשה לגמרי 

1,600,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 
054-8446671)51-51(_____________________________________________

 מהרש"ל 7 דירת 4 חד' 
קומה 2 פתוח עד לרחוב 

חזו"א 2,100,000 ש"ח. אלבה 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן 054-8446671

 להעברה קונדטוריה 
פעילה + מוניטין, בפתח 
תקווה, בהזדמנות + ציוד 

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

 בלעדי להשכרה חנות 
ברח' ירושלים אזור העיריה 

40 מ"ר חדשה כולל מטבח 
ושירותים 4,500 ש"ח. א. 

_____________________________________________פנחסי 03-5799308        )51-51(

 למשקיעים, מגוון דירות 
להשקעה כולל לחלוקה, כל 
הקודם זוכה! מאיר אלפסי, 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

 דירות להשקעה/נתנות 
לחלוקה באשקלון מחירים 
מפתיעים לרציניים עומרי.

054-7313344)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם 2 ו-3 חד', 

במחירים אטרקטיביים. 
אלון 052-6053897

)51-51(_____________________________________________

 התקשרו עוד היום לייעוץ 
בחינם לגבי השקעות בבאר 
שבע דימונה וירוחם. משה 

אלוש אבני דרך 054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 חנות 55 מ"ר ב"ב ר' 
עקיבא פינת ירמיהו משופץ 
לכניסה מיידית במחיר טוב. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא ב"ב 50 מ"ר + 

שירותים, ירידה כ-10 מדרגות. 
חלון ראווה בחזית

054-2067894)51-52(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

 חנות מכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

880,000 ש"ח מיידי 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 

מטרה 2,800 ש"ח מיידי 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברבי 
עקיבא בבניין חדש חנות 100 

מטר לטווח ארוך 28,000 
ש"ח, כניסה 1.2.19

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בב"ב? בזה 
אנחנו מתמחים והכל 

בס"ד, תיווך BA יזמות 
054-4980159 דורון

)51-51(_____________________________________________

 בקרית אתא שטח 
לבניה רוויה גדולה מאוד, 

מתאים ליזמים גדולים בלבד! 
מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)51-51(פרוייקטים. 04-8441111

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

המקום ע"י הבעלים. תיווך 
BA יזמות

_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 קרקע חקלאית בנס 
ציונה ובגן יבנה עם תכניות 
עתידיות למגורים 350,000 

_____________________________________________)51-3(ש"ח לדונם. 03-6180103

מחסנים
 בלעדי להשכרה 

ברח' פרל מחסן מקורה 
93 מ"ר קומת קרקע 

גישה נוחה לרכב 
מיידי ניתן לשכור חלק 

מהנכס לפרטים נוספים 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 משרדים לקנייה/ השכרה 
חנויות למכירה באשקלון. 

_____________________________________________)51-51(עומרי 054-7313344

 בפ"ת בשנקר להשכרה, 
70 מ"ר ק"1 2,500 ש"ח. 

050-3528252)51-51(_____________________________________________

 משרד משופץ ומפואר 
80 מ"ר במרכז העיר )ב"ב( עם 

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 משרד 25 מ"ר בב"ב ר' 
עקיבא בפסג רק 1,800 ש"ח. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 משרד 22 מ"ר ברחוב נתן 
הנביא 1 בני ברק קומת כניסה 

עם אפשרות ליחידת דיור 
מאחור לכניסה מידית. תיווך 

BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

מרתפים
 למכירה בב"ב באהרונוביץ 

המרכזי, מרתף 450 מטר 
כולל משרדים כולל חניות 

3,500,000 ש"ח
050-5775654

)51-51(_____________________________________________

 בב"ב באהרונוביץ 
להשכרה מרץף עם חניות 

ומשרדים מפוארים 450 מטר 
רק 18,000 ש"ח גמיש.

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 בקרית אתא שטח 
לבניה רוויה גדולה מאוד, 

מתאים ליזמים גדולים בלבד! 
מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)51-51(פרוייקטים. 04-8441111

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

 BA .המקום ע"י הבעלים
_____________________________________________)51-51(יזמות 054-4980159 דורון



י”א-י”ג בטבת תשע”ט  419-21/12/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 "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)49-52/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

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(_____________________________________________

 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

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 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(_____________________________________________

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-03/19(אבי 054-4623705

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

מכירת רכב

מיצובישי

 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

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

אירועים

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות. נוף להרים. לזוגות/
_____________________________________________)48-51(משפחה 054-5259470

תלמים
 3 יחידות אירוח במושב 
הדתי תלמים )ליד אשקלון( 

החל מ-250 ש"ח לזוג.
_____________________________________________)48-51ל(050-3010660 יעל

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

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

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

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
_____________________________________________)51-26/19ל(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(_____________________________________________

 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

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, גם נפשי קל 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

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

 סופר ירא שמים, עם 
נסיון רב בתחום יכתוב 
עבורך ספר תורה לכל 

מטרה+תעודה+המלצות, 
כתב ספרדי/תמני. 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)44-51ל(052-7634562

תוספי תזונהספרי תורה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

יעוץ ועזרה

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- מרכז נעמה.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

 שדכנית נמרצת, מאגר 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)48-51(כפיאתיות וכו'. 052-7660908

קמפוס מסודר במרכז הארץ
לאירוח בשבתות ובפסח

לפרטים:
054-9900770

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר

מבצע! 79& ליום!
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

אבידות

 בערב שבת חיי שרה 
נסעתי בטרמפ מבית שמש 

לירושלים ולקחתי חליפה שלא 
שייכת לי, על החליפה יש שם: 

_____________________________________________)49-49ח("אהרון רוט". 052-7120049

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 ואיני 

מוצאת את עקבותיה.
_____________________________________________)49-49ח(052-7134652

 נמצא באוטובוס קו 3 
לכותל ביום ראשון י"ז כסלו 

שקית ובתוכה חצאית
_____________________________________________)49-49ח(02-5004663

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)49-49(ת"ת תלפיות 054-8438529

 נאבד שעון יקר בבני ברק 
באזור רחוב השומר או המלך 

_____________________________________________)49-50(שלמה. 055-6691234

 נמצאה חבילת בטריות 
ברח' יצחק שדה ב"ב 

054-8438529)49-50(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 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

 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(_____________________________________________

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)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(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)48-49/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

 "ארוח אצל הכהנים" _____________________________________________)46-45/19(054-6242965
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 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

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

מרכז הארץ

 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

 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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

חדר אוכל, חצר גדולה ובימ"ד, 
אפשרות לקייטרינג.

_____________________________________________)42-2ל(052-7142331

מאזדה
 מאזדה פרמסי 2001, 
_____________________________________________)50-51ל(במחיר טוב 052-7140033

 הובלות גדולות וקטנות 
לכל חלקי הארץ, שרות אדיב 
ובאחריות, הנחות לאברכים. 

052-7638702)50-17/19(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, ודאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(אפסיים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-7(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 

ש"ח. ואיני מוצאת את 
_____________________________________________)50-50ח(עקבותיה. 052-7134652

 נמצא בשבת מקץ 
טבעות בציון שמעון הצדיק 

_____________________________________________)50-50ח(050-6256846

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם
1-599-500-003 הגמ"ח 

_____________________________________________)50-50ח(הארצי להשבת אבידה

 אבד ארנק ב-1.12 בקו 
422 מב"ב לירושלים מכיל 

מזומן, רשיון נהיגה אמריקאי, 
_____________________________________________)50-51ל(כ. אשראי. 054-8412694

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)50-50(ת"ת תלפיות 054-8438529

 LENOVO מחשב נייח
+ מסך ''21 + מקלדת 

ועכבר + רמקולים 
1,200 ש"ח בלבד

בואו להרויח 
מהמחירים המיוחדים

אורלוב 80 פ"ת
טלפון: 050-6205446

חיסול מלאי עודפים
ב"כל בו בשפע"

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

יבניאל
 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחיר מבצע רק 50-100 ש"ח 
למיטה! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 מלון הבירה במרכז העיר 
חדרים מפוארים, מחירים 

עממיים, מתאים לשבתות 
_____________________________________________)51-02(חתן. 052-3502493

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 מיצובישי לנסר מנוע 
1800 שנת 2008 צבע אפור 
164,000 ק"מ. מחיר 18,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. לפרטים: 050-6282309

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

שירות ואמינות. נחמיה אלבוים 
052-7152486)51-2(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

 מחפש לקנות סת"ם 
ברמה גבוה מסופרים אברכים 

יר"ש 050-4300283
_____________________________________________)51-2ל(

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 קורס לימודי גיטרה 
ותאוריה ממורה מוסמך בפתח 

תקווה 052-4039888 ליאור.
)51-2(_____________________________________________
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה-אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)49-49ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלופון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)49-49ח(050-6229373

 מעוניין בטלפון חוגה ישן. 
_____________________________________________)49-49ח(050-4160457

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)49-49ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)49-49ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 דרוש אופניים חשמליים 
לאברך בהשאלה או בתרומה 
_____________________________________________)50-50ח(תזכו למצוות. 052-7621791

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)50-50ח(דברי תורה 052-7621791

 מעוניין בכסא תינוק 
לאופניים במצב טוב בתרומה 

או בהשאלה תזכו למצוות.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה. 

_____________________________________________)50-50ח(052-3595314

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)50-50ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)50-50ח(סימלי. 054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה 

_____________________________________________)50-50ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה 

_____________________________________________)50-50ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו
_____________________________________________)50-50ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)50-50ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)50-50ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)50-50ח(052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)50-50ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/ אפשרי 

_____________________________________________)50-50ח(קטן. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)50-50ח(050-6651365

 רדיאטור 16 צלעות ב-200 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8432614

 תנור בילד-אין 2 תאים 
במצב מולה חברת תקע 500 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-9614265

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים, 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-2786557

 למסירה תנור חימום 
וטוסטר קטן - דרוש תיקון. 

_____________________________________________)50-50ח(02-5812872

 קריוקי במצב מצוין + 2 
כניסות למיקרופונים + מטען 

ואוזניות - 120 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(03-5740868

 תנור בילד-אין קינג 
איכותי, עובד מצויין, מולטי-

סיסטם עם ניקוי עצמי, 500 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-8969770

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8478353

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)50-50ח(או: 053-3179093

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית דגם

ללא דיו. 220 גמיש.
_____________________________________________)50-50ח(054-8445520

 רדיאטור 8 צלעות במצב 
חדש 80 ש"ח באלעד. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8404589

 תנור חימום עומד 
ומסתובב בטיחותי כמו חדש 

150 ש"ח באלעד.
_____________________________________________)50-50ח(054-8404589

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)50-50ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

_____________________________________________)50-50ח(מצוין, 290 050-2897977

 למכירה בהזדמנות תנור 
חימום חדש הכולל 4 ספירלות 

)ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)50-50ח(054-7216671

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב-190 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 058-3291661

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5797813

 רדיאטור + מפזר חום 
בב"ב 150 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 מיטה מעץ מלא 
משולשת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-4521532

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר, ב"ב 
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת "משכל" 
כפולה + מגרות במצב מצוין 

שמנת 1,200 ש"ח.
050-4131422)50-51(_____________________________________________

 למכירה ארון 4 דלתות 
שמנת/תכלת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 ספת סלון בצבע וורוד 
עתיק 2+3 רוחב 220, 130, 

מחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-5198598

 למכירה בירושלים מיטה 
משולשת במצב טוב ב-450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח בלבד. 02-5812872

 למכירה ארון מטבח עץ 
סנדביץ 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 כורסת אירוח הנפתחת 
למיטת יחיד. רוחב 70 ס"מ 
עומק 80 ס"מ במצב פתוח 
אורך 186 ס"מ. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-5198598

 מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 18/24 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)50-50ח(40 ש"ח. 053-3155415

 מצעים למיטת תינוק היה 
3 פעמים בשימוש 35 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 מיטה לול צבע לבן ללא 
מזקון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 אמבטיה לבייבי ג'וגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3188804

 עגלת מאמס את פאפס 
2 מצבים, במצב מצוין 450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8432614

 למכירה עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לפני 

כחודש. 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8464909

 לול עץ מצב מצוין, מזרן 
חדש בנילון 230 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-4955652/3 שיכון ג' ב"ב.

 לול פלסטיק מצב מצוין, 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-7655652/3 שיכון ג' ב"ב

 עגלת תאומים כחדשה 
"איזי ביבי" 400 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-7188350 בפרדס כץ

 מטרנה מהדרין שלב 1 55 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח באלעד. 054-8404589

 עגלת ביבי ג'וגר מעולה 
צבע ירוק זית באלעד 450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8404589

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)50-50ח(60 ש"ח. 050-9089110

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 לול קטן לתינוק מעץ מלא 
במצב טוב + גלגלים, ללא 

מזרון. 100 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-6539056

 בירושלים מיטת תינוק 
"משכל" במצב מצוין 480 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4131422

 עריסה צבע לבן חזקה 
140 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 מיזרון מיטת תינוק 70 
ש"ח מצב חדש.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת תינוק 
"משכל" במצב מצוין 480 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4131422

 ממשרד שנסגר במחיר 
מציאה החל מ-500 ש"ח. וכן 
מסכים, מקרנים, נייחים וציוד 

נלווה. ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
72 שעות בלבד

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 
  

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)49-04/20(_____________________________________________

 אבדה מזוודה שחורה 
בימים ה'-ו' חיי שרה במודיעין 
עילית - ב"ב באוטובוס חברת 

קוים. 053-3183597
_____________________________________________)48-48ח(053-3183597

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)48-48ח(1-599-500-003

 נמצא צמיד דמוי פנדורה 
באזור תלמוד תורה בעלזא

_____________________________________________)48-50ל(054-8438529

 אבדו 2 תוכי קוקטיל 
)אפור וצהוב( בב"ב. -03
054-8439901 5706403)48-48(_____________________________________________

 אבדה שקית עם 2 נגנים 
ועוד כמה דברים ביום הבחירות 

בפ"ת המוצא יתקשר:
054-8562188)48-48(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות מיטה 
מתקפלת יד שניה במצב 

מעולה בירושלים 
_____________________________________________)50-50ח(054-8474221

 דרוש מיקרוגל במצב 
מעולה בתרומה לכולל 

_____________________________________________)50-50ח(בירושלים 054-8429020 י-ם

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)50-50ח(052-3595314

 נמצא מוצץ חברת 
MAM . המאבד יתקשר 

_____________________________________________)51-51ח(לטל': 054-8471351

 ברחבת הכותל המערבי 
נמצאו שני קפוצ'ונים של 

_____________________________________________)51-51ח(ילדים 050-6256846

 בערך בכ"ב כסלו נמצא 
סריג חגיגי של ילדה באזור 

סופר יש ג. שאול )י-ם(
_____________________________________________)51-51ח(0549346800

 אבדו נעליים חברת 
"חוברת" בקופסא מידה 39 
אלגנטיות - שחורות באזור 

_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-7645594

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-3091689

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תורמה. 

_____________________________________________)51-51ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)51-51ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)51-51ח(חילוף. 050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)51-51ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)51-51ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה- 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)51-51ח(052-3595314

 מצלמת קנון דיגיטלית 
 ,PowerShort SD1000 דגם

כולל נרתיק מעור ומטען ב- 
_____________________________________________)51-51ח(250 ש"ח. 050-4119739

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)51-51ח(- 200 ש"ח. 054-8453370

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-2727474

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7651383

 .G.P.S מכשיר ניווט 
חדש, איכותי, מפות 2019, 

ותוספות 280 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8518182

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)51-51ח(או 053-3179093

 מקרר אמנה 600 ליטר, 
מקפיא תחתון מצב מצוין 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3100396

 למכירה תנור בילד-אין 
צבע לבן כמו חדש 170 ש"ח 

בלבד + מיקרוגל 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה פקס 80 ש"ח + 
מסך מחשב 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)51-51ח(ד"ת 03-6195941

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( מחיר 120 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כל אחת. 054-8485026

 רדיאטור 21 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה חדש 

בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 רדיאטור 8 צלעות כחדש 
120 ש"ח. *מכשיר אינלציה 

קטן כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מכשיר אדים קרים 
כחדש 100 ש"ח. * מברגה 

BLACK-DECKER נטענת 
כחדש 200 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 רמקול בלוטוס קטן 
כחדש + מטען ואוזניות - 70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 03-5740868

 מציאה! מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7171228

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-8470594

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8470594

 פלטה גז 3 להבות 
)בפ"ת( באריסה חדש 200 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-2786557

 מכשירי קשר נטענים, 
UNIDEN, טווח 10 ק"צ 

מקצועי 200 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(053-3128832

 בירושלים למכירה טוסטר 
_____________________________________________)51-51ח(דרוש תיקון 02-5812872

 מעוניין במחשב ישן 
ותקין )ללא מסך או נייד( 
_____________________________________________)51-51ח(בירושלים. 02-6231021

 קומודה/שולחן איפור 
מראה וארון מגירות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-6583510

 מיטה כפולה מזרונים 
נשלפים כחדשים 400 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-6583510

 למכירה שולחן מחשב 
שמנת יפיפה 120 שש"ח. עם 

_____________________________________________)50-50ח(מגירות. 054-8430370

 למסירה שולחן משושה 
1.36 מ' נפתח עוד 47 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(052-6500950

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר ב"ב.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 ארון בגדים ליחיד, 200 
ש"ח. בי-ם פורמיקה לבן. 

דמוי מקרר סנדביץ.
_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח בצע חום בי-ם.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 שתי מיטות עם ארגז כלי 
מיטה ענק חום כהה, שמורות. 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 054-8448420

 שולחן מרובע, צבע אגוז 
)1.40*1.40( 500 ש"ח. + 8 

כסאות 130 לכסא.
_____________________________________________)51-51ח(052-9073826

 ארון 3 דלתות קומותיים 
פורמיקה 400 ש"ח כחדש. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מציאה! ארון 3 דלתות, 
כמו חדש, חום בהיר, )במרכז( 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 050-4144107

 שולחן נמוך לסלון עץ 
 66X120 .איכותי, כחדש

ס"שולחן ומזנון לסלון בצבע 
וונגה במצב מצויין. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-4728198

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים יפים מאוד 

מסנדביץ אדום. 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(למדף. 052-7600336 בב"ב.

 ספת נוער חדשה נפתחת 
לזוגית + ארגז מצעים. אזור 

_____________________________________________)51-51ח(ר"ג 050-6564872

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 054-5705546

 1.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-5705546

 שולחן גיהוץ 50 ש"ח 
בירושלים. קטמון ישנה.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח עץ מלא. 052-7178693

 2 שידות קטנות בי-ם 200 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדביץ + קומידה + מיטה 

זוגית 500 ש"ח בי-ם. 
_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כ"א. 050-4135002

 למכירה מיטת יחיד גדולה 
1.20 מטר + ארגז מצעים 

מצב מצויין 160 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה ספה 3 מושבים 
צבע קרם 1.70 מטר 290 ש"ח 

בלבד. חזקה ויציבה. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
במצב טוב 250 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה ארון 3 דלתות 
עם 4 מגירות מפורק במצב 

מצויין 310 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער כפולה במצב טוב, רק 

_____________________________________________)51-51ח(300 ש"ח 02-5812872

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

_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טיולון + אמבטיה )אפשר 
בנפרד( 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 מציאה! סלקל שחור 
אדום במצב טוב כולל כרית 

לראש וגגון 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 מציאה! עגלת 
playxtream צבע אדום 
שחור אמבטיה + טיולון. 

שמורה כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7125823

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)51-51ח(40 ש"ח. 053-3155415

 מכנס לתינוק קטיפה 
חדש של קידי שיק מידה 
18/12 חודשים 30 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 
במחיר 400 ש"ח. ב"ב. 

_____________________________________________)51-51ח(052-9073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)51-51ח(052-3073826

 עגלת חברת מיקה צבע 
אפור מצב מצויין 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4181737

 כיסוי נילון לגשם לעגלה 
חדש באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7170406

 שטיח לחדר ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8485026

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה עגלת אמבטיה 
)אפשר רק טיולון( 280 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813 ב"ב. 

 תנור דו תאי נירוסטה + 
כיריים חברת קינג 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8404321

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)49-49ח(220 ש"ח. 052-2727474

 תנור בילדאין פירוליטי 
490 ש"ח. *מקפיא 6 מגירות 

_____________________________________________)49-49ח(490 ש"ח. 052-4741056

 מקפיא 6 מגירות וירפול 
_____________________________________________)49-49ח(לבן 490 ש"ח. 052-4741056

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)49-49ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מקרר XL משרדי ביתי 
במצב מצוין 170 ליטר, 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 058-3292985

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)49-49ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

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

_____________________________________________)49-49ח(- 280 ש"ח. 054-8405489

 מכשיר ניווט GPS חדש, 
איכותי, מפות 2019, ותוספות 

_____________________________________________)49-49ח(280 ש"ח. 054-8518182

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8478353

 מיחם חשמלי לשבת 50 
כוסות חדש באריזה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3069989

 מזגן 3/4 כ"ס במצב 
מצוין אלקטרה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3227908

 מיחם לשבת פירמה 
טובה חדש לחלוטין. 70 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3292985

 פלטה לשבת 4 סירים 
חדש לחלוטין 30 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 בהזדמנות! מדיח כליםל 
 BLOOM BERG גדול

במצב מצוין )ב"ב( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. 054-7216671

 BROTHER מדפסת 
משולבת מדפיסה גם A3 עדיין 

בקרטון ב-290 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-7208929

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח. גודל בינוני בירושלים 

_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)49-49ח(ד"ת 03-6195941

 מזגן מיני מרכזי 315 כח 
תדיראן 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארון 5 דלתות מצב טוב 
מאוד 6 מגירות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7609103

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח. ישנם 
8 כסאות תואמים 130 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(כל כסא. 052-3073826

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק + מגירות צבע חום 

_____________________________________________)49-49ח(בהיר ב"ב. 052-5737813

 כסא משרדי, חדש על 
גלגלים מגנון סינכרוני מלא 

_____________________________________________)49-49ח(300 ש"ח. 050-6205446

 שידה עץ מלא וונגה מצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 ספה נפתחת + ארגז 
מצאים בורדו 490 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 שולחן סת"ם כולל מדף 
אחסון במצב טוב במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 053-3187290

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9089110

 שולחן כתיבה כחדש 200 
ש"ח. בצבע לבן.

_____________________________________________)49-49ח(050-7832389

 ארונית מפלסטיק של 
כתר 5 מגירות חדשה 120 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-3069989

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

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 ארון סנדוויץ כחדש 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-9784433

 שידה + מראה גדולה + 
4 מגירות כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 02-5371677

 עמודון + מזנון 2 דלתות 
+ 5 מדפים 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(02-5371677

 מיטת מעבר עץ מזרון 
עמידה מצב מצוין רק 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-6236560

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 400 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז, 1 מטר נפתח לעוד מטר 

רק כ-500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 למכירה לול עץ מצב 
מצוין מזרן חדש בנילון 230 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7655652/3

 לול פלסטיק מצב מצוין 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7655652/3 שכון ג' ב"ב

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 כסא למחשב במצב חדש 
_____________________________________________)50-50ח(050-3069989

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 מעבד מזון מסימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח.  

_____________________________________________)50-50ח(054-8487627

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8487627

 מעקה למיטת נוער מעץ 
סנדויץ כחדש אורך 1.20 מ' 

_____________________________________________)50-50ח(150 ש"ח. 052-7663458

 לול קמפינג איכותי במצב 
מצוין 170 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7663458

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

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

 ספר בישול חדש. מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדש באריזה, 

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

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

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

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

_____________________________________________)50-50ח(חדשה. 052-4831449

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

_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

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

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 למכירה מזוודה טובה 60 
ש"ח בלבד. ב"ב 

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 280 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813 ב"ב

 אופניים 95 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 סמרטפון מתקדם חברת 
"גיני" S5 מצב חדש )ללא 

מטען( ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 תיק לאישה מותג חדש 
ברמה צבע שחור ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס + דיבורית 
חדש ברמה ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-2897977

 זוג נעליים חדשות באריזה 
 .A11270 רוקפורט" דגם"

מידה 42 ב-350 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(04-8435523

 כורסת הנקה 2 שידות 
קומודה ומראה לחדר שינה 

052-4227714)50-50(_____________________________________________

 הספר "זעקה ללא מענה" 
של נחמה קרמר, 30 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 הספר "הרים סביב לה" 
של רחל פומרנץ, 32 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 הספר "הצטלבות" של א. 
ב. ישי, ב- 25 ש"ח.

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 חדשה באריזה! המשכק 
הזוגי של מיר לביא 200 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 כרית לכינור, גודל וחצי, 
חדש לגמרי ב-30 ש"ח.

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 נגן MP3 כמו חדש עם 
בלוטוס 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 2 שמלות ערב לילדות 
בצבע טורקיז ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 2 שמלות שושבינות 
במצב מצוין 200 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)50-50ח(054-8414744

 אופני פעלולים במצב 
מצוין 300 ש"ח + אופניים 

פעלולים שצריך תיקון מעצור! 
250 ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)50-50ח(בערב

 נעלי עקב חדשות 
ויפותכסופות מידה 37, 150 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8478028

 למכירה 2 שמלות אירועים 
מהממות ז"א 500 ש"ח. 

מידות 42-44
_____________________________________________)50-50ח(054-4954933

 למכירה סט שמלות ירוק 
ושחור כחדש 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 2 פאות בהכשר הרב גרוס 
טבעי 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה.

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)50-50ח(כסף 90 ש"ח. 053-3155415

 למסירה חוברת "שלהבת" 
ועלוני "שיחת השבוע".

_____________________________________________)50-50ח(02-5812872

 ספה יפה וחזקה 210 ש"ח 
_____________________________________________)50-50ח(בלבד. 052-5737813

 בהזדמנות!!! חליפות 
ארוכות 4 חלקים במב מצוין, 
מספר לא מדויק 38-44. 250 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4160457 י-ם

 אופנים שני גלגלים + 
גלגלי עזר חדשות 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-50ח()בפ"ת( 052-2786557

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי, כמעט 

חדש 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50ח(054-8464909

 גלגלים לאופנים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. כ"א. 052-3595314

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-7663458

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50ח( 052-7663458

 BMX אופני ילדים 
במחיר 120 ש"ח. 16"

_____________________________________________)50-50ח(054-5385013 ב"ב

 מכנס חדש גינס מידה 40 
חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-3155415

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור 40 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 
55X35X15 ב-60 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-7966786

 פראק חתנים איכותי 
מידה 42 )שבוע היה בשימוש( 

500 ש"ח. 02-6522251
_____________________________________________)50-50ח(058-3232259

 למסירה מזגן באלעד.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 עגלת קניות מבד 40 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח.  052-7663458

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 
כחדש בב"ב. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות בוסטון, השרייה 45 

ש"ח. ניקוי 35 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:
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בני ברק
נא לציין משרה 203

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

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

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 J5 מכשיר סמסונג גלקסי 
במצב מצוין. 02-5373650

_____________________________________________)49-52ל(050-4150649

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 פלאפון מקס רוקר כשר 
דור 3 במצב חדש רק 200 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-3127941

 פלאפון נוקיה החדש 
3310 חדש באריזה, 370 ש"ח 

_____________________________________________)50-50ח(בלבד 058-3213824

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7966786

 נוקיה החדש )3310(, 
חדש באריזה. 370 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)51-51ח(058-3213824 ב"ב

 סלולרי ארסניום כשר 79 
ש"ח. סלולרי טלגו חדש כשר 

_____________________________________________)51-51ח(149 ש"ח. 058-3263264

 נטסטיק - מודם סלולרי 
- תומך בכל הסימים, חדש 

ואיכותי, 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8432352

 פלדלת, תנור גז, פריז'ידר, 
מכונת כביסה. כל פרט 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-6609100

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם.

 תמונות בכל מיני סוגים 
בירושלים 50 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)51-51ח(י-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם. 052-7178693

 קופסת תה מעץ-ויסודקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח. בב"ב. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8418662

 זיכוי למשקפי מולטי-
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח. ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4135002

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 200  

_____________________________________________)51-51ח(ב-290 ש"ח. 052-7966786

 דיסורית אלמוניום אוב' 
7.5 ס"מ 130 ש"ח. למטר, 

_____________________________________________)51-51ח(חצי מחיר. 054-8435872

 רדיו דיסק MP3 של 
מזדה-3 חדשה מקורי 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)51-51ח(180 ש"ח. 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80-חום מוזהב, גודל כ

מטר. 350 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 מעיל ארוך מפואר כחול 
קרמה ופרווה כחדש 150 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7612293

 חנוכייה כסף אנגלי 
מפוארת כ- 60 ס"מ 100 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 כריות חדש 50 ש"ח 
שמיכות חדש 120 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מגש לחלות מפואר שילוב 
עור וכסף + זכוכית 120 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 מזוודה ובה 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-5737813

 למכירה אופניים 95 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מזוודה +  פקס 
+ סלקל + כסא רכב כ"א 70 
_____________________________________________)51-51ח(ש" בלבד גמיש. 052-5737813

 למכירה פינת אוכל אובלי 
צבע חום על רגל חזקה 210 

ש"ח בלבד חזק ויציב. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה מראה, רוחב 32 
ס"מ. גובה 44 ס"מ. במצב 

_____________________________________________)51-51ח(טוב 150 ש"ח. 052-7126106

 למכירה בימבה פלא 
במצב טוב 80 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה עגלת קניות 
מברזל 4 גלגלים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה שטיח לחדר 
מצב מצויין 80 ש"ח + מראה 

קריסטל 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה אופניים 80 ש"ח 
בלבד בהזדמנות.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצויין! רק 

_____________________________________________)51-51ח(140 ש'. 054-8409064

 שמלה כחולה 48. צוארון 
300 ש"ח צנו, חסידי, פרום. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 חבקי מפיות מפרחים 
ססגוני 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 רמקולים למחשב 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3187276

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7671681 בערב

 2 דלתות פלדלת "חסם" 
בצבע חם כהה 300 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)51-51ח(03-6795941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(03-6795941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
פלאסון כחדשה

_____________________________________________)51-51ח(03-6195941

 למכירה מעיל צמר חדש 
נשים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
ספורט נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 תיק חדש נשים שחור 45 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4131038

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)51-51ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)51-51ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח 052-2727474

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)51-51ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 
לאירועיםף חדשה, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 נגנים חדשים במחיר 
מציאה!! המלאי מוגבל. 

הקודם זוכה. 03-5796146 
_____________________________________________)51-02(איתמר

 3 מזרונים חדשים עדיין 
באריזה למיטת נוער 80/190. 
130 ש"ח מזרון )חצי מחיר(. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3348860 שושנה. 

 מגזין זמן של חודש תשרי 
_____________________________________________)51-2ל(ב-17 ש"ח. 054-8454536

 קרש גיהוץ "כתר" 90 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 058-4843223

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כ"א. 052-3595314

 סיכום הלכות שבת בסדר 
מופתי, ספרים חדשים. 10 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-4191917

 ליקוט הלכות הוצאת 
הקרן הכריכה האדומה 60 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8478897

 תפילה לעני לקברות 
צדיקים חדשים 15 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(054-8478897

 כובע סמט חסידי, חדש, 
מתאים למידה 56, שוליים 65 

ס"מ. ב-300 ש"ח!
_____________________________________________)51-51ח(052-7166610

 למכירה חליפה לגבר/
בחור בצבע אפור כהה מידה 
_____________________________________________)51-51ח(46, 200 ש"ח. 02-5812872

 למכירה נרתיק לסוללה 
לאופניים חשמליות. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-2668995

 למכירה שעון חכם + 
טלפון + הודעות + מצלמה 
_____________________________________________)51-51ח(וכו' 100 ש"ח. 054-2668995

 נדנדה של חברת "פישר 
פרייס" במצב טוב מאוד רק 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 כסא משרדי במצב מצוין 
בירושלים 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 קופסאות איחסון יפיפיות 
למשחקים וכו, פלסטיק קשיח 

כולל מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 למכירה משקולות למים 
- חדשים לגמרי 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 אופניים בצבע כחול מצב 
מצוין לגיל 7-8 רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

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

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 מזוודה טובה 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. ב"ב. 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח, ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-4125002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)49-49ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

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

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נגן אייבס כחדש + 
אוזניות בלוטוס במחיר 200 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-5797481

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות מזכוכית חב' זק"ש 

_____________________________________________)49-49ח(450 ש"ח. 052-7188017

 פלטצ'ה חדשה 60 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח. 052-7188017

 סלקל לתינוק מצוין - 70 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 בוסטר לילדים 30 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 מיזרון למיטת יחיד 80 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 2 דלתות פלדלת "קסם" 
בצבע חום כהה 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 03-6195941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(03-6195941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
_____________________________________________)49-49ח(פלאסון כחדשה 03-6195941

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 סורג בטן בצורת חבית 
מגלוון נגד חלודה, ,עברה וחזק 
מאוד. 1.00X1.17 מחיר 210 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב.



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”א-י”ג בטבת תשע”ט  19-21/12/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

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

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 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 גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

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

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 
 ,c-1 צעירים ורציניים רשיון
_____________________________________________)50-01/19ל(נסיון חובה. 050-6563426

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)50-01/19(ריקי: 052-5742908

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)48-51(עדיפות לנסיון 054-7771118

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

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

_____________________________________________)48-51ל(054-8531503

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 לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות

גננת

מטפֹלות

מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה

ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושה מנה"ח לחברה 
בבורסה בר"ג תנאים טובים 

קו"ח למייל 
gadipaz@012.net.il

054-3973315)48-51k(_____________________________________________

 לפנימייה חרדית לבנות 
בטבריה ובחיפה דרושים/ות: 

*עו"ס *אח/ות *פסוכולוג/ית. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)48-51(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
צוות חרדי.

050-8938869)48-51(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב, דרישות אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס:
03-5781454. או למייל:

shalomed2010@gmail.
com)48-51(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר המרכז, תנאים 

_____________________________________________)48-51ל(טובים. 058-7348517

 לחברה פיננסית בב"ב 
דרושה מנה"ח מתחילה 

למשרה מלאה קו"ח לפקס: 
03-9205309)48-51(_____________________________________________

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
עובדים אין צורך בנסיון 

אפשרות מהבית.
050-4171497)49-52(_____________________________________________

 דרוש עובד בעל נסיון 
במכולת קופאי/סידור מדפים. 
מהשעה 12:00-21:00 בערב, 
כולל שישי מ-6:30 בבוקר עד 

שעה לפני שבת.
050-4927000)49-52(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________
 ל"פרפרים" - הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
מנוסות לערב. תנאים 

טובים + בונוסים.
050-8266772)49-52(_____________________________________________

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

 למעון ילדים בבני ברק _____________________________________________)49-5/19(055-6672036
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-7:30 
_____________________________________________)49-52()יום חופשי( 052-17641817

 לת"ת בת"א דרושה גננת 
מ"מ *סייעת לבוקר + צהרון 

קבוע קו"ח לפקס: 
03-5581802 מייל:

gmail.com@6307420)50-51(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב רואי 
חשבון /מתמחים )גברים ו/

או נשים( לאחר מעבר בחינות 
מועצת רואי חשבון בתחום 

ביקורת, עריכת דוחות כספיים 
ודוחות מס לתאגידים. שליטה 
בתוכנות אופיס, יתרון לבעלי 

שליטה בתוכנת קונטו.
פקס: 03-7604646

liat@frcpa.co.il :50-1/19(מייל(_____________________________________________

 דרוש מנקה למשרד 
+ מחסן פעם או פעמיים 

בשבוע באזה"ת ב"ב. 
052-8385089)50-51(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה.

054-8483125)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה מובילה 
בתחומה, איש/ת מכירות 

שטח מנוסה לאיזור 
המרכז וירושלים, תנאים 

מעולים. קו"ח למייל:
info@admonipro.co.il

_____________________________________________)50-51ל(פקס: 03-6130593

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים לשעות אחה"צ ת. 

טובים מאוד למתאימות.
054-7694963)50-1/19(_____________________________________________

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים דרוש עובד אחראי 
וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 

_____________________________________________)50-51(לפרטים: 053-3100001

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@haleh.org)50-1/19(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
)עוברת( לגלאי שנתיים/
שלוש, לגן פרטי בפ"ת.

054-8121234)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
מצליחה דרושים עובדים/ות 

אפשרות לעבודה מהבית ללא 
צורך בנסיון +20.

052-7606023)50-1/19(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, קריית ספר, 
_____________________________________________)50-01/19(וירושלים 052-6580906

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזויתרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)50-50ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)50-50ח(בשבוע. 052-3595314

קו"ח יש לשלוח לכתובת:

לכפר הנוער לבנו˙ במ‚„ל העמ˜
˘ע"י מוס„ו˙ "מ‚„ל ‡ור"

„רו˘ו˙:

ora@migdal-ohr.org.il

[לˆיין מ˘ר‰ 11014]
„רי˘ו˙ ‰˙פ˜י„:

•  ח„ורו˙ מוטיבˆי‰ ו˙חו˘˙ ˘ליחו˙.
•  נכונו˙ לעבו„‰ מ‡˙‚ר˙.

• ˙˜˘ור˙ בינ‡י˘י˙ מˆוינ˙.
תנאים מעולים למתאימות!

מ„ריכו˙ רוו˜ו˙

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

כאחִד ונשים ֹלגברים מופנית המוִדעה

ברֱק בבני עבוִדה

ֹלחץ תחת עבוִדה יכוֹלת מעוֹלים אנוש יחסי

סופרוויזרית תחת העבוִדה יתרון - בִדיגיטֹל

שֹליטה במֱקביֹל משימות מספר ֹלתפעֹל יכוֹלת

יתרון - נסיון ב- שֹליטה

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן

מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 לקו תוכן חדשותי, דרוש 
עובד עבודה מהבית, נדרש 
מחשב ואינטרנט, שליטה 

באקטואליה, משמרות ערב, 
שכר גבוה למתאימים. פרטים 
בהודעת ס.מ.ס 052-4027999

_____________________________________________)51-52ל(

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית רגועה, 3 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 45 ש"ח שעה. 

קריירה 072-22-222-62
)51-51(_____________________________________________

 לחברה קטנה בירושלים 
מזכיר/ה, לעבודה משרדית 
נטו, שעות גמישות, 9,000 

ש"ח. קריירה 072-22-222-62
)51-51(_____________________________________________

 לחברה בבני ברק סוכן/ת 
שטח לעבודה מול קבלנים, 
אדריכלים, ועוד. שכר בסיס 
10,000 ש"ח + רכב צמוד. 

קריירה 072-22-222-62
)51-51(_____________________________________________

 נשים רציניות לעבודה של 
כ-15 שעות שבועיות מהבית. 

058-7129225
)51-2(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר/ת לטבח לארבע שעות 

ביום 052-7144468
)51-52(_____________________________________________

 עובד לחנות סלולר בב"ב 
ידע במכירות יתרון, משמרות: 

17:00-21:30 /14:00-17:00
תא קולי: 052-7106477

_____________________________________________)51-2ל(

 רוצה להצליח? להקים 
עסק מבוסס ללא סיכון! 
מקומך איתנו! לפרטים:

054-8446057
_____________________________________________)51-52ל(

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 דרוש/ה מנה"ח בת"א 
משרה מלאה, נסיון + פריוריטי 

קו"ח למייל:
acc_account55@prima.co.il

_____________________________________________)51-52ל(פקס: 03-5276022

 דרושה סייעת למעון/
צהרון חב"ד בצפון ת"א מ. 

חלקית/מלאה. לפרטים:
_____________________________________________)51-52(054-4603243 שושי.

 למשפחה דתית בתל 
אביב בשכ' נחלת יצחק, משק 
בית פעמיים בשבוע. המלצות.

054-4865500)51-2(_____________________________________________

 לארגון חסד בב"ב 
דרוש תחזוקן תנאים טובים 

למתאימים, לפרטים. 
052-7661034/80)51-52(_____________________________________________

 דרושים למעון חרדי 
במרכז פ"ת מטפלת מסורה 

למשרה מלאה תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים.

052-7144468)51-52(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב עובד 
תחזוקה, יוזמתי אחראי ונמרץ. 

ידע ונסיון בתחזוקה, חשמל, 
אינסטלציה. א-ה 8-16, יום ו' 

8-12 38 ש"ח לשעה. 
)51-52(                 03-5779500_____________________________________________

 דרושה סייעת אחראית 
ורצינית עם נסיון למרפאת 
שיניים בבני ברק לעבודה 

_____________________________________________במשמרות 052-5600874  )51-02(

 לטיולי אתרים דרוש/ה 
סדרן/ית אוטובוסים לעבודה 
בפתח תקווה. נסיון בתחום 

ההיסעים חובה. 050-8292761
)51-2(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס רשיון 
D שירותי ובעל יחסי אנוש 

_____________________________________________מעולים. 050-8292761     )51-2(

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)51-51ח(058-3213824

 מעוניין לעבוד בישיבה בין 
9 ל-12 בבוקר באזור גבעת 

_____________________________________________)51-51ח(רוקח ב"ב. 054-8591018

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)51-51ח(לפי שעה. 054-7935941

 עגלת קניות מבד 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 דיסקורית מאלומיניום 
7.50 ס"מ חצי מחיר.

_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ניילון לגשם לטיולן חדש 
באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-7170406

 שמלת ערב מעממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה. 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7143037

 10 תוכונים ב-37 ש"ח 
לאחד. 052-7175927 )בישוב 

_____________________________________________)49-49ח(חשמונאים(

 מגן ברכיים לרוכב אופניןן 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקורופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 בצבע כחול 21 הילוכים 
_____________________________________________)49-49ח(ב-250 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה נטען חדש 
לאופניים חשמליות ב-250 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 כ"א, בירושלים 
_____________________________________________)49-49ח(054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(בירושלים. 054-8415306

 אקווריום עם מכסה + 3 
דגי זהב, חצץ ואוכל 35 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)49-49ח(140 ש"ח. 054-8409064



ראשל”צ
בן צבי 29, רמת אליהו

08-9180919

רמלה
היצירה 10

08-9180921

 חיפה
שד׳ ההסתדרות 32

08-9180946

בני ברק
לח״י 17

08-9180910

בילו
המלך חסן השני 6

08-9180940

חפשו אותנו - עמודי שלמה -           6960*           

*החברה רשאית לשנות או לבטל את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת, המבצע בתוקף עד 31.1.19 או עד גמר המלאי, התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח
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לתיאום פגישת ייעוץ ועיצוב ללא כל התחייבות חייגו - 08-9180935

ריצוף מלוטש 80x80 ב-49 ש״ח

החלפת קולקציית 2018  
עד 70% הנחה על מגוון מוצרים

כל 
המוצרים 

במלאי
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כל 
המוצרים 

במלאי

רשת שומרת שבת



הפגנה – לא חשוב 
על מה

4דוד רוזנטל / עמ' 4דוד רוזנטל / עמ' 4דוד רוזנטל / עמ' 4

למרות התנגדות 
החברות – אושר צו הגז 

/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

המחאה החברתית שתפסה את 
'כולנו' לא מוכנים

האפודים הצהובים יוצאים לרחובות   

בס"ד יום רביעי י"א טבת תעש"ט  19/12/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום ד' בחשוון תשע"ח 19/12/18

דולר ארה"ב » 3.7630
אירו » 4.2846
לירה שטרלינג » 4.7739
יין יפני » 3.3496
פרנק שוויצרי » 3.7953

נפרדים 
מהמזומן

עמ' 5

על רקע עליות המחירים הצפויות, 
פרצה מחאת 'האפודים הצהובים' 

שמבליטה את הכשלים של שר האוצר 
וממשלת ישראל בדאגה לכלכלת 

האזרח הקטן • הוועדה שנועדה להציל 
את המצב "נקברה" טרם הוקמה, וכחלון 

מחפש פתרונות מהירים • נטו כאוס, 
נטו אוזלת יד, נטו חוסר מקצועיות, 

נטו גרירת רגלים, נטו משיכת יד, נטו 
ציפורניים / עמ' 2

אושר פרויקט 
'היער האנגלי' 

הפרויקט צפוי למנף את התעסוקה החרדית באזור • ראש העיר הודה 
לשר דרעי ולסגני השרים פרוש וליצמן

/ עמ' 4

ביתר עילית: 

יצחק שינפלד | שרה פכטר | מירי שניאורסון ועוד

בכל שבוע - נבחרת הכותבים הטובה ביותר

עיתון לכל הדעות!במחיר סמלי של ₪5 מבית

דוד חכםהרב בן ציון נורדמן אריאל למברגהרב מרדכי רוטדוד רוזנטלצוריאל קריספלהרב זמיר כהן
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