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תחקיר
'קו 

עיתונות'

 איציק מצרפי 

בתקשורת  נעלם  כץ,  ישראל  והמודיעין  התחבורה  שר 
העתק  הפסדי  על  לפרסומים  במקביל  האחרון,  בזמן 
ברכבת ישראל בשל ההשקה תלושת המציאות של קו תל אביב 
משלם  האזרח  ושל  הנוסעים  של  חמתם  את  שמעלה  ירושלים, 

המיסים. 
כל  עשור, מתגאה  כמעט  בתפקיד שר התחבורה  כץ, המכהן 
גם  הוא  מחולל,  שהוא  התחבורתית  במהפכה  שאפשר  אימת 
זוכה ללא מעט קרדיט מהתקשורת בשילוב תמונות של "גזירת 
הסרט  יהיה  הזה  הסרט  כי  לעצמו  תיאר  לא  איש  אך  סרטים", 
המהפכה  האזרח.  של  כיסו  על  בישראל  שנגזר  ביותר  היקר 
התחבורתית אמורה להועיל לו בדרך אל היעד הנכסף "החלופה 
האולטימטיבית לראשות הממשלה", אך הגיע הזמן לגלות כמה 

עולה לנו החשבון. 
הפעילות  לירושלים,  המהיר  הקו  של  המקרטעת  הפתיחה 
נכסי  של  שליליים  ושערוכים  המטענים  חטיבת  של  המגמגמת 
- רכבת  החברה, הובילו להפסדי עתק של החברה הממשלתית 
ישראל ברבעון השלישי של השנה. החברה דיווחה בסוף השבוע 
על הפסד נקי של 273 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 16.5 

מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
מגידול של  היתר,  בין  ישראל,  רכבת  נפגעה  הרבעון  במהלך 
כ-15 מיליון שקל בהוצאות הדלק וכן עלייה של 12 מיליון שקל 
חדשים  אבטחה  ומבני  תחנות  פתיחת  עקב  שמירה,  בהוצאות 
כי  מסבירים  ישראל  ברכבת  המינימום.  בשכר  לעלייה  בנוסף 
מספקת  עלייה  "אי  היא  להפסדים  העיקריות  הסיבות  אחת 
רוויי ביקוש  במספר הנוסעים, כתוצאה מהסטת רכבות מקווים 
ל-400  ומוגבל  בהרצה  הנמצא  לירושלים,  המהיר  הקו  לטובת 
נוסעים לרכבת. לכן נוצרה פגיעה בהכנסות החברה מסובסידיה 

תמריצית".
בתחנות  פעילות  להפסקת  גרמה  המהיר  הקו  הפעלת  בנוסף, 
נתב"ג ומודיעין, בשל הקמת מערכות החשמול בקו המהיר, מדי 
בתקופת  כולל  בבוקר,  ראשון  ליום  ועד  בלילה  מחמישי  שבוע 
לא  עדיין  כי  בחברה  טוענים  עוד  תשרי.  וחגי  הגדול  החופש 
משרדי  מטעם  כספיות  התחייבויות  במלואן  אליהם  הועברו 
הממשלה. מה שלא כל כך עונה על התנהלות שאינה צופה פני 

עתיד. 
שירותי התחבורה הציבורית בישראל אינם טובים ולכן הציבור 
לעבור  במקום  בפקקים  ולהיתקע  פרטי  ברכב  לנסוע  מעדיף 
לשימוש בתחבורה הציבורית - כך קובעים כלכלני בנק ישראל 
בפרק מהדו"ח השנתי של הבנק, דו"ח שמצטרף לביקורת הקשה 
שספגה תשתית התחבורה הרעועה של ישראל גם מכלכלני קרן 

המטבע וה-OECD, נוכח הפיגור העמוק של ישראל בתחום.
מהתוצר  וחצי  כאחוז  מפסידה  המדינה  ההערכות,  פי  על 
בייצור  הלאומי השנתי שלה כתוצאה מקשיי התנועה הפוגעים 

ובתפוקה וכן באיכות החיים של התושבים. מדובר בהרבה מאוד 
כסף. לא פלא, אם נביט על היקף ההשקעה של ישראל במערכת 
התחבורה, העומד על כמחצית מהמקובל במדינות המפותחות, 
ומגיע לאחוז אחד מהתוצר הלאומי. שני שליש מההשקעות הם 

במערכת הכבישים, ורק שליש במערכת התחבורה הציבורית.
מאז שהחלה ההרצה של קו הרכבת בין ירושלים לתל-אביב, 
שהוא  הרבים  והעיכובים  אותו  שמלוות  הרבות  התקלות  על 
גורם בשאר הקווים שצומצמו כדי להפנות קרונות לקו החדש, 
גזירת  ממתעדת  הפכה  והתקשורת  להתקומם  החל  הציבור 
נראה,  יותר, אולי קצת מאוחר מדי. כץ, כך  סרטים לביקורתית 
הסתפק בחשיפה התקשורתית של חנוכת הקו ובוחר מאז לשלוח 
על  לספר  שנוהגת  המשרד,  מנכ"לית  את  התקשורתית  לחזית 
המהפכה בתחבורה הציבורית מבלי להתמקד בכישלונות וייתכן 
התחבורה  משרד  שאמור  הלקחים   - היא  האמיתית  שההחמצה 
בתחבורה  אמיתי  לשינוי  להביא  כדי  היום  סדר  על  להעלות 

בישראל.  

ירושלים  קו  את  שמציגים  כפי  פרויקט"  ב"מגה  כשמדובר 
היה  מדוע  היא  המרכזית  התחבורה, השאלה  במשרד  אביב  תל 
צריך למהר ולחנוך את קו הרכבת לפני שהקו מוכן על כל צדיו, 
קווים  של  לצמצום  הובילה  החדש  הקו  של  החפוזה  החנוכה 
אמון  ולאבדן  מתמשך  לסיוט  הפכה  בהם  שהנסיעה  אחרים, 
הרכבת  כאשר  שגם  היא  הבעיה  ובעומסים.  בתזמון  הציבור 
לירושלים תסיים את תקופת ההרצה, עדיין יחסרו קרונות ובעיית 

הצפיפות לא תיפתר. 
אבל זו לא הבעיה היחידה בתחבורה הציבורית בישראל.

הפרויקט המרכזי שאמור להקל על בעיית פקקי התנועה בגוש 
השנה  במחצית  אביב.  תל  של  החדשה  הרכבת  מערכת  הוא  דן 
התפרסם דו"ח חמור של מבקר המדינה על הניהול הכושל של 
המיזם, שגרם להתייקרותו במיליארדי שקלים מעבר למתוכנן, 
אותו  להשיק  ההבטחה  על  כבד  צל  המטילים  ולעיכובים 
באוקטובר 2022. ממשרד התחבורה בזמנו נמסר בתגובה שאין 
שהגיבו  כמו  בדיוק  הרכבת.  להפעלת  המתוכנן  במועד  שינוי 
אביב  תל  ירושלים  רכבת  בהשקת  העיכובים  על  כשנשאלו 
שיצאה מהרציף באיחור של חודשים כשאינה מוכנה דיו תוך 
הפסדי  ונחלה  המובטח,  ליעד  עד  לא  אחרים,  קווים  שיבוש 

עתק. 

סיפורו של קו שבוטל

לפני מספר שנים הגיחה בשורה מעניינת ממשרד התחבורה, 
קו 1 מבת ים לפתח תקווה, שיוצא בתדירות גבוהה יחסית וחוצה 
את הערים המרכזיות. במכרז ההפעלה זכתה חברת דן שמפעילה 
את הקו עם קופת תשלום אוטומטית, ללא קשר עם הנהג המונה 
2 אופציות תשלום, רב קו או כרטיס אשראי )נושא בפני עצמו(. 

בין  כלאיים  יצור  הוא  אבל  העבודה  את  עושה  אמנם   1 קו 
שאכן  התחבורה  משרד  של  דמיונם  פרי  למטרונית,  אוטובוס 
נחשב להצלחה יחסית לקו 51 או דומיו. אבל לקו 1 יש מחיר, מאז 
שעלה לכביש, בוטלו מספר קווים שבעבר חצו את ז'בוטינסקי 
בני ברק להגיע אל השיכונים שבפנים הערים  והועילו לתושבי 
ובמקום  אוטובוסים   3 לקחת  צריכים  הם   1 קו  מאז  השכנות. 
להגיע בתוך רבע שעה ברכב, זה כבר אורך להם כשעה וחצי זמן 

נסיעה אל היעד. 
מגוללת  הציבור  פניות  למערכת  שהגיע  במכתב  לדוגמא: 
ליאת, תושבת בני ברק שעובדת בתחום החינוך בהוד השרון, את 
התלאות שעוברים תושבי בני ברק המבקשים בכל בוקר להגיע 
לשכונות הערים הסמוכות. "לאחרונה קוצר מסלול קו 641, שנסע 
על ציר ז'בוטינסקי דרך מכון מור בב"ב, מחלף גהה הוד השרון 
ולנתניה, כעת המסלול מתחיל את נסיעתו ממסוף החרש בפ"ת. 
קרי: התחנות במכון מור בב"ב ובמחלף גהה בפ"ת בוטלו, כך 
דקות,   15 כ  אורכת  פרטי  שברכב  השרון  להוד  מב"ב  שנסיעה 

בתחבורה הציבורית זמן הנסיעה בין שעה לשעה וחצי, הזוי. 
"מאז ביטול התחנות אני נוסעת ב3 קווים על מנת להגיע להוד 
שהם  מרוב  התחנה  על  מדלגים  שלעיתים  באוטובוסים  השרון, 
הנסיעות  בזמני  הוודאות  אי  יום  בכל  כמעט  בנוסעים.  עמוסים 
למשרד  בפנייתי  רבה.  נפש  ועגמת  לעבודה  איחורים  גורר 
ופוגענית,  מדויקת  לא  בתגובה  נעניתי  בהמלצתכם  התחבורה 
משהגיעו מים עד נפש.. אני פונה בשם ציבור הנוסעות למערכת 
העיתון שלכם בבקשה לתת במה לכשלים החוזרים ונשנים של 
שהעוול  יראו  כאשר  קשבת  אוזן  תהיה  ואולי  התחבורה  משרד 
הנגרם הוא למשפחות שלמות אשר בסך הכל מנסות להתפרנס 

בכבוד." 
אך  חלופיים,  קווים  מצוינים  אכן  התחבורה  משרד  בתגובת 
בחלק  כי  המענה  מתן  טרם  ווידא  לא  התחבורה  במשרד  איש 
מהקווים ישנו רק אוטובוס אחד ביום לכיוון. אבל מה זה משנה? 
העיקר שפניות הציבור הגיבו, מה שמחלקת הדוברות שלהם לא 
עושה למרות פניות חוזרות ונשנות של מערכת 'ביזנס' לתגובות 

בנושאים העולים על הכתב כאן ובפניות הציבור.
והנה חלק מתגובת מחלקת פניות הציבור במשרד התחבורה 
רחוב  במקטע  בקו,  הנוסעים  "מספירת  ליאת:  של  למכתבה 
ז'בוטינסקי, לא הצדיקו את המשך הפעלתו במתכונת הנוכחית, 

ולאור זאת, הוחלט על ביצוע השינוי". 
שלחנו את ליאת לאסוף חתימות מהנוסעים הממתינים איתה 
באותה התחנה - ליאת השיגה 52 חתימות )!( עם מספרי טלפון 
של נוסעים בתחנה אחת שנוסעים שעה וחצי ב3 קווים כדי להגיע 
ליעדם בזמן. 52 נוסעים הם אוטובוס שלם של נוסעים המבקשים 

את הקו שבוטל בשל "כמות שלא מצדיקה את הקו". 
כתיבת  בעת  תגובה,  קיבלה  לא  כבר  ליאת   - השני  למכתב 
שורות אלו נשלחה בקשה לתגובה למשרד התחבורה, לכשתגיע 

נפרסמה במלואה. 
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הקו בוטל, הנוסעים סובלים
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הטונה של סטארקיסט היא לא הדג האחרון באקווריום 
המתייבש של תעשיית המזון בישראל • 80 עובדי החברה 

צפויים לצאת לשוק האבטלה

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

אחרי סופר דרינק:
 סטארקיסט סוגרת את המפעל

איציק מצרפי 

הטונה  שוק  סטורנקסט,  נתוני  לפי 
מכירות  מחזור  על  עומד  הקמעונאי 
והצריכה  בשנה,  שקלים  מיליארד  כחצי  של 
בשנה.  טונות  אלף  כ-15  על  עומדת  השנתית 
טונה  הרוכשים  ליבואנים  נחלק  הטונה  שוק 
ארוזה מחו"ל וליצרנים הרוכשים טונה גולמית 
בחו"ל ואורזים אותה בארץ. 3 חברות מרכזיות 
מיובאת  טונה  של  בעיבוד  בישראל  עוסקות 
ופילטונה,  ויליגר  סטארקיסט,  ובאריזתה: 
שימורי  של  מהצריכה  כ-90%  המספקות 
בישראל. חלקה של סטארקיסט בשוק  הטונה 
 ;23%  - ויליגר   ;46% הוא  הישראלי  הטונה 

ופילטונה - 21%.
האבטלה בשפל. מספר המתחרים הממוצע 
של  הראשונה  במחצית  עמד  פנויה  משרה  על 
משרה  כל  על  זאת,  עם  יחד   .3.6 על   2018
מיומן  תעשייה  לעובד  או  מיומן  לא  לעובד 
מספר המתחרים על כל משרה פנויה עומד על 

־2, שהוא הנמוך במשק.
לפני כשבועיים הגיע לחדלות פירעון מפעל 
המשקאות סופר דרינק, לפני מספר ימים חברת 
בהמשך  יהיה  מה  יודע  ומי  סטארקיסט  טונה 
כי  יודעים  עם התעשייה הישראלית, כשכולנו 
5 חברות ענק הן אלו השולטות ב 48% משוק 
המזון בישראל, כל היתר נראה כי פחות מונחות 
על סדר היום של הממשלה, כך שסגירת מפעל 

סטארקיסט היא הבעיה האחרונה. 
במקרה של סטארקיסט מדובר פחות בייצור 
 ובעיקר באריזה ולכן גם מדובר ב80 עובדים בלבד.
מפעל  סגירת  את  לקבל  להם  קשה  אלו שהיה 

את  האשימו  סטארקיסט  טונה  של  האריזה 
שהממשלה  האגרסיבית"  המכסים  "הפחתת 
יוקר המחיה, אבל  מעודדת כדי להתמודד עם 
איש מהם לא עשה את החשבון הפשוט - האחד 
בעולם  למחירה  ביחס  בישראל  הטונה  מחיר 
אמיתית  ב"תעשייה"  מדובר  לא  כי  והשני 
שמשתפת את החקלאות הישראלית בצמיחתה. 
שמכסי  לכם  מספר  לא  מהם  איש  בנוסף, 
הכלכלה  משרד  בעידוד  הוזלו  אמנם  המגן 
על  לישראל,  ארוזה  המגיעה  לטונה  רק  אך 
הגיעה  סטארקיסט  שטונה  כמו  המגיעה  טונה 
לישראל, טרם עיבוד ואריזה, אין מכסים כלל. 

ביחס  הטונה  של  מחירה  עלה  כשנה  לפני 
התקופה  באותה  )משתנה(  בכ10%  כולל 
האריזה  משקל  את  להפחית  החלו  היבואנים 
מ160 גרם ל140 גרם. מנתוני הלמ''ס עולה כי 
מחירה של הטונה עלה מתחילת השנה בכ־3%, 
וירקות עלה  עת מדד מחיר המזון ללא פירות 
וירקות,  פירות  למשוואה  נכניס  אם  ב־2%. 

הטונה התייקרה דווקא פחות מהמזון כולו.
למרות  מזון?  צריכה תעשיית  ישראל  מדוע 
צורך  יש  נוצצת,  פחות  היא  המזון  שתעשיית 
 .1  - עיקריות  סיבות   3 בשל  אותה  לשמר 
2. לא היינו רוצים להיות תלויי מזון  תעסוקה 
במדינות אחרות. 3. שימור תעשיית החקלאות 

הישראלית.   
דבר  של  שבסופו  היא  העיקרית  הבעיה 
תתפתח  הישראלית  המזון  ותעשיית  במידה 
על  שישלם  הצרכן  חשבון  על  יבוא  זה  יותר, 
המיסים הרגולציה והבירוקרטיה שמהוות יחד 

תמריץ ליוקר המחיה בישראל. 

הדרך למגר שחיתות
להגיש  השבוע  פורסמו  המשטרה  המלצות 
כתב אישום נגד נתניהו, המלצות שאין להן שום 
לאסוף  הוא  המשטרה  של  )תפקידה  חוקי  בסיס 
חומר ראיות, לא להמליץ( אך הן עוררו מיד הרבה 
שנתניהו  בלהט  ודורשים  שכותבים  שמאלנים 
אתמול  רצו  שהם  כפי  בדיוק  מתפקידו.  יתפטר 
הקודמות,  ההמלצות  ולפני  ושלשום,  שיתפטר, 
הקודמות  הבחירות  ולפני  הבחירות,  ולפני 
שלהם  בתגובות  מפתיעים  שלפניהן.  והבחירות 
אלה. אבל אם מדברים על שחיתות, הבה נדבר 

על הדרך למגר אותה. 
להפריט  להפריט.   – כזו  אחת  דרך  רק  יש 
את  ולצמצם  ממשלתיים,  שירותים  שיותר  כמה 
כמעט  פורחת  השחיתות  המדינה.  של  תפקידיה 
ושל  רגולציה ממשלתית  על מצע של  רק  תמיד 
מעורבות  יותר  שיש  ככל  ממשלתית,  מעורבות 
שתצומצם  ככל  שחיתות.  יותר  יש  כך  מדינה 

מערבות הממשלה, כך תמעט השחיתות.
דוגמה מוכרת לכל היא וועדות התכנון והבינוי 
רישיון  לקבל  והארציות,  האזוריות  העירוניות, 
תהליך  זה  מרפסת,  להוציא  אף  או  בניין  לבנות 
ההליך,  את  לקצר  כדי  רבות.  שנים  של  ארוך 
לתת  או  מאכערים  לשכור  רבים  אנשים  מוכנים 
היה  לא  שצריך.  למי  השולחן  מתחת  מעטפה 
ויעיל.  קצר  היה  הרישוי  הליך  אילו  בזה  צורך 

ארוכות  המתנה  משנות  לאנשים  שנגרם  הנזק 
גבוה יותר ממחיר השוחד שיכול להסדיר העניין 
במהירות וביעילות. זו דוגמה שכל אדם ממוצע 
של  ברגולציה  נתקלים  עסקים  בעלי  אך  פוגש, 
הרבה  גדולים  גם  והנזקים  יותר,  הרבה  המדינה 

יותר. 
את  לי  שתיאר  קטנה,  מסעדה  בעל  הכרתי 
כל  קודם  לצלוח.  נאלץ  שהוא  הביורוקרטיה 
תקינות  אישור  במקביל  בעירייה.  עסק  רישיון 
החשמל,  חברת  ידי  על  לחשמל  החיבור  עבור 
שהכל  כך  על  הבריאות  משרד  של  אישור  וגם 
תקין, ואישור ממכבי האש. משרד הבריאות דרש 
תנור בגודל מסוים, לתנור בגודל זה מכבי האש 
דורשת  ארובה  הוספת  ארובה.  שיוסיף  דרשו 
אי  כידוע  בניה  ואישור  מהעירייה,  בניה  רישיון 
אפשר לקבל תוך חודש-חודשיים. התוצאה היא 
ששכירות יקרה מאד הוא משלם על המקום, אך 
אין באפשרותו לעשות בו שום שימוש רלוונטי 
בטווח זמן בלתי ידוע, אתם הרי יודעים כמה זמן 
מעשה,  של  קיצורו  בניה.  רישיון  להוציא  לוקח 
שילם למי ששילם, והעניין סודר על הצד הטוב 

ביותר בתוך פחות מחודש ימים. 
מדובר  שוחד,  משלם  או  בעבריין  מדובר  לא 
הדרך  ברירה.  לו  הותירו  לא  שהרשויות  באדם 
היחידה שלא לפשוט רגל, היא לעשות הכל כדי 

יושבים  ושם  הביורוקרטית,  המערכת  את  לזרז 
כאלה.  להזדמנויות  בדיוק  שמחכים  פקידים 
או  קטנים  מפעלים  עומדים  שבפניה  הרגולציה 
גדולים וחברות עסקיות, היא פשוט בלתי ניתנת 

להסדר, אלא אם איזה פקיד יקבל משהו. 
הדרך לשנות זאת היא לא להוסיף פיקוח, ולא 
להוסיף בקרה. זה רק פוטנציאל לשוחד נוסף לזה 
התפקיד  את  לנצל  האדם,  טבע  זה  קיים.  שכבר 
הביורוקרטיה  שמנגנוני  וככל  אישיות,  למטרות 
מורכבים יותר, כך יש יותר הזדמנויות לכך. אין 
אלה,  לתפקידים  טובים”  "אנשים  למנות  דרך 
וגם  ולב,  כליות  לבחון  אפשר  אי  שלעולם  כיון 
פיתוי  זה  כוח,  בעמדת  הנמצאים  טובים  אנשים 

לא פשוט. 
הדרך היחידה שאפשר לצמצם את השחיתות, 
מתפקידיה  שיותר  כמה  להפריט  להפריט.  היא 
פחות,  מעורבת  שהמדינה  ככל  המדינה.  של 
מפריעה  היא  כך  פחות,  מפקחת  שהמדינה  ככל 
לבוא  אפשרויות  פחות  יש  לפקידים  וכך  פחות, 

בדרישות תשלום "לא רשמיות”. 
התרבות,  משרד  קיים  היה  לא  למשל  אילו 
פלא  לא  הרי  נעלמות.  היו  קומבינות  הרבה 
שלמרות הסכומים העצומים שמושקעים בתוצרי 
מספר  ביותר.  עלוב  הוא  הסופי  התוצר  תרבות, 
והמדינה  נמוך,  כה  הוא  רבות  פעמים  הצופים 

פשוט  שבחישוב  כך,  כל  גרוע  תוכן  סבסדה 
המדינה  ידי  על  מומן  צופה  כל  כי  לראות  ניתן 
טובות  חלופות  שיש  להבין  קל  שקלים.  באלפי 
חלק  כמס.  מכולנו  שנגבה  הזה,  לכסף  בהרבה 
מהכסף בוזבז לא בזדון אלא ברשלנות, שגם זה 
מאפיין עובדי מדינה, אך חלקו הוא קומבינה של 
המקושרים והמחוברים, שמקבלים כספי מדינה 
אלא  לה,  נותנים  שהם  איכותי  תוצר  בגלל  לא 

בגלל ניצול מנגנון המדינה לרעה. 
לצמצם  היא  השחיתות,  את  לפתור  הדרך 
הביורוקרטיה,  את  שבמינימום  למינימום 
ולהוציא את הממשלה מכל מעורבות בשוק. אם 
ישלם  המעוניין  כל  אזי  התרבות,  משרד  יבוטל 
הטוב  מעוניין.  שהוא  התרבות  לסוג  בעצמו 
ירוויח, והכושל יישאר בלא לקוחות. אם יבוטל 
יהיו  לא  אזי חברות תקשורת  משרד התקשורת, 
תלויות בפוליטיקאים, אלא יפעלו על מנת לספק 
שירותים לקהל הרחב, וכך לצבור יותר לקוחות. 
לייבש  אלא  ביתושים,  להתמקד  לא  חשוב 
מושחתים,  אחר  לרדוף  טעם  אין  הביצה.  את 
לשחיתות.  הפוטנציאל  את  לבטל  פשוט  אלא 
לצמצם  לדרוש  צריך  כפיים,  ניקיון  שרוצה  מי 
בשירות  תתמקד  שהמדינה  חשוב  המדינה.  את 
הכי חשוב שלה – לספק ביטחון לתושבים, ואת 

השאר תניח לשוק החופשי לעשות את פלאיו.  

דוד רוזנטל

שאלה: קיבלתי דו"ח לפני כ3 שנים על סך 500 שח, הגשתי בשעתו בקשת התחשבות עקב סיבה 
שגרמה לי לחנות שם, לאחר שנתיים ביררתי מה המצב עם הדו"ח, מאחר שעברתי דירה במשך זמן 
זה ואיני יודע אם שלחו מכתב כל שהוא או לא, וענו לי שהוא בהקפאה, לאחר שנה אני קם בוקר 
אחד עם עיקול על החשבון, לאחר בירור התברר ששלחו בשנה אחרונה כמה מכתבים שהערעור 
לא התקבל וצריך לשלמו, וכמובן לא ידעתי על כל המכתבים. שילמתי את הדו"ח היות ולא יכולתי 
להיות מוגבל על כל המשתמע מכך למשך תקופה ארוכה יותר. התברר לי שהחוק אומר שצריך 
לשלוח מכתבים לכתובת המופיעה במשרד הפנים. השאלה היא האם זה חוקי לעקל חשבון במצב 

זה והאם יש עילה לתביעה?
תשובה: בהתאם לחוק, על כל אדם לעדכן את כתובתו במשרד הפנים בתוך 14 ימים מהמועד בו 
החליף את כתובת מגוריו. במידה והדו"ח נשלח אל הכתובת שהייתה מעודכנת במשרד הפנים הרי 

שהרשות עשתה את שנדרש ממנה לפי החוק בנסיבות שתיארת.



האוצר,  משרד  באישור  שפועלת  מחברה  הלוואה  ונטלתי  מזומנים  דחוף  צריך  הייתי  שאלה: 
בהסכם ההלוואה כתוב את הסכום שנטלתי, את מספר התשלומים שעלי להחזיר ואת הסכום שעלי 

להחזיר בכל תשלום. איך אני יכול לדעת האם הריבית שגבו ממני בהלוואה היא לפי החוק?
לרשום  מקצועו  שזה  מלווה  על  חובה  בנקאיות  חוץ  הלוואות  הסדרת  לחוק  בהתאם  תשובה: 
בפירוט על גבי הסכם ההלוואה מהו שיעור הריבית בהלוואה )באחוזים(, מהו שיעור הריבית בכל 
אחד מהתשלומים, וכן נתונים נוספים שחובתו של המלווה לכלול בהסכם במסגרת הגילוי הנאות. 
הסכום המקסימלי של ריבית שרשאי מלווה בדרך כלל לגבות היא עד 15% לשנה והסכם שאינו 
עומד בכללי הגילוי הנאות או בתקרת הריבית המותרת עלול בהחלט להיות מבוטל אם יגיע לדיון 

בבית המשפט. 



צוואה  רוצה לערוך  אני  ועכשיו  דין  צוואה אצל עורך  שאלה: לפני חמש עשרה שנים ערכתי 
חדשה ולבטל את הצוואה הישנה, איך אני מבטל את הצוואה הישנה?

תשובה: בהתאם לחוק, הצוואה האחרונה שנעשתה ובתנאי שהיא צוואה כשרה היא הקובעת 
ולכן במידה ותעשה צוואה חדשה לפי הכללים יש בכך גם משום ביטול הצוואה הישנה באופן 

אוטומטי.



שאלה: לפני מספר שנים פתח נגדי הבנק בהליכי הוצאה לפועל ובין היתר הטיל נגדי צו עיכוב 
יציאה מהארץ בגלל אי תשלום החוב, אני רוצה לנסוע לחו"ל לחתונה כעת ואני רוצה לוודא קודם 

שצו העיכוב יציאה מהארץ בוטל- איך עושים זאת?
תשובה: ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה בדרכים שונות, בעיקר על ידי תשלום החוב או במתן 
ערבויות מתאימות באישור ההוצאה לפועל. לאחר ביטול צו עיכוב היציאה ניתן לקבל את מידע 
מרשות האוכלוסין שאכן צו העיכוב בוטל )במקום לגלות זאת רק בנתב"ג( באמצעות מרכז שירות 

ומידע ארצי של רשות האוכלוסין בטלפון 3450*.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
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קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

אשפר בשר, שמחים לספק לכם גם בחנוכה ובמשך השנה כולה 
בשרים ועופות בכשרות המהודרת של בד"ץ נוה ציון בחותמו של כהן גדול,

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א

להשיג ברשתות שיווק המובחרות ובסניפי אשפר:

חדש:  מוצרי אשפר במחלקה הטרייה של 'יש חסד' בארות יצחק
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כסף קטן

עקומת השכר בישראל עולה 
ארגון  שנתי של  הדו  העולמי  דו"ח השכר 
העבודה של האו"ם חושף: לא רק שצמיחת 
יותר  נמוכה  הייתה  ב-2017  הגלובלית  השכר 
לקצב  צנחה  היא  לה,  שקדמה  לשנה  בהשוואה 
לרמות  מתחת  הרבה   ,2008 מאז  ביותר  הנמוך 
בישראל  העולמי.  הפיננסי  המשבר  לפני  שהיו 

לעומת זאת, דווקא נרשמה עלייה.
לפי נתוני הדו"ח, קצב צמיחת השכר הריאלי ירד 
מורידים  ב-2017. אם  ב-2016 ל-1.8%  מ-2.4% 
את סין, בה האוכלוסייה העצומה וקצב הצמיחה 
אז  העולמי,  הממוצע  על  משמעותית  משפיעים 
קצב הגידול בשכר הריאלי ירד מ-1.8% ב-2016 
ל-1.1% ב-2017. בישראל, הגידול בשכר הריאלי 
 3%  – עלייה  במגמת  דווקא  נמצא  הממוצע 
 2.7% ב-2015,   2.6% ב-2016,   2.9% ב-2017, 
צריך  זאת  עם  אך   .2013 ב-  ו-1.4%  ב-2014 
מהעלייה  נהנים  בישראל  כולם  לא  כי  לזכור, 
בשכר הממוצע ואי השוויון בהכנסות עדיין גבוה 

ביחס לשאר הכלכלות המפותחות.

קו אופ מבקשת הקפאת הליכים 
ורשת  ישראל,  קואופ  השיתופית  האגודה 
הסופרמרקטים קואופ ישראל שבבעלותה, 
הליכים,  הקפאת  לצו  בקשה  שני  ביום  הגישו 
נקלעה  אליו  הקשה  התזרימי  המצב  לנוכח  וזאת 
הרשת. בתגובה, הודיעו עובדי החברה המאוגדים 
 42 קואופ  לרשת  עבודה.  סכסוך  על  בהסתדרות 
סניפים  ולמעלה מ-130  סניפים בהפעלה עצמית 
מעסיקה  והיא  כפריים,  ביישובים  בזכיינות 

כ-1,000 עובדים מקצרין ועד אילת.
מהרשת נמסר כי הבקשה הגיעה בעקבות "שחיקת 
הקמעונאות,  ענף  את  המאפיין  הגולמי  הרווח 
משנת  שהחריף  משבר  בפרט.  המזון  ורשתות 
והגברת  התפעול  בעלויות  העלייה  לאור   2011
הסחורות,  במחירי  ירידה  ללא  בשוק,  התחרות 
והוביל לסגירתן של חברות רבות גדולות וקטנות 

בשוק הקמעונאות הישראלי".

צרפת בוערת 
בו  ברציפות  השלישי  השבוע  סוף  זהו 
שזכו  במדינה,  אלימות  מחאות  נרשמות 
בשלושת  הזוהרים".  האפודים  "מחאת  לכינוי 
השבועות האחרונים חוסמים המפגינים המוחים 
ודרכים  כבישים  בצרפת  הדלק  מחירי  עליית  על 
הנשיא  על  תיגר  וקוראים  צרפת  ברחבי  מרכזיות 
המשבר  עם  להתמודד  שנאלץ  מקרון,  עמנואל 
שנתיים.  לפני  לתפקידו  נבחר  מאז  קשה  הכי 
סמוך לארמון האליזה עמדו מפגינים עם שלטים 
בהם נכתב: "מקרון, תפסיק להתייחס אלינו כאל 
נסגרו  באלימות  ההסלמה  אידיוטים!" בעקבות 
מטרו  תחנות  ו-19  העיר  במרכז  חנויות  מספר 
להפגנות  מקרון  התייחס  שלישי  ביום  לפחות. 
על  הציבור  של  כעסו  את  מבין  "הוא  כי  ואמר 
עליית מחירי הדלק שמגדילה את העול על משקי 
את  ישנה  לא  כי  הבהיר  הוא  זאת,  עם  הבית". 

המדיניות שלו בגלל "בריונים".

הדיפלומטים זועמים על הקיצוץ בשכרם 
גילו  בחו"ל  ישראל  בנציגויות  שגרירים 
דולרים  אלפי  ממשכורתם  קיזז  האוצר  כי 
לרמת  הגיע  וחלקם אף  ייצוג",  "דמי  מיסוי  עקב 
הרטרואקטיבית  הגביה  עקב  שלילית  משכורת 
השכר  בתלוש  מקבלים  הדיפלומטים  משכרם. 
"דמי ייצוג" עבור פעילויות הקשורות לתפקידם, 
כגון פגישות עבודה במסעדות ובבתי קפה, קבלות 
7 ל-33  פנים בבית ודמי אחזקת בית, הנעים בין 
אחוז משכרם, ממאות דולרים בחודש לדיפלומט 
זוטר ועד 6,000 דולר לנושא משרה בכירה, כמו 
למשל שגריר ישראל בוושינגטון. אחד השגרירים 
פלסטינית  מדינה  על  מאבק  של  אמר: "בעיצומו 
הודיעו לי שאני חייב למדינה 7,000 אירו. מישהו 
השתגע". משרד האוצר: "העובדים הודו שקיבלו 
דולרים  אלפי  של  שכר  תוספות  השנים  לאורך 

בחודש ולא שילמו עליהן מס כחוק".

נחשף: המתווכים משלמים 
מיליונים למדינה

במהלך דיון להפחתת אגרת המתווכים - גילתה ועדת הכלכלה כי משרד המשפטים עושק 
את המתווכים

איציק מצרפי 

בשנים  שנשמעו  הטענות  למרות 
הקלה  הרכבת  להפעלת  הראשונות 
בירושלים על אופן האכיפה של סיטיפס, בפועל, 
כי לא מדובר בסוג של תחבורה  אין מי שיאמר 
צריכים  לא  היתר  שבין  הנוסעים,  עבור  'קלה' 
לעמוד בתור לתשלום - כמו בעליה לאוטובוס. 
שמאפשר  מה  יותר,  וקצר  נוח  העלייה  תהליך 

תנועה מואצת יותר. 
הגיעה  התופעה,  של  החיוביות  המסקנות  לאור 
הצעת חוק לבחינה בועדת הכלכלה של הכנסת 
שנועדה  כבל,  איתן  הכנסת  חבר  בראשות 
נוסעים  להעלאת  ההסדר  את  להרחיב  לאפשר 

לאוטובוסים גם מהדלת האחורית. 
בדיון שנערך בועדה החלו להכין לקריאה שנייה 
את  לתקן  הממשלתית  ההצעה  את  ושלישית 
תשלום  על  בפיקוח  העוסקת  התעבורה,  פקודת 
את  פתח  כבל  היו"ר  באוטובוסים.  נסיעה  דמי 
הישיבה והזכיר כי הוועדה קיימה שימוע מקיף 
הצעת  וקידום  הציבורית,  התחבורה  לעידוד 

החוק הוא חלק ממסקנותיו. 
הוא התייחס לעניין הקנסות ואמר כי לא יאפשר 
כרטיס  תשלום  אי  בגין  שקלים   250 של  קנס 
שעולה 5.90 שקלים ואמר: "מי שחושב שאנחנו 
עוד  טועה".  סיטיפס  חוויות  את  לחוות  הולכים 
הוסיף כי לא יאפשר לפרויקט לצאת לדרך לפני 
עמדות  לרבות  מוכנות,  יהיו  המערכות  שכל 
בפריסה  תיקוף  ועמדות  כרטיסים  לרכישת 
נאותה ואכיפה מידתית באמצעות פקחי החברות 

הפרטיות. 
ח"כ  ציבורית,  לתחבורה  המשנה  ועדת  יו"ר 
מכל  עלייה  של  הרפורמה  כי  אמר  חנין,  דב 
האוטובוסים  ובלעדיה  קריטית  היא  הדלתות 
ימשיכו להיות תקועים. הוא הוסיף כי המערכת 
אי   25% של  חריג  יחס  יהיה  אם  גם  תקרוס  לא 
כיום  שמוצעות  הסמכויות  כי  ואמר  תשלום, 

לפקחים הן מוגזמות. 

לא נאפשר סמכויות 

כמו סיטיפס

מקום  וממלאת  התחבורה  משרד  מנכ"לית 
טרנר  קרן  ציבורית,  לתחבורה  הארצית  הרשות 
בנסיעות  תחול  הרפורמה  כי  הסבירה  אייל, 
ערוכות  החברות  כי  ואמרה  הבינעירוניות 

להפעיל את הרפורמה בגוש דן בקרוב. 
לשאלת חברי הועדה הוסיפה, כי ההערכה היא 
על  ללא תשלום  הנסיעות  עומד שיעור  שבב"ש 
בחיפה  ובמטרונית   12% על  בסיטיפס   ,20%
 250 לקנס של  התייחסה להצעה  היא  על 15%. 
ואמרה:  לפקחים  עיכוב  סמכויות  ומתן  שקלים 
לא  אבל  סיטיפס,  של  כמו  סמכויות  ניתן  "לא 

יהיה מה שקיים היום.
לנציג  שאלה  כבל  היו"ר  הפנה  הדיון  במהלך 
האוצר שנכח בדיון - כמה יעלה למשק לאפשר 
נסיעה בחינם ונציג האוצר, הראל שליסל, השיב 
כולל  לא  בשנה  שקל  מיליארד  בכ-3  מדובר  כי 

ההנחה של גידול במספר הנסיעות. 
היו"ר כבל אמר כי הנגידה לשעבר קרנית פלוג 
כבר הציגה נתונים לפיהם הפקקים עולים למשק 
35 מיליארד שקלים בשנה, והציע לאוצר לבחון 
להשקיע את הכסף בתמורה לחיסכון שהוא יכול 
להביא למשק. שליסל הגיב על כך ואמר כי יהיה 
גודש.  אגרת  הטלת  עם  יחד  זאת  לשקול  מוכן 
היו"ר כבל השיב: "אם תתנו תח"צ בחינם ונתיבי 
תחבורה ציבורית ולא סיפורי נת"צים אז אלחם 

אתכם על אגרת גודש".
פקח של חברת דן, עלי בן צבי, סיפר כי יש 4 סוגי 
כשהמבקר  יורד  מיד  שהוא  "החכם  טיפוסים. 
הם  הציבור  ורוב  אותו  לדגום  אפשר  אי  עולה, 
חכמים. הטיפוס הבא זה הנוסע שמתקף כשהוא 
רואה מבקר והוא רשע. גם אותו לא דוגמים. לא 
מישהו  של  בכרטיס  שמשתמש  מי  גם  דוגמים 
אחר ובסוף הפקחים נתקלים רק במי שלא שילם 

ונתפס בביקורת".
היו"ר כבל התייחס לכך וביקש לדעת כמה זמן 
צריך לעכב נוסע שלא שילם 5.90 שקלים, ואם 
הוא יצטרך לחכות למשטרה שלא ממהרת לבוא 

גם כשמזעיקים אותה לעבירות אחרות. 

איציק מצרפי 

אין קשר בין סכומי האגרה לבין השירות 
שמקבלים המתווכים ממשרד המשפטים 
– המתווכים משלמים 14.5 מיליון שקל 
בשנה ומקבלים שירות בעלות 5.5 מיליון שקל. 
בבדיקת  הכלכלה  בוועדת  בדיון  התברר  כך 
סירב  זאת  בעקבות  האגרה;  להפחתת  התקנות 
ח"כ פולקמן לאשר את התקנות ואמר: אם משרד 
המשפטים לא מתכוון לתת שירות למתווכים אז 

שיפחית את האגרה עוד יותר. 
ועדת הכלכלה של הכנסת סירבה לאשר תיקונים 
העוסקים  במקרקעין,  המתווכים  לתקנות 
וכן  רישיון  חידוש  באגרת   40% של  בהפחתה 
מגבירים את מחויבויות המתווכים בשיווק נכס 
בבלעדיות. במהלך הדיון התברר כי אין קשר בין 
שעומדים  מהמתווכים,  הנגבים  האגרות  סכומי 
לבין  כיום,  שקלים  מיליון   14.5 של  סך  על 
סכומי הכסף שמוציא המשרד לטובת המתווכים 

שעומדים היום על 5.5 מיליון שקלים.
הישיבה,  בראש  שעמד  פולקמן,  רועי  ח"כ 

ביקש לקבל את פירוט תשלומי האגרות ועבור 
בין  קשר  שאין  לו  וכשהתברר  נגבות,  הן  מה 
המשפטים  משרד  שמבצע  לפעולות  הסכום 
לטובת המתווכים אמר: "אם משרד המשפטים 
אז  למתווכים  שירות  שום  לתת  מתכוון  לא 
יותר,  צריך להפחית את האגרות בשיעור גבוה 
לגבות  רוצה  המשרד  ואם  להוצאות,  שיתאימו 
בכספי  לשימוש  עבודה  תכנית  שיציג  אז  יותר 

האגרה לטובת המתווכים".
את  הציג  נועם,  אסף  המשפטים,  משרד  נציג 
התקנות ואמר כי מדובר בהפחתה של 40 אחוז 
שעלותה 2.5 מיליון שקל בשנה. לדבריו, לאחר 
ההפחתה תהייה חפיפה של 60% בין ההכנסות 
סך  נגבה  כיום  כי  והוסיף  להוצאות,  מהאגרות 
השירות  ועלויות  בשנה  שקל  מיליון   14.5 של 
בתשובה  בשנה.  שקל  מיליון   5.5 על  עומדות 
נועם  אמר  ההוצאות  על  פולקמן  ח"כ  לשאלת 
והדין  הרישיון  הרישוי,  להיבט  נועד  הכסף  כי 
"אם  בתגובה:  אמר  פולקמן  ח"כ  המשמעתי. 
מיליון   2-3 תגבו  משמעתי  בדין  רק  מדובר 

שקלים וזהו".

יו"ר לשכת מתווכי הנדל"ן, איציק לוי, אמר כי 
 20 וישנם  מתווכים   5,000 מעל  מונה  הלשכה 
לא  עדיף  כי  הוסיף  הוא  רישיונות.  בעלי  אלף 
לטובת  בכסף  ולהשתמש  האגרות  את  להפחית 
ומקצועיות  תדמית  ושיפור  מקצועיות  הכשרות 
הציבור  אמון  כי  אמר  פולקמן  ח"כ  המתווכים. 
ודרש  ירודה  שלו  שהמקצועיות  מענף  נפגע 
הפחתת  במקום  הענף  לשיפור  עבודה  תכנית 

האגרה. 
בתגובה  אמרה  מויאל,  אתי  המתווכים,  רשמת 
כי מעמד המתווכים השתנה לטובה מאז הנהגת 
של  ותוצאות  עלויות  לו  שיש  המשמעתי,  הדין 
הרתעה בשטח. היא הוסיפה כי היא משתמשת 
בתקציבה בין היתר לעריכת כנסים. ח"כ פולקמן 
דחה את הדברים ואמר: "או שתבטלו בכלל את 
שתבואו  או  ב-80%,  אותה  תפחיתו  או  האגרה 
עם תכנית עבודה לשימוש בכסף לטובת שירות 

למתווכים", וכאמור סירב לאשר את התקנות.

היעד: תחבורה ציבורית בחינם
ועדת הכלכלה הכינה את החוק שיאפשר תיקוף עצמאי של כרטיסי ה'רב קו' על ידי הנוסעים 
באוטובוסים • המוקש: עודף סמכויות לפקחים והחשש מקנסות מופרזים • התקווה: תחבורה 

ציבורית מסובסדת שתחסוך מיליארדים למשק



 
  

מזכירות
ודוברות העירייה

בס“ד

הודעה לציבור התושבים
הרינו להביא בזה לידיעת הציבור,

כי ביום רביעי, כ"ז כסלו ה'תשע"ט (5,12,18)
לא תתקיים קבלת-קהל במשרדי העירייה,

ובכל ימי חג החנוכה האחרים
לא מתקיימת קבלת קהל בשעות אחה"צ.

למקרים דחופים,
מאור רחובות, מים, תברואה, ביוב ושיטור עירוני, 

ניתן לפנות בכל שעות היממה, ניתן לפנות למוקד "106".

בברכת חנוכה שמח,
    ההנהלה

מחלקת
תרבות

בניםבנים

ְּבִאְמרֹוֵתיֶהם ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְּלָבבֹות ַמְלִהיִבים,

ִמּנֲַהרֹות ָחְכָמָתם ַמְׁשִקים ּוַמְרוִים,

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ֶּדֶרךְ ַמְתוִים – 

ַהנְָהגָה וְִׁשיָטה ְּבִסְפֵריֶהם ְמַחּוִים.

ִחידֹון ְטִריוְיָה ָרָמה א’ 
ִליָלִדים ַעד גִּיל 10

א. ִמי ָהיָה ָאִחיו ֶׁשל ַּבַעל 
ַה'ּנַֹעם ֱאִליֶמֶלךְ'?

ב. ִמי ָהיָה ְמיֵַּסד ִׁשיַטת 
ַהּמּוָסר?

ְּבֵאיֶזה ְרחֹוב ָּבִעיר  ג. 
נְִמָצא ֵּביתֹו ֶׁשל ָמָרן 

ַה'ֲחזֹון ִאי"ׁש'?
ד. ֵאיֶזה ֵסֶפר ִחֵּבר 

ָהַרְמַח"ל?
ה. ְּבֵאיֶזה ּדֹור ֻחַּבר ֵסֶפר 

'ַהַּתנְיָא'?
ְּבֵאיֶזה ִעיר נְִמֵצאת  ו. 

ֶחְלַקת ַהְּקָבִרים ֶׁשל 
ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב?

נֵי ְּבַרק ַאֶּתם ַּכנְִּרֶאה ֲעסּוִקים ַּבֲחנָֻּכה... יְַלֵדי ְבּ
ְׁשֵאלֹון ְטִריוְיָה, ִּכי ִּתְׁשִעיָמֶלה ְמַאְתּגֵר ֶאְתֶכם ִבּ

ֶׁשְּבסֹופֹו – ַהַהגְָרָלה ַהִּסינִית ַהגְּדֹוָלה ֶׁשל ִעיִרּיַת ְּבנֵי ְּבַרק.
ָרִטים ַעל ַהִּמְבָצע וְַעל אֶֹפן ַהִהְׁשַּתְּתפּות –  ַּבחֹוֶבֶרת  ָּכל ַהְפּ

ֶׁשֻחְּלָקה ַלּתֹוָׁשִבים ַעל יְֵדי ַמְחֶלֶקת ַּתְרּבּות ְּבֶעֶרב ֲחנָֻּכה.
ַהּיֹום, יום רביעי, אור לכ"ח בכסלו, 

ִריוְיָה ַּבנֹוֵׂשא – ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות עֹוְסקֹות ְׁשֵאלֹות ַהְטּ

יום רביעי, אור לכ”ח בכסלו – נר רביעי של חנוכה

 שווי
 120
נקודות

מסכת
יומא ז'

ִּתְׁשִעיָמֶלה ְמַחֵּלק ָלֶכם ְּדֵמי ֲחנָֻּכה
 ִּתְׁשִעיָמֶלה רֹוֶצה ֶׁשַּתְצִליחּו,

  ָלֵכן הּוא ְמַגֶּלה ָלֶכם ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות 
ַעל ֵאּלּו ֶׁשְּבחֹוֶבֶרת ַהִּמְבָצע!

 ִמּתֹוךְ ֵׁשׁש ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹות, 
 ְׁשַּתיִם ְלָפחֹות יֹוִפיעּו ְּבוַַדּאי ַּבִחידֹון 

ְבָצע. ֶׁשיְֻׁשַמע ָלֶכם ְּבמֹוֵקד ַהִמּ

ולבוגרים שבינינו 
רמזים לחידת 
אתגר יהודית:

שאלת 
אתגר 

יהודית
מאת י. גלאי

04
ִחידֹון ְטִריוְיָה ָרָמה ב’

ִליָלִדים ִמגִיל 11 וַָמֱעָלה

א. ַמה ֵּׁשם ִסְפרֹו ֶׁשל 

ַהַּמֲהַר"ל ַעל ּגְֻאַּלת 

ִמְצַריִם?

ב. ְּבֵאיזֹו ִעיר ְּבגּוׁש ָּדן ִּכֵהן 

ְּכַרב ָהַרב עֹוַבְדיָה יֹוֵסף?

ַמה ְּׁשמֹו ֶׁשל ַּבַעל  ג. 

ָה'אֹוֵהב יְִׂשָרֵאל'?

ַחת ַהַּמֲהַר"ל  ד. ִמי ִמִּמְׁשּפַ

ֻמְזָּכר ַּבגְָּמרֹות ְלַצד 

ַהַהְדָרן ְלִסּיּום ַמֶּסֶכת?

ה. ִמי ָהיָה נֶֶכד ֶׁשל ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב?

ָמַתי נְִפְטרּו ָהַאְדמֹו"ִרים  ו. 

ִמָּמָכנֹוְבָקא ּוִמֶּלעלֹוב 

זצוק"ל – ֵמַאְדמֹו"ֵרי 

ִעיֵרנּו?

הצלחתם?
התקשרו למוקד הטלפוני שמספרו

0722-1-34567
 ניתן להשתתף בחידון החל מהשעה

5 אחר הצהרים, ועד 3 בצהרים למחרת. 

הקישו מספר זהות, ובחרו את התשובה 

הנכונה מבין האפשרויות.
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 קצרצרים

לביבות תרד וגבינה אפויות

המתכון של לביבות אלו אינו מכיל תפוחי אדמה ולכן דלה מאוד בפחמימות. לביבה אחת תגרום לעלייה יחסית מתונה 
ברמות הסוכר. יש לשים לב כי מבחינה קלורית, כמות הקלוריות בכל לביבה זהה לכמות הקלוריות אשר בפרוסת לחם 
אחת. התרד מכיל שפע של ויטמינים ומינרלים כמו חומצה פולית, סידן, ברזל, אשלגן וויטמין k, והגבינות שבמתכון הן 

רזות  ומומלצות יותר בהשוואה לגבינות השמנות.

חומרים לכ-12 יחידות )תלוי בגודל(:
300 גרם עלי תרד

בצל גדול קצוץ
4 שיני שום כתושות

2 כפות שמן זית
ביצה גדולה או 2 ביצים קטנות

2 כפות קמח מלא או קמח חומוס או קמח שקדים
100 גרם גבינה צפתית 5% )כחצי קופסה קטנה(

2 פרוסות גבינה צהובה 9% חתוכות לחתיכות קטנות 
כפית מלח שטוחה

מעט פלפל שחור – לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. לטגן במחבת את הבצל והשום עם שתי כפות השמן זית. להוסיף את עלי התרד, להקפיץ במשך 2-3 דקות ולסגור 

את האש.
2. בקערה נפרדת לערבב היטב את הביצים, הקמח, הגבינות והתבלינים.

3. להוסיף את התרד והבצל לקערת החומרים ולערבב היטב שוב.
4. לחמם תנור ל-180 מעלות. לסדר נייר אפייה על תבנית של תנור ולשמן אותו.

5. ליצור לביבות מהתערובת ולהניח בתבנית. 
6. להזליף מעט שמן על הלביבות.

7. לאפות כרבע שעה ולאחר מכן להפוך את הלביבות לצד השני ולאפות במשך 12 דקות נוספות.

המתכון באדיבות: עינת מזור בקר - דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת

מיני דונאטס מייפל וקינמון ללא גלוטן

לרגל חנוכה מגישה חברת שר )Schär(, המתמחה במוצרים ללא גלוטן, בשיתוף השף והדיאטן אודי ברקן, מתכון 
חגיגי וקל הכנה למיני דונאטס ללא גלוטן. השימוש במתכון בקמח מסוג מיקס איט )Mix It( של שר, קמח לאפייה רב 

תכליתית, המתאים למאפים מתוקים או מלוחים. התערובת מבוססת על קמח אורז ותירס ומעושרת בסיבים תזונתיים, 
אינה מכילה לקטוז, חלב וביצים. הדונאטס עסיסיים בטעם מייפל, קינמון ווניל, אפויים בתנור ללא טיגון, לאירוח והנאה 

בימי חנוכה. חג שמח!

מצרכים )ל-24 יחידות בתבנית מיני דונאטס(: 
יבשים: 

1 כוס קמח מיקס איט ללא גלוטן 
3/4 כפית אבקת אפייה 
3/4 כפית סודה לשתייה

1 כפית קינמון
1/2 כפית מלח 

רטובים: 
1 ביצה

150 גר' יוגורט
1 כף שמן קנולה

1 כף מיץ לימון
3 כפיות מייפל 

1 כפית תמצית וניל
לציפוי:  

1 כוס + 2 כפות אבקת סוכר  
1/3 כוס חלב )ניתן להחליף במשקה שקדים/אורז/סויה(

1/2 כפית תמצית מייפל )לא חובה(
1/2 כפית תמצית וניל  

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל- 220 מעלות על מצב טורבו ומשמנים את תבניות הדונאטס בשמן קנולה.

2. בקערה גדולה מערבבים את כל הרכיבים היבשים.
3. בקערה נפרדת טורפים היטב את כל הרכיבים הרטובים.

4. שופכים את קערת הרכיבים הרטובים אל תוך קערת הרכיבים היבשים ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.
5. מעבירים את התערובת שהתקבלה לשק זילוף וממלאים את תבניות הדונאטס כמעט עד לקצה. 

6. אופים במשך 6-8 דקות עד שהדונאטס מזהיבים )וקיסם שנועצים יוצא לח(. נותנים לתבנית להתקרר בטמפ' החדר 
במשך מספר דקות ומעבירים למגש.

7. להכנת הציפוי: מערבבים בקערה המתאימה למיקרו את אבקת הסוכר עם החלב. מחממים במשך 15 שניות במיקרו, 
מערבבים ומחזירים לעוד 15 שניות. חוזרים על הפעולה במידת הצורך עד שמתקבלת תערובת נוזלית. 

8. מוסיפים לקערה את תמצית המייפל והווניל. טובלים כל דונאטס בתערובת, מעבירים למגש ומגישים.

מתכונים לחנוכה

מכניסים טוב גם בחנוכה
הארוחות המשפחתיות 

בבית בימי החנוכה הן 
ההזדמנות להכניס 

טוב הביתה ולשמור על 
התזונה הנכונה שטרחנו 

להקנות לילדים ולעצמנו. 
החוכמה היא לשלב בין 

ארוחת חנוכה טעימה וחגיגית לבין הרכב נכון ומאוזן של 
הארוחה, ולדעת לתמרן בין הטעם וההעדפות של הילדים 

לבין הערכים התזונתיים. כשילד רוצה מעדן, למשל, חפשו 
בשבילו מעדן טעים שגם יכיל ערכים תזונתיים טובים יותר 

וכמות סוכר קטנה יותר.
מחלבת טרה מגישה לכם מגוון רחב של מעדנים טעימים 

ואהובים במיוחד על ילדים, עם פחות סוכר והרבה יותר 
סידן ובכשרות בד"ץ העדה החרדית. מעדני טרה מכילים 

הכי הרבה סידן בהשוואה למתחרים, כמות גבוהה אף 
מזו שבכוס חלב: כ-225 מ"ג סידן בגביע )125 גר'(. מעדני 
החלב של טרה יוצרים פשרה מוצלחת ומעניקים לילדים 

גם סידן בכמות רבה, וגם מעדן טעים שכיף לאכול עם 
כמות סוכר מופחתת. בסדרה מעדנים עם קצפת בטעמי 
שוקולד, שוקולד אגוזים, וניל ועוד, מאגדת מעדני קצפת, 
שוקולד וקצפת, ומעדני חלב במגוון טעמים רחב. המבחר 
הגדול מאפשר לצרכנים לבחור בטעמים האהובים עליהם 

וליהנות ממעדן טעים במיוחד.
כשאתם בוחרים במעדני טרה אתם יכולים להיות רגועים 
ולדעת שאתם מכניסים טוב לבית ולתפריט של הילדים, 
יותר סידן ופחות סוכר וללא חומרים משמרים. מחלבת 

טרה מזמינה אתכם להצטרף למשפחות שבוחרות להכניס 
טוב הביתה בחנוכה ובכל השנה עם המעדנים ומגוון 

מוצרי החלב של טרה בכשרות המהודרת של בד"צ העדה 
החרדית.



ספוג הפלא נירוסטה
מתקשים להתמודד עם ניקיון סירי הנירוסטה שלכם? 

הכתמים השחורים לא יורדים? הברק נעלם? אין מי שלא 
מכיר את הכתמים החומים-שחורים שנוצרים משומן שרוף 

על דפנות ותחתיות הסירים. אבל אם עד היום חשבתם 

שהשפשוף הוא חלק 
בלתי נפרד מהבישולים 

– עכשיו יש פתרון: 
"סנו סושי - ספוג 

הפלא נירוסטה", מסיר 
לכלוך ושומן שרוף 
בקלות ובמהירות, 

מנקה ומבריק סירים 
ומחבתות מנירוסטה. ספוג הפלא נירוסטה, מאפשר 
להחזיר לסירים ולמחבתות מנירוסטה מראה מבריק 

בקלות ובעזרת מים וסבון כלים בלבד, ומעניק לכלים 
מראה נוצץ כחדש, ללא כל מאמץ וללא תוספת של חומרי 

ניקוי אגרסיביים. 



אופים ומגישים
לקראת החורף חברת 
מוצרי המזון 'מעולה' 

משיקה: נקניקיות 
מהצומח עטופות בבצק 

עלים, לשימוש ישירות 
מהמקפיא לתנור בהכנה 

מהירה של כ- 10 דקות 
בלבד.

המאפים באיכות מעולה ובטעם נהדר וההכנה שלהם קלה 
ונוחה.  מתאימים לארוחה משפחתית או לאירוח. גם מוצר 
זה כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרת בכשרות מהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק המובחרות 

ברחבי הארץ.



תנובה ממשיכה את המסורת

לקראת חנוכה תנובה 
מציעה מארזים 

משפחתיים חסכוניים 
של מגוון מותגים 

אהובים, מארז 

משפחתי של מיני קרלו עם הפעלה לילדים על גבי קרטון 
המארז. מארז הסביבון מאפשר לילדים ליהנות ממעדן 

באותו טעם אהוב, כשהוא באריזה משפחתית המעניקה 
פעילות מהנה לילדים בזמני החופש מהלימודים. בנוסף, 
תנובה מציעה מארזים משפחתיים של גבינות נפוליאון, 
מעדני באדי, יוגורט יופלה, גבינות חרמון ויוגורט פרילי. 

אליהם מצטרפים המוצרים החדשים: "קרם פרש", מוצר 
שמומלץ מאד עם לביבות גבינה . יולו בלאק בטעמי כדורי 

שוקולד ובנופי-פאי ויופלה טיוב יוגורט לילדים במרקם חלק 
בטעמי, תות בננה ובננה.



טעים להכיר

חדש על המדף: חברת מוצרי המזון 'מעולה' גאה להשיק 
סדרת רטבים בטעמים ובמרקמים מגוונים, שישדרגו לכם 

כל מנה - למנה מעולה. סדרת הרטבים כוללת: רוטב שום, 
רוטב צ'ילי מתוק, רוטב סויה, רוטב ברביקיו, רוטב טריאקי 
להקפצה, רוטב וינגרט ורוטב אלף האיים. גם מוצרים אלו 

כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרת בכשרות מהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק המובחרות 

ברחבי הארץ. הפתעות באוטו-טרה 



הפתעות באוטו טרה
מחלבת טרה מסכמת בהצלחה מסחררת את הימים 

הראשונים לפעילות אוטו-טרה. בפעילות שהתקיימה עד 
כה בביתר עילית ובאלעד ,נרשמה היענות חסרת תקדים, 
ועשרות אלפי פיצות, טוסטים ושוקו טרה חולקו לתושבים 

שהגיעו לאוטו-טרה והציגו אריזה ממוצרי סדרת נעם.
במחלבת טרה נערכים לתגבר את הפעילות בימים הבאים, 
כדי לספק את ביקוש השיא ולהעניק להמוני המשתתפים 
שוקו, פיצות וטוסטים. בשבוע הקרוב מוזמנים גם תושבי 

מודיעין עילית, אשדוד ובית שמש ליהנות - -מהפתעות- 
מפעילות טעימה ומדהימה  של אוטו-טרה! בואו לנקודת 
הפעילות עם אריזה של אחד ממגוון מוצרי גבינה צהובה 

נעם, ותוכלו לבחור משולש פיצה או טוסט טעימים במיוחד 
ובנוסף תקבלו את שוקו טרה החדש! בכל יום מימי 

החנוכה יגיע אוטו-טרה לעיר אחרת בארץ. לפרטים מלאים 
על הפעילות ולמידע על זמני 'אוטו-טרה' בערים נוספות – 

חייגו לטלמסר 8120*.



חגיגת חנוכה באופנת 'קרל'
אם גם אתם 

מחפשים את 
המבצעים 

הטובים ביותר, 
אז הידיעה הזו 

בדיוק בשבילכם: 
אופנת 'קרל' 

שמחה לבשר 
על השקת חנות עודפים ברח' רש"י 5 בבני ברק. לראשונה 

אופנת 'קרל' פותחת חנות אשר כל כולה מוקדשת 
לעודפי יבוא מהקולקציות האופנתיות של 'קרל' במחירים 

משתלמים במיוחד, ועכשיו לרגל הפתיחה מבצעים נוספים 
שהופכים את הקניה למשתלמת עוד יותר. לדוגמא על כל 

קניה של 100 ₪ ומעלה מקבלים עניבה או חפתים ב-10 
₪ בלבד. מחירים לדוגמא של בחנות העודפים: חולצות 
100% כותנה 4 ב-100 ₪, חליפות גוסטו פלטיניום -70%
100% צמר במחיר של 400 ₪ במקום 1,600 ₪,סוודרים 

החל מ-2 ב-100 ₪, עניבות, חפתים, חולצות וחגורות החל 
מ-4 פריטים ב-100 ₪ ניתן לשלב בין הפריטים, חולצות 

OHHA   במחירים שאסור לפרסם, ושימו לב על מחיר 
מיוחד לכבוד הגשם שהגיע, מעילים ארוכים החל מ-180 ₪
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"מלח הארץ" מרחיבה את סדרת 
המטחנות ומשיקה את סדרת מטחנות 

'אקסטרא תבלינים' –   המכילות מלח ים 
טבעי  והרבה יותר  תבלינים- מרכיבים 

טבעיים בלבד. 3 מטחנות מעוצבות 
בשלושה סגנונות חדשים ומסקרנים: 
מטחנות אקסטרא תבלינים – ספייסי, 

טנדורי ושום פלפל

'יקבי ברקן', משיקים: יין 
רוזה חצי יבש, מתקתק 

מסדרת קלאסיק 
המוכרת והאהובה 

לחגיגת חנוכה מרעננת 
ומתוקה במיוחד. מחיר 

מומלץ לצרכן: 30 ₪

לראשונה, 
בלנטיינ'ס, הוויסקי 

המדורג מס' 1 
באירופה, משיק 

בישראל את 
סדרת הסינגל 

מאלטים הייחודית 
הכוללת שני סוגים: 
בלנטיינ'ס גלנבורגי 
15 שנה ובלנטיינ'ס 

מילטונדף 15 שנה. מחיר: 218 ₪     

חדש ברשתות 
השיווק: סדרת 

מעדנים 
ללא חלב 

עם תוספת 
חיידקים 

פרו-ביוטיים תחת המותג ONLY. מכיל 
שיבולת שועל, עדשים, זרעים ופירות 

ואינו מכיל סויה. כשר פרווה בהשגחת 
הרבנות הראשית נתיבות

ויסוצקי משיקה לראשונה את סדרת 
ויסוצקי נשנושי פירות - גם חליטת 

פירות וגם נשנוש הכולל תוספת של 
שילובי פירות מיובשים וחתוכים בשלושה 
טעמים: חליטת פריחת הדובדבן, חליטת 

מיקס פירות וחליטת קמומיל לימוני. 
התוספות כוללות קוביות פרי בטעמים: 

אננס, תפוחים, מנגו ופפאיה

מנטה, רשת חנויות הנוחות של דלק, 
משיקה  את תפריט הכריכים לחורף 

של  ג'ו במנטה ומציגה מבחר חידושים 
מרעננים וטעימים במיוחד. כשרות: 

רבנות חולון

אבסולוט ממשיכה להפתיע 
ולחדש ויוצרת מהדורה 

מיוחדת ומוגבלת עם בקבוק 
מרהיב וייחודי המעוצב 

בהשראת כוחה העוצמתי 
של האהבה, יכולתה ליצור 

עולם טוב יותר ולגרום לשינוי 
אמיתי בחייהם של אנשים. 
מחיר: 700 מ"ל כ – 64.90 ₪
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פופ- אפ של MILUCCA )מילוקה( מותג 
הקוסמטיקה החדש בישראל מגיע אל קניון 

רמת אביב  בתאריכים 21-30.03, בין השעות 
10:00-21:00 ואל קניון רחובות, למשך שבועיים 
בואי לבחור את מוצרי האיפור שמתאימים לך. 

טווח מחירים: עד 44.90 ₪   

9כ"ז כסלו תעש"ט 5/12/18

הכירו את 'אולטרה דש' – המשחק 
אשר מעניק לכם, שעות של "פאן" 

ומרץ. מסלול מאתגר לתחרות 
עם הילדים והחברים, 

בזריזות. יבוא: 
"זיפאין". 
מתאים 

לגילאים +6.

הכירו את הלהיט החם שמשגע 
 SPINNOBI את הילדים וההורים

)ספינובי( המשלב דינמיקה ורוגע בו 
זמנית. פיתוח ישראלי 

ופטנט רשום, מחיר: 
39.90 ₪ להשיג 

בחנויות סטימצקי ובכל 
חנויות הצעצועים 

ספר חדש בסדרת ספרי 
הילדים המצליחה ואהובה 
ברלה של פנינה מועד קז. 

בספר החדש, העשירי 
בסדרת ברלה: ברלה 
ברלה 1,2,3, בו לומד 

החילזון החמוד לספור 
מאחד עד עשר

FOX HOME מציעה מבצע 
אטרקטיבי במיוחד לחנוכה, 
במסגרתו יוענקו 40% הנחה 

על כל החנות, עד סוף 
חנוכה, יום שני ה-10.12.18

מבצע החודש באופטיקל סנטר: 
משקפי ראייה של מותג היוקרה 

DOLCA&GABBANA ב-999 ₪ בלבד

רשת האופנה תמנון במבצע 
חורפי עד גמר המלאי: 
קולקציית הסריגים בין 

39.90 ₪ ל- 69.90 ₪ בלבד

חדש: 'סביבל 
סנאפס' - משחק 
הרכבה המיובא מאמריקה, ש'זיפ 

אין' היא המפיצה הבלעדית בארץ 
שמשווקת אותו. המשחק מיוצר 

באיכות שלא קיימת בארץ. מכיל 
שלושה סוגי חלקים: ריבועים, 

משולשים ומחברים המשלבים בין 
השניים. להשיג בחנויות הצעצועים

מייבלין ניו-יורק, משיק במהדורה 
 URBAN :מוגבלת את פלטת

LIGHT המכילה צלליות, שימר 
וסומק, בגווני דואוכרום ובגימור 

מטאלי המאפשרים יצירת אינספור 
לוקים. מחיר מומלץ: 40 ₪

רשת תמנון משיקה לחורף כרית חימום בצורת 
בובה רכה - חתלתול, כלבלב או כבשה שלא 
תרצו להפסיק לחבק. מחיר לצרכן: 39.90 ₪

מותג המצתים האמריקאי המוכר 
בעולם ZIPPO מציג מחמם 
ידיים קומפקטי, מעוצב ונוח 

לתפעול המחזיק עד 12 
שעות עבודה רצופות. 

מחיר: 145 ₪.
 להשיג ברשת באתר 
זיפו ישראל בלבד

רשת האיפור והטיפוח 
SACARA משיקה: 

פלטת הארות והצללות 3 
במוצר 1: קונטור, סומק ושימר. הפלטה מועשרת 

במינרלים טבעיים ובוויטמין E. מחיר לצרכן: 
₪ 29.90

חברת ברימאג מציגה: מסלסל 
קונוס BaByLiss –למגוון סגנונות 

של סלסול עם 3 דרגות חום למראה 
מסולסל טבעי, עם ציפוי קרמי 

מוזהב להגנה מרבית על השיער. 
מחיר: 299 ₪. 3 שנות אחריות 

מותג השעונים G-SHOCK מבית ענקית 
 ,MISS-G מציג את CASIO השעונים היפנית
קולקציית שעונים חדשה ומתוחכמת לנשים, 

המציעה מגוון שעונים חזקים ועמידים, קלי 
משקל ומשוכללים. טווח מחיר: 834-1,250 ₪

מבצע חורף ברשת אופנת הילדים 
 THE CHILDRENS PLACE -

50%-30% הנחה על כל קולקציית 
החורף. בתוקף עד 15.12.18

מותג הקוסמטיקה הצרפתי PAYOT מציג קרם 
 PAYOT Perform עיניים חדש בסדרת הטיפוח
Lift למיצוק, מתיחת העור ומניעת רפיון העור. 

מחיר: 149 ₪

מותג הקוסמטיקה 
 PUPA האיטלקי

מחדש ומאיר את 
הפנים עם קונסילר טוש 
להארה - נגיעה של אור 

למראה זוהר וחיוני, הסתרת פגמים 
ומראה איפור קורן. מחיר: 65 ₪

ְּדֵמי ֲחֻנָּכה - ִמְבַצע ַהַּצֲעצּוִעים 
ַהָּגדֹול בִׁשיַלב: עד 40% הנחה 

על כל מחלקת הצעצועים, 
בנוסף ברשת – נס 

חנוכה יומי! בכל יום 
שילב מפתיעה עם 
מבצע סודי ומיוחד 

ממגוון המחלקות 
בימי החנוכה

חדש על המדף: ספר משחק- 
ההפך-ספר ההפכים הגדול 

מסדרת ספרי "גם וגם" בהוצאת 
קלסיקלטת. ניתן להשיג: 

בחנויות הספרים, בחנויות 
הצעצועים ברחבי הארץ, רשתות 

המזון, ובאתר הבית





































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

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

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________
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פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

וילות ובתים

 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 

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

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

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

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

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

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

 בדניאל דופלקס 7 חד' 
מקסים ביופיו, לאחר שיפוץ 

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

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

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

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

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

054-8455428)47-50(_____________________________________________

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

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

 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

 מציאה! 2 דירות, 4 חד' 
+ 3 חד' פנטהאוז + 46 מ"ר 
מרפסת + 60 מ"ר אופציה + 
מעלית +נוף 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-49ל(053-23-199-23

דופלקסים

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

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

 סוף סוף יצא לשיווק!! 
פרוייקט מקבלן חדש

ברמה ד', דירות 3 חד' החל 
מ- 1,110,000 ש"ח. 

058-4611311
_____________________________________________)49-49(משלב יזמות ושיווק נדלן.

 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(_____________________________________________

לפרטים : 0584-611311

מבצע לשבועיים בלבד במקום 
2,090,000 רק 

1.999.000 לקוטג 
+גינה +מרפסת +חניות  

מקורות +מחסן  

בהנחה מטורפת לחנוכה פריידי 
 ברמת בית שמש

מבחר קוטג'ים מצומצם 
"בפרויקט האחוזה" 

 ברבי עקיבא )אזור 
דובק( 4 חד', ק"ד + מעלית. 
מרפסת, לל"ת. 2,100,000 
_____________________________________________)47-50(ש"ח גמיש. 050-8331977

 בהרב קוק 4 חד' 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
1,850,000, אופ' עם חניה, 
_____________________________________________)48-51ל(1,950,000 050-7284119

אופקים
 דירות ובתי קרקע 

להשקעה ולמגורים, החל 
מ-500,000 ש"ח. ניצן אוחנה 

054-9715858)49-49(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגיבורי ישראל המתחרד 

בית קרקע 4 חד' משופץ 
כולל הכנה לקומה ב', רק 

1,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(ניצן אוחנה  054-9715858

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון דופלקס 180 מ"ר 

6 חדרים + מחסן אופציה 
ליחידה מוכנה רק 1,990,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!!! 3 חד' 95 מ"ר 
אופציה מבוטנת להרחבה 

1,290,000 ש"ח.
052-5752500)49-49(_____________________________________________

אשקלון
 מגוון דירות במרינה, 

מגוון דירות לחלוקה להשקעה 
במחירים טובים! לפרטים 

_____________________________________________)49-49(עומרי: 054-7313344

וילות ובתים
 וילה 5 חד' 170 מטר בנוי 

בשכונה שקטה ומסורתית 
עכשיו הסתיימה הבנייה 2.4 

מליון לפרטים: 
_____________________________________________)49-49(054-7313344 עומרי.

4-4.5 חדרים
 4 חד' בית נראה מצוין 

760,000 ש"ח. מצויין למגורים 
וגם מצויין להשקעה/חלוקה. 

_____________________________________________)49-49(054-7313344 עומרי.

באר שבע

 שכונה ב' דירה מחולקת 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 

5,000 ש"ח נטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 שכונה א' דירה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור מושכרות 

8,500 ש"ח ננטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות מעולות 
לחלוקה והשקעה ברחבי 

באר שבע במחירים שפויים 
והשבחה עתידית. -054
08-6901033 3255667)49-49(_____________________________________________

 שכונה ג' דירה מחולקת 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 

4,000 ש"ח נטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

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

אופציה לחלוקה- תיווך
052-2604463)49-49(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש, 
במתחרדים, 3 חד', ק"ב, 
אופציה להמשך שכירות 

_____________________________________________)49-49(ארוכה 052-2604463 - תיווך.

 פנטהאוז, 5 חד' + נוף 
+ מעלית. 2,500,000 ש"ח. 

*4 חד', ק"ב + מעלית. 
2,000,000 ש"ח. מרכזי ושקט. 

בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ו' דירה 
100 מטר מחולקת ל-2 מחיר 

1,990,000 גמיש.
_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

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

_____________________________________________)49-49(גמיש. מס' נכס 7422

 באזור הנביאים בטאבו 
משותף 3 חד' 80 מ"ר ק"ד 

970,000 ש"ח. *באזור העיריה 
בטאבו משותף 70 מ"ר 

מחולק ל-2 יחידות חדשות 
ק"ד מושכר ב-5200 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

מושכרת ב-4,200 ש"ח 
מיידי. 950,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 4 חד' )110 מ"ר + 60 
מ"ר מרפסת צמודה( +ק"א 

+ חזית + מעלית. 2,400,000 
ש"ח. *3 חד' )80 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסת צמודה( + ק"א 
+ מעלית. 1,800,000 ש"ח. 

בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)49-49(_____________________________________________

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

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)49-49(_____________________________________________

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

ישוב הארץ 03-8007000
052-3344721)41-41(_____________________________________________

 דופלקס-גג 8 חד' קרית 
הרצוג, רח' הצבי סוכה. 

מפוארת. מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות בדוב 
גרונר דופלקס 110 מטר, 

מעלית בבנין חדיש 1,540,00 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)49-49(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי דופלקס 
7 חד' ענק, מתאים לטאבו 
משותף 2,800,000 תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000

0504999465)49-49(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

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

0504999465)49-49(_____________________________________________

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

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

ביתרי בניה 1,620,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
03-5797756

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת. תיווך יישוב הארץ 
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-50ל(058-3248812

 בקיית הרצוג, 5 חד', 
גדולה ויפה חדשה + מעלית 
חזית 1,750,000 בלבד. תיווך 

_____________________________________________)B.DA)49-49. פל' 054-8449423

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

חזית ניתנת לחלוקה, 3 כ"א + 
_____________________________________________)49-49(חניה 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. 

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

הארץ 03-800700
052-3344721)49-49(_____________________________________________

 מציאה באזור ויזניץ 4 חד' 
+ יחידה, גג מוצמד בטאבו 
2,500,000 ש"ח תיווך-ישוב-

הארץ 03-800700
050-4999465)49-49(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-800700

050-4999465)49-49(_____________________________________________

 באזור אור החיים דירת 
4.5 מושקעת 2,600,000 

גדולה 140 מטר 2,400,000 
ש"ח. B.DA. פל'

054-8449423)49-49(_____________________________________________

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

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

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

1,920,000 ש"ח. גמיש 
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,960,000 

ש"ח. גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 ברמב"ם 4 חד' 100 מ"ר 
+ סוכה גדולה שמורה ק"ב 

_____________________________________________)49-49(חזית א. פנחסי 03-5799308

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

תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה! 1,590,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 4 חד' 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,750,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

0504999465)49-49(_____________________________________________

 4 חדרים בעליון במבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, ומרפסות לל"ת. 

052-5745602)49-04(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד'ים, 103 מ"ר 

גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק. סוכה, 

חניה. דוד ספיריט גרופ.
072-3263850)49-49(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצג 

השכנים לבניה על הגג, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב 03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

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

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חד' גדולה + אפשרות 
לחלוקה מידית 2,250,000 

 .B.D.A ש""ח. תיווך
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן הר סיני 
+ ליווי בנקאי! דירות 4 חד' 

ענקיות 1,850,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

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

ל-2 יחידות גדולות 
מושכרות ק"ג + מעלית 

חזית 1,800,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
)קרוב ללנדא( 110 מ"ר 

4 חד' + סוכה גדולה 
ק"א חזית 3 כ"א + 

50 מ"ר 2 יחידות דיור 
מושכרות ב-5000 ש"ח. 

ק"ק 3,000,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 הזדמנות בשטרסר!! 
ק"א, כ-4 חד', 3 כ"א, 

85 מ"ר, מעלית, אופציה 
2,000,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

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

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

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 בבלעדיות!! ברח' 
הרצוג כ-4 חד' ק"א + 
סוכה 1,670,000 ש"ח 

גמיש. "תיווך אריה"
_____________________________________________)48-49ל( 058-5894988

 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
 מי אמר שאין מציאות??? 

דירת 3 חדרים 60 מטר + 
אופציה צנרת חדשה, מה כן 

 1,200,000
_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור 3 חד' 
60 מטר משופצת מרמה 

קומה 4 אופציה בחזית ובגג 
בטון 1,265,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)49-49(נכסים 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 3 
חדרים 65 מטר קומה 4 

משופצת + סוכה + היתרי 
בניה על הגג 1,410,000 גמיש. 

_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חד' 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. דוד 

_____________________________________________)49-49(ספיריט גרופ 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חד' 
85 מ"ר קומה 4 משופצת 

מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)49-49(ספיריט גרופ. 072-3263850

 ברחוב שלמה בן יוסף 
דירת 3 חד' 60 מ"ר, קומה ב', 

יפה ומשופצת 2 כיווני אוויר 
דוד ספיריט גרופ.

072-3263850)49-49(_____________________________________________

 בבנין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

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

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,400,000 
ש"ח גמיש. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,690,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בנורדאו, 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה,  חזיתי 
1,580,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000  
0504999465)49-49(_____________________________________________

 באזור אלישע, 3 חדרים 
ק"ק משופצת 75 מ"ר + 
סוכה 1,620,000 גמיש. 

052-7168424)49-52(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 65 
מ"ר היתרי בניה ליותר 
ב-30 מ"ר 1,340,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)49-49(_____________________________________________

כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  
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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

כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  5-7/12/2018

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 

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

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

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

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

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

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

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

עימנואל

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

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

1,360,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 בשיטרית 5, 4 חד' 
82 מ"ר + אופ' ל- 100 

מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 
מיידי. 700,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

 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"
_____________________________________________)49-49(052-8977913 שלום.

 בטרפון ק"ב, כ-3 חד' + 
מרפסת + סוכה + אופציה 
קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,520,000 גמיש. 

_____________________________________________)48-49(לל"ת. 053-3166018

 דירת 3.5 חדרים בשבטי 
ישראל, חזית, קומה ג' לל"ת 

משופצת ויפה. 1,590,000 
_____________________________________________)48-49ל(ש"ח. 050-4111120

 בגני גד 3 חד' ק"א, 
אפשרות להרחבה שמורה, 

_____________________________________________)48-49ל(לל"ת. 052-8340916

 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(_____________________________________________

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

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

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

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 בלעדי ברמת ורבר, 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)49-49(דה-בסט" 052-8977913

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

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

054-8413741)48-51(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

 חדש בשוק! בשניים! 
ק"א, 3 חד', שכנים 

מעולים! הקודם נשכר! 
בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)49-49(_____________________________________________

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

חלקית 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

חזית + א. להרחבה מצב טוב 
1,900,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 ברב שך, 3 חד' 70 מ"ר + 
סוכה גדולה משופצת ק"ג + 

א. בגג 1,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 באזור סוקולוב מרכז, 3 
חד' 75 מ"ר ק"א חזית חדשה 

מושקעת מ. סוכה גדולה 
1,790,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק, 3.5 
חד' גדולה 85 מ"ר ק"ב 

חזית 1,700,000 ש"ח גמיש. 
*במימיון 3.5 חד' 85 מ"ר + 

מחסן 8 מ"ר + חניה ק"ב 
חזית משופצת.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

בחל מ-1,540,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חד' מרוית 51 מטר נטו 

+ אופצייה קיימת ל-35 
מטר + גג בטו קומה ב' 

חזית 1,220,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

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

בניין אברכים משופצת 
1,320,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חד' 
בז'בוטינסקי קומה א' חזית 
משופצת חלקית בסוקולוב 
השקט כ-90 מ' + אופצייה 

מיידית. 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באליעזר 3 חד' 
60 מ"ר מופחת ק"ב 

- ואחרונה + היתרי 
בניה מידיים בצד ובגג 

1,540,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בסוקולוב אבן גבירול, 3.5 
חד', ק"ב + חניה בטאבו + 

מיידי. 1,650,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)49-49(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 בלעדי במכבים!! 
3 חד', ק"ג, משופצת, 

אופציה 70 מ"ר, 
1,450,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 בצייטלין!! 2.5 
חד', 60 מ"ר, 3 כ"א, 
בדרך להיתר 40 מ"ר 

1,580,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

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

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

 מציאה שלא הייתה 
מעולם בזבוטינסקי עורף 2.5 

חד' 50 מטר קומה 3 + היתר 
בניה על הגג 1,100,000 ש"ח 

גמיש. פנחס נכסים
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 ברח' יהודה הנשיא 
ר"ג )גבול ב"ב( דירת 2 חד' 

קומה 2 50 מ"ר חזית אופציה 
לתמ"א פינוי בינוי. דוד ספיריט 

_____________________________________________)49-49(גרופ. 072-3263850

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 
1,265,000 גמיש. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000  
0504999465)49-49(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' גדולים 
55 מ"ר שמורה אופציה 

לסוכה 1,210,000 'אפיקי 
_____________________________________________)49-49(נדלן בועז' 054-8474843

 בלעדי 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)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1.5 חד' בשיכון ה'. 36 

מ"ר מיידי. "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

גבעת שמואל
דופלקסים

 דופלקס-גג ברמת הדר, 
רח' לנדאו 200 מ"ר. מכלי. 2 
חניות מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 6 חד' ברמת הדר, רח' 

הולצברג מעלית + 2 חניות, 
מייד. "מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 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
 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)49-49(- משה דסקל 050-5926021

גני תקוה
 מבחר דירות ממלעדיות 

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

דימונה
 דירה מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-3000 ש"ח 
נטו במחיר שלא יחזור על 

הצמו 450 אלף ש"ח בלבד. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בכל רחבי דימונה במחירי 

מציאה עם השבחה עתידית.
08-6901033  054-3255667)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! 4 חד', 

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

03-6779433)49-52(_____________________________________________

ירוחם
 מבחר בתי קרקע עם 

שטחים לבניה במחירי מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 התקשרו עוד היום לקבלת 
יעוץ חינם להשקעות בבאר 

שבע דימונה וירוחם.
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

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

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

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

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 חד' 
)152 מ"ר נטו( משופץ + גינה 

72 מ"ר, מוף מדהים. בזרחי. 
3,650,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 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! 
_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 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 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

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

_____________________________________________)49-49(הכוכבים:02-5713375

 ברמות א': 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 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 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 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

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

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

_____________________________________________)49-49(כוכבים: 02-5713375

 קוטג'ים על 1/4 דונם 
בנויים 4 חד' עם אופציה לעוד 
3 חד' החל מ950,000 ש"ח. 

אכלוס עוד 30 חודשים. אלבה-
_____________________________________________)49-49(נדל"ן 054-8446671

וילות ובתים

 בפרויקט נווה אור דירות 
חדשות 3 חד' עם אופציה 90 

מ"ר החל מ-660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 דירות יד שניה 3-4 חד' 
החל מ-430,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)49-49(נדל"ן 054-8446671

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

_____________________________________________)49-49(חניות. 0522-656825

 "דרך עיר נכסים" בה93, 
5 חד', ק3/4, 140 מ"ר, חדר 

הורים, מעלית, חניה, יחיד 
בקומה, מושקע. 

0522-656825)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרויקט היוקרתי "מגדלי 
העיר", קומה 16, ממ"ד, 
מ. שמש 24 מ"ר, מחסן, 

3 מעליות וחניה. משודרגת 
ברמה גבוהה, נוף פתוח לכיוון 

הים )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

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

1,540,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)49-49(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 3, קומה 
3, כ-110 מ"ר, סורגים, 

מעלית,חניה בטאבו. צמוד 
לאם המושבות ונווה גן. )רכבת 

קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו 4, קומה 5, כ-105 מ"ר, 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגדור 072-3957393

 "רימקס עוצמה" תך 
חי 15 פינת ליברמן, קומה 4, 

כ-100 מ"ר, מ. סוכה, מעלית, 
חניה. )רכבת קלה בהקמה(
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, כ-80 מ"ר, ק"ק 
)+גינה( סורגים, משופצת 

מהיסוד, מיזוג, עורפית. צוות 
_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר", קומה 12, כ-110 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן, 3 

מעליות, חניה. נוף פתוח לכיוון 
הים )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
המורים, כ-100 מ"ר, קומה 

3, עורפית, סורגים, חניה 
משותפת, משופצת מהיסוד 

ומעוצבת ברמה גבוהה, מיידית 
)רכבת קלה בהקמה(

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 בהדר גנים, מעלית, חניה, 
מ"ש, ממ"ד, קומה ג', מיידית. 

1,360,000 ש"ח. גמיש.
050-7505449)49-49(_____________________________________________

 במרכז, אפשרות להשכרה 
לשותפים 1,200,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו
_____________________________________________)49-49(050-481122 סימון

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

1,090,000 ש"ח. תיווך יוחנן 
050-4104044)49-49(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד' מעלית 
+ חניה מרפסת שמש וממ"ד 
1,390,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)49-49(_____________________________________________

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

050-4104044)49-49(_____________________________________________

 למגורים/השקעה במרכז 
העיר 3 וחצי חד' גדולה 90 

מ"ר ק"2 + מעלית 1,320,000
_____________________________________________)49-49(תיווך-יוחנן 050-4104044

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר" קומה 12, ממ"ד, מ. 
שמש, מחסן, 3 מעליות וחניה. 

נוף פתוח לכיוון הים )רכבת 
קלה בהקמה( צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 במרכז, רחוב שקט, 
2.5 חד', מעלית, משופצת. 
מושכרת, 1,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(050-6610501 סתיו

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח, 
ק"ק באברבנאל 6 למגורים/

_____________________________________________)49-49(השקעה. 0522-656825

 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר, קומה 1, כ-60 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו, 

מיידית. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 למהירי החלטה מול 
לומז'ה דירת 2.5 חד גדולה עם 

מרפסת סגורה. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)49-49 נדלן

צפת
 בגני הדר דופלקס שמורה 

ומטופחת נוף למירון גישה 
נוחה קרוב להכל 

054-8596771)49-52(_____________________________________________

קריות
 מגוון דירות להשקעה 

החל מ-500,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)49-49(_____________________________________________

 דירה מפוצלת עם כניסה 
פרטית וגינה פרטית אופציה 
לתוספת בניה, כולל שכירות 

עוברת אפשרות לשותפות )הון 
עצמי( מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברח' סוקולוב, באזור 

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

מיידית 820,000 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)49-49(052-5562748 אלי

 דירה וגג בטאבו שוכר 
טריפל A שכירות עוברת, נס 

פח השמן - מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים.

052-2790370)49-49(_____________________________________________

קריית מוצקין

 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

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

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

 ברמת אלחנן יחי"ד 
כחדשה כ-2 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)48-49(2450 ש"ח. 052-7684697/6

 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

 בלעדי להשכרה ברמת 
אהרון אזור הוילות בית 

פרטי 3 פלסים כ-20 
חדרים מתאים למוסד 

פנימיה או לכל מטרה + 
גינות ומרפסות כניסה 
מיידת החל מ-25,000 

לחודש לפרטים "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 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 למוסדות 
ישיבות ועוד + אופ' 

למכירה , כניסה מיידית 
לפרטים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בחזון איש אזור 
נדבורנא 5 חד' + מ.. שנש 

ק"ב + מעלית + סוכה גדולה 
+ חניה 6,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בואו להוריד את 
הנילונים! ברמת אהרון! 

בנין חדש! 4 חד', 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/
הרצוג 4 חג' 100 מ"ר 

משופצת ויפה חזית 
ק"ג + מעלית + חניה 

5,000 ש"ח גמיש כניסה 
מיידית. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 דב הוז, 3 קומה א' חזית 
3,400 ש"ח. פינוי 1.1.19 מס' 

נכס 16363. אורי תיווך אדוארד 
050-5750880  077-2050410)49-49(_____________________________________________

 דירת 3 חד' 80 מ"ר 
ברחוב אבטליון 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בבנין חדש 3 

חד' גדולים ומרווחים 
מושקעת ק|ה נוף 

מדהים + מעלית 4,300 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 3 חדרים 

מושקעת במיוחד + סוכה 
גדולה חזית נוף מדהים 

ק"ה כניסה מיידית 4,500 
ש"ח גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

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

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)49-50(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב, 2 
חד' קומה ב' מסודרת פינוי 
12.11.18 3,200 ש"ח. מס' 

נכס 17920 אורי תיווך אדוארד 
050-5750880  077-2050410)49-49(_____________________________________________

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א עורף כניסה מיידית 
3,200 ש"ח מס' נכס 16298

אורי תיווך אדוארד -077
050-5750880  2050410)49-49(_____________________________________________

 מציאה בנורוק! יחידת 
דיור חדשה ומרוהטת, 
2,500 ש"ח.  *בצבי 2 

חד', מפתחות ב"אביחי-
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

 2.5 חד' ק"ג משופצת 
מרכז ר"ע נזגנים ודו"ש

052-2211192   03-5709395)47-50(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 2 חדרים 

מושקעת במיוחד 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 3,700 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בצירלסון 3 א' קומת 
קרקע, חזית מוארת, ריהוט 

מלא וממוזגת מיידי
054-2208800)49-50(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים יחידה לזו"צ 

30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 
_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

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

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

 יחידת דיור ביואל 2.5 חד' 
מפוארת, מהניילונים, מרוהטת 

דו"ש וממוזגת 3,500 ש"ח.
054-6457011)47-49(_____________________________________________

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

 בלעדי באזור הערייה 
3 חד', 130 מ"ר + 65 מ"ר 

מרפסת באותה הקומה שניתן 
לבנות עליה, ק"א ואחרונה + א. 

בגג, חדשה, 2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308
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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(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

מחסנים

משרדים

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

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות 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(_____________________________________________

טבריה

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

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

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

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

052-7642459)43-49(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

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

050-6770150)46-49(_____________________________________________

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

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

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

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 
החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 

מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

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

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

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 050-6651365

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף קומה נמוכה.

_____________________________________________)48-48ח(053-3115110

 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

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

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

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

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

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

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

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

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

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

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

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

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)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" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

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

 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

יבניאל

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

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחיר מבצע רק 50-100 ש"ח 
למיטה! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 דירת חדר וחצי קומה 
ב' ברח' סוקולוב מרכז 2,500 

_____________________________________________)48-49ל(ש"ח גמיש. 050-5742053

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

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

גבעת שמואל
 5 חד' ברמת הדר, 

בבגין. מעלית + חניה. מיידי. 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

 ברחוב אלחדיף, 4 חד' 
ק"ב מעלית, דו"ש, מצויינת.

052-2211192  03-5709395)47-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 "רימקס עוצמה" 
הסתדרות, קומה 2, כ-90 מ"ר, 

עורפית, ממוזגת, מרוהטת 
+ מוצרי חשמל. לשותפים/

קבלנים. מיידית. צוות אביגד 
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 באנה פרנק, מרווחת, 
שמורה, מרוהטת, מיידית, 

קומה א', 3,600 ש"ח. 
052-3574487)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" סלנט, 
כ-80 מ"ר, קומה 3, מיזוג, 
חניה, מיידית. צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אילוביצקי, בית פרטי כ-70 

מ"ר + גינה 200 מ"ר, סורגים, 
3 כ"א, ממוזגת, מיידית. צוות 

_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

 בעמישב צמוד לגני הדר 
דירת 3 חד'. אחרי שיפוץ. 

 FOX 050-6925400 .במיידי
_____________________________________________)49-49(נדלן

 למסירה מספרה עובדת 
בז'בוטינסקי איזור מרכזי 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

 להשכרה בירימיהו-רבי 
עקיבא צמוד לסופר נתיב 
החסד 30 מ' + שירותים 

4,500 ש"ח, גמיש.
050-410-33-10)49-49(_____________________________________________

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

 להשכרה חנות במרכז ר' 
עקיבא ב"ב, שירותים, ירידה 
כ-10 מדריגות. חלון ראווה 

_____________________________________________)49-52(בחזית. 054-2067894

 בלעדי להשכרה 
מחסן מקורה 93 מ"ר 

קומת קרקע גישה נוחה 
לרכב מיידי ניתן לשכור 

חלק מהנכס לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

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

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)49-49(052-7182182 "אחוזה"

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

מוסד, מכירות לכל מטרה. 
052-7182182

_____________________________________________)49-49(050-5340785 "אחוזה"

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 
מטרה 3,000 ש"ח. 

מיידי. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בז'בוטינסקי, קומה 1, כ-160 

מ"ר, אולם תצוגה + ח' 
ישיבות + משרד, ממוזג, חניה, 
כניסת ספקים, מיידית, גמיש. 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' 
לימים, שבתות וחגים + סוכה 

באזור גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

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

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

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

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
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(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 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
 התפנה קמפוס גדול 

ומרווח חדר אוכל, חצר גדולה 
ובימ"ד - לשבת חנוכה. וכ"כ 
נותרו שבתות פנויות בחורף. 

אפשרות לקיטרינג.
052-7142331)47-2/19(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בב"ב? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. תיווך 
BA יזמות

_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון
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 "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(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

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

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

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

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

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

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

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

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

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

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

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

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

מכוניות

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(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 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

מכירת רכב_____________________________________________)45-3/19(052-4281804

פולקסווגן

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 השכרת טרמפולינה, 
מכונות מזון, מקרנים, כסויי 
כסאות מופעים, תיאטרוני 

בובות, קוסמים וחיות. טלפון: 
052-7698994 03-6191468)47-49(_____________________________________________

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

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

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

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
_____________________________________________)22-50/18ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 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, נכים/ות 

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

ספרי תורה

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

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

כלי כסף
 פמוטים יפיפיים 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז! 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

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

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

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

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

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

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

 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

 פולקסווגן פולו 2007. 
אוטומט 1600 סמק עם 105 

כ"ס. יד שניה מפרטי 180,000 
ק"מ. שמורה ומטופלת, נקיה 

מתאונות וחסכונית, מחירון 
1,700 נמכר עקב מעבר 

לדו גלגלי ב-14,900 ש"ח. 
מציאה!!

_____________________________________________)49-49(אבישי: 050-6332074

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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

אבידות

 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(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)48-48ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)48-48ח(054-7938941

 מעוניין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים, 

במחירי מציאה!!! הקודם 
_____________________________________________)48-48ח(זוכה! 055-6777117

 אם ברשותכם מקפיא 
שאיכם צריכים משפחת אברך 
_____________________________________________)48-48ח(תשמח לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)48-48ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניינים לקנות מכשירי 
כושר וספרי קריאה במחיר 
מוזל! לישיבת מתמודדים.

_____________________________________________)48-48ח(052-3223932

 2 רדיאטורים 2 צלעות 
איטטי, סלימור בקיזה 220 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לאחד. 050-4100013

 למכירה פקס מדפסת 90 
ש"ח בלבד + מזוודה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 למכירה גז + תנור "בוש" 
נירוסטה מצב מצוין 210 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-5737813

 3 גופי תאורה + )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 BROTHER מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

נקנתה בטעות ב-290 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48ח(054-7208929

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין 480 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-3558949

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8470594

 מסך מחשב "17 כמו 
חדש 100 ש"ח. 050-4189919

_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 כירים חשמליות 2 
מקומות לסירים חדש באריזה 
גולד ליין. *אקווריום קטן עם 
כל האביזרים ודג טורף אחד 

_____________________________________________)48-48ח(280 ש"ח. 052-3466398

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)48-48ח(90 ש"ח. 050-9089110

 בלנדר מוט חדש בקופסא 
75 ש"ח. *מייבש שיער 

פרלוקס 90 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 052-5424215

 מבערים וחצובות בלרס 
של כל השנה 40 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 HP מדפסת + פקס 
מחיר: 90 ש"ח בלבד. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

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

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7966786

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)48-48ח(מצוין 350 ש"ח 050-2897977

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 

מפות מעודכנות - 280 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8405498

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 
מסמכים כונן שירים אינטרנט 

אלחוטי 600 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-2897977

 כיריים גז בילד אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 מכונת כביסה וירפול 200 
ש"ח. תקין וטוב. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3828378

 מחשב נייד מסך 14 
במצב טוב 330 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 220 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8380655

 גלגלים לאופניים מספר 
4 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 052-3595314

 למשפחה גדולה דרושה 
אורגנית, תזכו למצוות

_____________________________________________)48-48ח(050-4125549

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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

 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

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 גיטרה חשמלית ללא 
מיתרים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 נוקיה C2 תואם כשר 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)49-49ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור עם כיריים בשרי 
במצב מצוין ב-240 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(054-8420444

 למכירה טובטר אובן 
היה בשמוש רק בפסח כחדש 

לגמרי 100 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

*מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(0522-727479

 מקרר אמקור 420 ליטר 
לבן מצוין 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)49-49ח(0533-186834

 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

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ' + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח.
052-8380655)48-48(_____________________________________________

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 90 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)48-48ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מדפסת קבלות לחנות 
או לעסק חדשה באריזה - 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

 מציאה!! מחשב נייד 
עובד מצויין רק 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8515728

 מסך דק 24 אינץ רק 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 דרוש בדחיפות גגון 
לבוגבו דונקי תכלת/שחור 

_____________________________________________)49-49ח(להלחפה בורוד. 053-3110797

 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(_____________________________________________
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מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

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

 שולחן פינתי  נוער עם 
מגירות 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3299853

 כורסת יחיד וכורסא של 
4 מקומות + מיטה וארגז 

מצעים 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר 500 ש"ח. 
ישנם גם 8 כסאות תואמים 

130 ש"ח כל כסא.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

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

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 כורסת נוחות נפתחת 
צבע תכלת במצב טוב )בפ"ת(
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975 500 ש"ח גמיש

 מיטה וחצי מזרון חדש 
350 ש"ח. *ספפה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(053-3134131

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר: 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 ספות 2+3 מעור אוטלגי 
חדישות שנה וחצי בשימוש 
_____________________________________________)48-49ל(3,000 ש"ח. 052-4227714

 שולחן + 8 כסאות, 2 
עם ידיות חדישים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בלבד!
_____________________________________________)48-49ל(052-4227714

 למכירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים מצב מצויין 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
100 ש"ח + ידיות + מנגנון 

_____________________________________________)48-48ח(תקין. 052-5737813

 בהזדמנות כחדש: ספה 
)נפתחת למיטה( 350 ש"ח. 

מיטות ושידות 400 ש"ח. 
ספרייה, שטיח 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-5424215

 למסירה מיטת עץ תינוק 
"שילב" 1.20X1 מטר במצב 

_____________________________________________)48-48ח(מצויין. 052-7127022

 שידה 5 מגירות סנדוייץ 
_____________________________________________)48-48ח(500 ש"ח. 054-8592452

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצויין. 050-4160457 

_____________________________________________)48-48ח()ירושלים(

 ספריית ילדים מכתבייה 
ב-100 ש"ח. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(058-3265087

 זוג ספות יחיד )גן( חדש 
באריזה + שולחן, 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 03-5781470

 שולחן כתיבה מעץ בוק 
במצב טוב עם  תאים לספרים. 

_____________________________________________)48-48ח(סך 500 ש"ח. 050-7474529

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5705546

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה במציאה 350 ש"ח. יש 
אשפרות לקנות שאר החלקים 

_____________________________________________)48-48ח()בשווי 2600(. 052-7110779

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 מציאה! מיות תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 עריסה חזקה צבע לבן 
140 ש"ח בלבד, ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 עגלת אינגלזינה במצב 
טוב צבע תכלת פ"ת 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8833975

 עגלת פג צבע סגול אפור 
במצב טוב 500 ש"ח. פ"ת

_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 250 ש"ח

_____________________________________________)48-48ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)48-48ח(80 ש"ח. 050-9089110

 משאבה ידנית של 
מדלה כחדשה - 70 ש"ח. 

*תס"ת אופרן במצב מעולה 
לגיל 2/3 שנים עם ידית 75 

ש"ח. *טרמפולינה של פרשר 
פרייס במצב כחדש עם קשת 
פעילויות יוקרתית 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 עגלת חברת מיקה צבע 
אפור מצב מצויין 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4181737

 עגלת תינוק + טיולון 
במצב טוב. 150 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-6539056

 למכירה עגלה אויה בייבי 
משולבת אמבטיה + טיולון 
במצב טוב פ"ת. 490 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6691825

 מזרן לעגלת תינוק של 
"מזרנית" צבע שחור - שמנת- 

_____________________________________________)48-48ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 סדינים למיטת תינוק 
חדשים 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-7676856

 גלקסי סמסונג חדש מצב 
מעולה, בן שנה וחצי-שנתיים 

_____________________________________________)48-4/19ח(500 ש"ח. 053-3198860

 פלאפון E1200 מחודש 
כולל מטען 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523

 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(400 ש"ח. 054-6337121

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

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)48-48ח(200 ש"ח. 052-3463482

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 מכונת תפירה זיג זג 
ביתית 300 ש"ח. *מכונת 

תפירה תפר ישר ביתית 180 
ש"ח כולל אחריות והדרכה 

_____________________________________________)48-48ח(מטכנאי. 0522-449084

 רדיו טייפ מקורי למזדה 3" 
שנת 2010 ומעלה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557
 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

 סלון תלת מושבי מעץ 
מלא מפואר 500 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)49-49ח(500 ש"ח. 054-5705546

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

_____________________________________________)49-49ח(054-5705546

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר 500 

____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ספה לסלון + כורסא 
תואמת במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארונית מטבח, לבן 
פורמייקה במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)49-50ל(חזק וגדול. 053-3180757

 ארון ספרים סלוני, צבע 
כהה, פורמיקה, דלתות 

לספרים במצב טוב מאוד. 
_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מעיל שבת בצבע אדום 
גיל 3-4 של GAP כחדש 

לחלוטין 10 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 180 ש"ח. )טיולון 

רק 120 ש"ח( 052-5737813 
_____________________________________________)49-49ח(ב"ב

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

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם.

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 סלקל סייבקס ורוד כחדש 
350 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 אמבטיה לבוגבו דונקו 
כחדשה 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/אפשרי 

_____________________________________________)49-49ח(קטן. 050-6651365

 שידת החלתלה של 
חברת טל, צבע בז' - 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 שולחן ו-4 כסאות מטבח, 
צבע לבן/שחור - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7171941

 תנור KING משולב גז 
4 להבות, 2 תאי אפיה - 400 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 עגלת טיולון בייבי רולר 
כחדשה 250 ש"ח חייבת 

_____________________________________________)49-49ח(להמכר 052-7123840

 עגלת תאומים "בירטקס" 
כחדשה צבע שחור 1/2 שנה 

בשימוש רק 500 ש"ח במקום 
4000 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)49-49ח(02-5793511

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינור 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח 050-9089110

 לול פלסטיק + מזרן 
במחיר מצחיק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-2326070

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)49-49ח(050-6651365

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

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטין 

ב-100 ש"ח פולו וכו'.
_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 למכירה בירושלים חיתולי 
מבוגרים חוגלה רק 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-6358172

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)48-48ח(כסף 100 ש"ח. 053-3155415

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-2727474

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח בירושלים. * שרוך 
גומי ללא צורך בקשירה 30 

ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב380 ש"ח. במצב 

חדש בירושלים. *שולחן סלוני 
עץ מלא 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-7938941

 וסת ומפצל וחלקים 
נוספים לבלוני גז חדשים 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7653548

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 תחפושת חדשה מידה 4 
_____________________________________________)48-48ח(משה רבנו. 052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 5, 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-7676856

 קסדה חדשה לילדים 45 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7676856

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 ברופסא לבן כחול 
חדש, מבצע 50 ש"ח, בקודם 

_____________________________________________)48-48ח(זוכה. 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 30-40 מציא ה15 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער 
ולפיאות בנים מ-15-35 ש"ח 

ללא מראה רטוב. אניו משאיןר 
פירורים, מחזיק כל השבת.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הבעה ולשון - הכנה 

ותרגול לבגרות קיץ 2015 20 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7110779

 טרמפולינה כחדשה, 
יוקרתית של חברת "פישר 

פריי" עם קשת פעילויות. 200 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-3466389

 סיר טיגון חשמלי של 
חברת "גולד ליין" חדש באריזה 
עם טיימר, רשת נשלפת. 2.5 

ליטר, 185 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 כרטיספר ב"אור החיים 
בשווי 35/50/120 או 55 
_____________________________________________)48-48ח(ב"יפה נוף" 03-6164553

 BMX - "16 אופני ילדים 
_____________________________________________)48-48ח(120 ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3232259 02-6522251

 נגן + בלוטוס, תמונות, 
ללא רדיו ווידאו 12 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(03-6182130 )מ-10 בערב(

 נגן חברת בינה ודעת + 
תמונות ותפילות שמור, 90 
ש"ח. 03-6182130 )מ-10 

_____________________________________________)48-48ח(בערב(.

 למכירה שולחן לכתיבת 
סת"ם. עבודת יד ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(054-8581992

 למכירה סכינים לסופר 
סת"ם ב-80 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(054-8561992

 מנורה דקורטיבית כחולה 
מבורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לידלים 
עודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר 

חדשה. 40 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

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

_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגלגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

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

_____________________________________________)48-48ח(054-5705546

 סופגנים לארג' 30 ש"ח 
לחבילה. פדים 10 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 מקרן איכותי במציאה רק 
_____________________________________________)48-48ח(470 ש"ח. 054-2515728

 כינור יפה ומעולה חדש 
באריזה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 050-3337530

 ודאו עם 5 קלטו וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים. 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

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

_____________________________________________)48-48ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)48-48ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)48-48ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

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

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצלמת קנון בצבע לבן 
1XUS160 במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(כולל נרתיק. 054-8572523

 עצי נוי שתילים, אתרוג, 
_____________________________________________)48-48ח(תמר, לימון. 054-8412903

 רדיאו MP3 לרכב מזדה-3 
_____________________________________________)48-48ח(מקורי חדש. 054-8412903

 אוכל לתוכים 3 ק"ג - 20 
ש"ח. ויטמינים וכלוב.

_____________________________________________)48-48ח(054-8412903

 חדר שינה יהודית 
קומפלט 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 מטבח קומפט ליחידת 
_____________________________________________)48-48ח(דוואר. 054-8435872

 מכונת כביסה 500 ק"ג.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 אופניים סטכט 
מתקפלות כחדשות 400 ש"ח 

גמיש, פ"ת. בלי הילוכים.
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
לחג כחדשות ברמה צבעים 

_____________________________________________)48-48ח(100 ש"ח. 052-8833975

 סיר לקובנה עם מכסה 
חדש באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה גדול 85 ש"ח. -058

_____________________________________________)48-48ח(7041010

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 2 מכונות תפירה 
תעשייתיות, פאר וברנינה. 

תפר, זיגזג וישר. 03-5781152 
050-5931436)48-49(_____________________________________________

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 נוקיה 208 כשר )אחריות( 
2 מכשירים ב-250 ש"ח לבודד. 

ירושלים. 058-3245433 
_____________________________________________)49-49ח(מ-19:15

 J5 מכשיר סמסונג גלקסי 
במצב מצוין. 02-5373650

_____________________________________________)49-52ל(050-4150649

 מכשיר לחיתוך כרטיסי 
סים לטלפון 80 ש"ח באריזה 

_____________________________________________)49-49ח(חדש. 050-5574847

 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

 עגלת קניות מבד 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(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

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב מצוין ונקיה לחלוטין 

בצבע לבן 350 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-6688160

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה מהממת מציאה 100 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-2941433

 מציאה! חנוכיה יוקרתית, 
חדשה לגמרי, באריזה, ב-80 

ש"ח בלבד. במקום 130! 
_____________________________________________)49-49ח(בב"ב. 052-7101450

 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

 5 מטבעות מכסף  לפדיון 
_____________________________________________)49-49ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 סורג בטן בצורת חבית 
מגלוון נגד חלודה, ,עברה וחזק 
מאוד. 1.00X1.17 מחיר 210 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב.

 אופניים למבוגרים )הרים( 
במצב טוב מאוד - 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9340317

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 אוגר למסירה בב"ב. 
_____________________________________________)49-49ח(לפרטים: 054-8491154

 למסירה לכולל/ישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)49-49ח(054-8414744

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(לקילו. 052-7653753

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 גגון לרכב כחדש בגודל: 
1.45X9.5 280 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4189919 02-6414194

 נעל עקב שחורה חדשה 
אנה קליין 38. עקב 8 ס"מ. 

200 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)48-48ח(053-3325028

 6 שמלות ערב לאירועים 
ורוד/ אפרסק להשכרה 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. ב"ב. 053-3325028

 אופני הרים של חברת 
קוברה 26" שילדת אלומניום 

_____________________________________________)48-48ח(בב"ב. 052-3500137

 2 מנורות קיר כחדשות 
)לח. שינה מעל המיטות 80 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)48-48ח(050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה. 
רוחב: 84 גובה: כ-2 מטר. 500 

ש"ח. 050-4189919
_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 קלרינט חדש באריזה 500 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 054-8404243

 אופניים חשמליים ללא 
בטריה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)48-48ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 80 ש"ח כל דבר

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 כלוב ענק לתוכיים 350 
ש"ח. *צלחת לתוכיים 150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3134131

 כובע סמט חסידי, חדש, 
שהגיע מחו"ל, מתאים 

לבחורים מידה 56 ב-300 ש"ח 
_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-7166610

 פלדלת חדשה לבנה 
_____________________________________________)48-48ח(1000 ש"ח. 050-4131038

 נעלי ספורט ניובלנס 37.5 
חדשות נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מעיל צמר כחדש נשים 
מידה 42. 200 ש"ח. *תיק 

נשים חדש 45 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מחיצת זכוכית חלבית 
 1.85X85 למקלחת כחדש

250 ש"ח )ב"ב(
_____________________________________________)48-48ח(054-8404480

 מצלמה קטנה מברזל 
בגודל 3X3 ס"מ בערך ב-150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8472523

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס עובדת מצויין.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523
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elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

■ 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

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 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(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

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

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 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

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

 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 למערים 

_____________________________________________)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

קו עיתונות דתית / 8192774 / 

דרושות/ים 

מובילות/ים כיתה

לפרטים: חגית בן יקר
המרכז לגיל הרך ולמשפחה, 

קריית אונו
משרד: 03-7402208

פקס: 03-6352851
050-8269883

בשעות: 7:30-16:30
אפשרות לחצי יום עד 13:00

לקייטנת חנוכה ולשאר ימות השנה
בתאריכים 4-6/12 9-10/12

תעריף 
למובילות כיתה 

60-75 ש"ח

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(_____________________________________________

 למשרד בירושלים דרושה 
מנהלת מאגר מידע לעבודה 
מאתגרת. דרישות התפקיד: 

אסרטיביות, ראש גדול, שליטה 
ב-OFFICE לרבות אקסל 
בשעות: 9:30-15:30. קו"ח 

למייל:
simcha@jumbo68.co.il )48-49(_____________________________________________

 למשרד להנה"ח פקידות 
למחלקת קלדנות/גזברות. 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
 racheli@netivc.co.il

עדיפות מב"ב/אלעד תנאים 
_____________________________________________)48-49(טובים למתאימות.

 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(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד שעתיים 
ביום ולהרוויח כמו במשרה 

מלאה? נשמע דמיוני? בחברת 
פור-אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

 למערכת תקשורת, 
דרוש עובד לעבודה במשמרות 

 SMS-מהבית לפרטים ב
_____________________________________________)48-49ל(בלבד! 052-4040875

 למוסד תורני בב"ב עובד 
תחזוקה, אחראי ונמרץ, ידע 

ונסיון בתחזוקה, חשמל, 
אינסטלציה. א-ה: 8-16, יום ו': 
8-12 38 לשעה. קו"ח לפקס: 

1533-5779521)48-49(_____________________________________________

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 בחור עם פיגור קל 
מעוניין לעבוד בנקיון במחיר 

_____________________________________________)48-48ח(סמלי 053-3123256

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחורו הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

 נהג רשיון ב' לעבודה 
בירושלים, עבודה קלה )לא 

מכירות(, 4 שעות ביום, שכר 
גבוה + רכב צמוד. קריירה 

072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
עובדים אין צורך בנסיון 

אפשרות מהבית.
050-4171497)49-52(_____________________________________________

 לבית פרוג דרושה אשת 
שיווק לתאום פגישות, נסיון 

במכירות חובה!
Avigail@prog.co.il)49-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפייה בפתח תקוה. 

ראשון - חמישי. 15:00-22:30
054-7708222)49-50(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת תנאים 

טובים, 054-4697827 קו"ח 
לפקס: 03-9128403 מייל: 

ilanakatz22@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-17:30 
_____________________________________________)49-50()יום חופשי( 052-17641817

 למעון יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
03-5703853)49-50(_____________________________________________

 לחברה יחודית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

פקידותית נוחה ונעימה, 3 
שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)49-49(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
מזכיר/ה, לניהול יומנים, ועוד. 

שעות נוחות, 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בביתר 
מזכיר/ה, א-ה 9:00-13:00, 
עבודה משרדית שקטה, 35 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לחברה בר"ג גבול ב"ב 
דרוש/ה להאזנות לצרכי 

בקרה, אינטילגנציה 
גבוהה - חובה.

משרה מלאה קו"ח למייל 
etgar200@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 ל"פרפרים" - הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
מנוסות לערב. תנאים 

טובים + בונוסים.
050-8266772)49-52(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)49-50(לשעה 054-3607420

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)49-49ח(בשבוע. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

והשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 אדם רציני אחראי 
ונאמן בעל המלצות לטיפול 

_____________________________________________)49-49(בקשישים. 055-6672036

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות, 10 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לזוג. 052-7600336 ב"ב

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
250 ש"ח. )פ"ת(

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8471351 054-8478897

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)48-48ח(כרך 5 ש"ח 054-8478897

 למכירה ספרי ברסלב יד 
שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8478897

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון. השרייה- 45 

ש"ח, ניקוי- 35 ש"ח
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 קרניז גבס מתאים לוילון. 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 

מטר. מחר: 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 וילון לסלון לולאות. גובה 
2.5 מטר, באז' כולל וילון 

חוטים. 200 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 למכירה תיקים במצב 
חדש בצבעים: תכלת, ורוד, 
כחול. מחיר תיק- 80 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-9340316

 למכירה צעצועים 
ומשחקי קופסא למשפחתון 

מ 9 ש"ח לפריט, איכותי. 
_____________________________________________)48-48ח(052-5737813



להרשמה לתכנית
קול קורא

ידע באנגלית  בני ברק, תכנית המיועדת לגברים בעלי  יוזם בשיתוף מרכז הכוון תעסוקתי  פאגי, הבנק הבינלאומי, 
ומטרתה הרחבה וביסוס ההיכרות עם השפה, תוך פיתוח המיומנות לכדי רכישת שפה שימושית, בדגש על עולם העבודה.
אנו מזמינים אותך לקחת חלק, יחד עם קבוצה קטנה, בקורס איכותי ברמה גבוהה במיוחד המועבר ע"י בית הספר לשפות 

״יואל גבע״ וכולל גם סדנאות סמול טוק, כתיבת מיילים וכתיבת קורות חיים באנגלית.
התכנית תצייד אותך בארגז כלים יעיל לשוק העבודה הגלובאלי של ימינו.

נושאים מרכזיים
אנגלית מדוברת- שיפור ותירגול האנגלית בחיי היומיום, תוך דיון בנושאים שונים, כגון 
נסיעות, חינוך, תחבורה, אוכל ועוד. כמו כן, הקורס מאפשר לשפר מיומנויות דיבור, 

דקדוק, אוצר מילים, קריאה וכתיבה. 

מיילים,  כגון:  והעבודה,  העסקים  מעולם  מיומנויות  של  רחב  מגוון  עסקית-  אנגלית 
מצגות, שיחה טלפונית, ניהול משא ומתן, פגישות, מונחים פיננסיים, משפטיים ועוד.

1

2

שיטת הלימוד חווייתית ונותנת דגש רב לכישורי השפה השונים – דיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. 
תכנית הלימוד מבוססת על  "השיטה הטבעית ללימוד שפה", אשר הוכרה באופן רשמי על ידי 

אוניברסיטת קיימברידג' כשיטה הטובה ביותר ללימוד שפה.

מבנה ההכשרה

פעמיים בשבוע ‹ בין השעות 21:30-19:00  ‹ למשך 3 חודשים ‹ בבני ברק  ‹ הלימודים בקבוצות קטנות

מועדי ההכשרה:

•     לימודים קודמים במסגרת חרדית
•     התכנית מיועדת לגברים נשואים

•     היכרות עם השפה האנגלית – יכולת קריאה וכתיבה + שיחה ודיקדוק בסיסיים

תנאים להגשת מועמדות

קורס ללימוד אנגלית מדוברת ברמה גבוהה לגברים ביוזמת פאגי, הבנק הבינלאומי.

למידע נוסף והרשמה?
 emb@bbm.org.il :התקשרו לטל׳: 03-7707300/1 או פנו במייל

ההרשמה עד יום שלישי, ג׳ טבת )11.12.18(.  
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