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שנת שיא ביצוא 
הישראלי  

/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

פחות מיטות, 
יותר תרופות

סיכום הקדנציה האחרונה של סגן שר 
הבריאות יעקב ליצמן מגלה קדנציה רוויית 

הישגים נאים, אך גם משברים רפואיים 
שנותרו על כנם ואף החמירו • המחסור 
החריף במיטות בבתי החולים, ההוצאה 

הלאומית על בריאות, חוק פרסום הסיגריות 
המקוצץ ורפורמת סימון המזון המזיק / עמ' 2 

סבב מינויים בקבוצת שטראוס 

א-ה פתוח רצוף 12:00-21:00
שישי וערבי חג 10:00-12:00

מרכזיה רב קווית 08-8642439
אחריותמקצועיות שירות

שירות עד בית הלקוח

בני ברק  רש"י 5 
אשדוד  בעל הנס 22

בדיקה חינם!  מעבדת מרכז המחשבים
 מרכז המחשבים מתמחה בתיקוני כל סוגי המחשבים נייחים וניידים

אתם מקבלים מחשב מעולהאנחנו מוכרים, מתקנים ומשדרגים מחשבים>אצלכם בבית או במשרד וגם אצלינו במעבדה < הקניה המתקדמת ביותר
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אחריות

1 ים
שנ

נגן ספורט סאנדיסק
16GB + אפשרות הקלטה

₪199
אחריות

1 ים
שנ

אוזניות בלוטוס 
 U-FLEX סמסונג

₪275
אחריותאחריות אחריות

1 ים
שנ

מקלדת ועכבר 
 kb-600 אלחוטי

 Logitech

אחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריותאחריות

₪109
אחריות

1 ים
שנ

עכבר אלחוטי 
  Lenovo 500

₪99

אחריות

3 ים
שנ

T-4 דיסק קשיח
 usb3, בולם זעזועים, נגד מים, עמיד 

בשריפות, אבטחת מידע בסיסמא

₪699
אחריות

5 ים
שנ

כרטיס זיכרון מיקרו 
netac 64GB

₪65

רמקול 6 אינץ
 + מיקרופון אלחוטי

₪170

מחיר 
חיסול

אחריות

1 ים
שנ

אחריות

usb3
מחשב נייד אסוס 

 I-3 7020 256gb ssd קל ומהיר 14 אינץ
m/2 8gb ram כולל כונן דיסקים 

₪2119

1.5 ק"ג

אחריות

1 ים
שנ

מחשב נייד לנובו 
amd a4 9125 4gb 500hdd מעבד

 עם כונן דיסקים

₪1389
אחריות

1 ים
שנ

 fullhd 22 מסך
hdmi/dvi mag 

+ רמקול מובנה

₪449
אחריות

3 ים
שנ

לשבוע בלבד!

שירות 
עד בית 
הלקוח

התחזית: גשם של מבצעים!

  

בס"ד יום רביעי י' שבט תעש"ט  16/1/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום ד' בשבט תשע"ט 15/1/19

דולר ארה"ב » 3.6700
אירו » 4.1953
לירה שטרלינג » 4.7175
יין יפני » 3.3832
פרנק שוויצרי » 3.7203

כדור שלג ברחבי 
הגלובוס: גל 

מחאות בעולם
/ עמ' 5

מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה 
בצמרת  ראשון  מינויים  סבב  ערך 
התמנה  פלורנץ  שחר  הקבוצה: 
אריאל  וחדשנות,  צמיחה  לסמנכ"ל 
של  הכספים  לסמנכ"ל  שטרית 
כספים  לסמנכ"ל  זמיר  וגור  הקבוצה 

שטראוס ישראל / עמ' 5



י' שבט תעש"ט 216/1/19

איציק מצרפי 

של  מליצמן  שונה  הנוכחית  הקדנציה  של  ליצמן 
הקדנציה הקודמת. אז הוא היה סגן שר מאותגר שהתאהב 
בתחום הבריאות מהר מאוד, מה שהעניק לו 'דרייב' לחזק 
את הרפואה הציבורית עבור כלל אזרחי ישראל ולא רק עבור קהל 
בוחריו. זה בא לידי ביטוי, בין היתר, ביוזמתו לבטל את האגרה 
 MRI למרפאות טיפות חלב ומלחמתו העיקשת לפריסת מכשירי
ברפואה  המשמעותיים  שהנתונים  אלא  ציבורי,  חולים  בית  בכל 
הציבורית מתפרסמים ולאורם ניתן לסכם את הקדנציה הנוכחית 
של סגן השר במעמד שר, שהספיק בקדנציה הנוכחית להתמנות 
לשר במשרה מלאה ואז לחזור לסטטוס הראשוני של סגן שר ללא 

שר בפועל מעליו.
פרטיים  ביטוחים  על  ההוצאה  גדלה  האחרונות  השנים  ב20 
בעוד  ל-33%.  בריאות  על  הבית  משקי  הוצאות  מכלל  מ-18% 
האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב של 2% בשנה ומזדקנת בקצב 
מואץ, ההוצאה הלאומית על סעיף 'בריאות' שעומדת על  7.4% 
 -OECDה מדינות  של  בממוצע   9.8% (לעומת  מהתוצר  אחוז 
כמעט שלא השתנתה ב-20 השנים האחרונות. במספרים: הפער 
בין ישראל למדד הOECD עומד על כ-20 מיליארד שקל בשנה.

מכלל  לבריאות  הציבורית  ההוצאה  הוא  ביותר  החמור  הנתון 
שהיא  בלבד,   63% על  העומדת  לבריאות,  הלאומית  ההוצאה 
בנתונים  מתבטא  הדבר   ,OECDה במדינות  ביותר  מהנמוכות 
 2.2) נמוך מאוד  - שיעור מיטות אשפוז  המתפרסמים מעת לעת 

ל-1,000 נפש) בהשוואה בינלאומית.  
לבריאות  הציבורית  את ההוצאה  להגדיל  הצליח  אף שלא  על 
יזם את החוק לצמצום תופעת  על חשבון ההוצאה הפרטית ולא 
העישון  - טיפולי השיניים לילדים ולקשישים, הגדלת תקציב סל 
התרופות וסימון מזון מזיק דווקא ייזקפו לזכותו של שר הבריאות. 
ליצמן לא הצליח להגדיל את תקציבי המשרד באופן מספק כדי 
הקיימים  בתקציבים  המתמדת  השחיקה  עם  להתמודד  שיוכל 
לאחרונה  העריך  טוב  סימן  בר  מנכ"ל המשרד משה  ובתשתיות. 

שהמשרד זקוק לעוד 3 מיליארד שקלים על בסיס קבוע. 
הכנסת  ליצמן,  של  מהישגיו  להתעלם  אפשר  אי  זאת  כל  לצד 
טיפולי השיניים לילדים, לנוער ולקשישים לסל הבריאות במימון 
- בעלות כוללת של  ציבורי. טיפולים לילדים, לנוער ולקשישים 
40 מיליון שקל בשנה. ובכלל, ליצמן הצליח להגדיל את תקציב 
סל התרופות והטכנולוגיות ב-160 מיליון שקל, כיום תקציב הסל 

עומד על 500 מיליון שקלים. 

מחסור במיטות בבתי החולים
 

כי בשנתיים האחרונות  18' העלתה  בנובמבר  בדיקה שנערכה 
 200 180 מיטות בלבד, פחות מהיעד, שהוא  נוספו לבתי חולים 

מיטות בשנה. גם בתחום קיצור התורים למומחים בקהילה טרם 
במדידת  עוסקים  עדיין  שם  הבריאות,  במשרד  בשורות  נשמעו 

התורים כדי "ליישר קו". 
כי בתחומים  עולה   ,18 מאי  בחודש  מנתונים שפרסם המשרד 
רבים, כמו עור ועיניים, משך התורים התארך פי שניים ב--2010

2018. מנגד, משרד הבריאות השקיע בשנים האחרונות משאבים 
המוצעים  והשירות  הטיפול  איכות  את  לשפר  מנת  על  רבים, 
דחופה.  לרפואה  המחלקה   - המיון  לחדרי  המגיעים  למטופלים 
מדיניות המשרד הובילה לקידום תהליכי התייעלות ושיפור רבים 
המשרד  בחן  השיפור,  ממאמצי  כחלק  החולים.  בבתי  במחלקות 
זמני  הטיפול,  תהליכי  את  תלויים  בלתי  מקצוע  אנשי  באמצעות 
למספר  בהתאמה  והסיעודי  הרפואי  האדם  כח  מצבת  ההמתנה, 
החולים, התמחות אנשי ונשות הצוות במקצוע הרפואה הדחופה, 

שימוש במערכת ניהול תורים ממוחשבת ועוד. 
"תחום  מרכזי  במדד  החולים  לבתי  הסלקטיביות  ההנחות 
בית  בלט  הארצי,  בממוצע  שפל  נרשם  בו  הדחופה"  הרפואה 
הטיפול  איכות  את  ומשפר  ששומר  כמי  בנתניה  לניאדו  החולים 
– המדד הבוחן את 'נוכחות רופא בכיר'. בלניאדו מציגים 100% 
עמידה במדד, לפי תקן משרד הבריאות. גם במדד הבוחן את זמן 
ציון  המחלקה  קיבלה  המטופל,  עם  הצוות  של  הראשוני  המגע 
סופי  ציון  לכדי  שוקללו  השונים  המדדים  תוצאות  לשבח.  ראוי 
חולים  בתי  ודומיו),  (בלינסון   - על  מרכזי  קטגוריות:  בשלוש 
השני  המקום  קיבל  אותו  הציון  קטנים.  חולים  ובתי  בינוניים 
בקטגוריית בתי החולים הבינוניים הינו 84.9%, כך שניתן לקבוע 
מהמובילות  כאחת  צוינה  בלניאדו  דחופה  לרפואה  המחלקה  כי 
על  ותוהים  ללניאדו  מגיעים  בישראל. אם חלילה אתם  בתחומה 

הקשר בין הנתונים למציאות, תהיו ליצמנים - זה יעבור לכם. 
אודות  לאחרונה  שהתפרסמו  נתונים  על  מדברים  כבר  ואם 
נתונים  לכם  הנה   - החרדי  הציבור  פוקד  אותם  רפואיים  מרכזים 
קצת פחות אופטימיים המחולקים לפי טיפולים כפי שפורסמו על 

ידי משרד הבריאות. 
ניתוח קיסרי: בישראל מתבצעים כ-28 אלף ניתוחים קיסריים 
הניתנת  מניעתית  אנטיביוטיקה  שמתן  הראו  מחקרים  שנה.  מדי 
בהתוויה נכונה במהלך ניתוח קיסרי מפחית במידה ניכרת תמותה 
ש-90%  כיעד  קבע  הבריאות  משרד  הלידה.  לאחר  וזיהומים 
מהנשים יקבלו אנטיביוטיקה מיד, ושהטיפול יופסק עד 24 שעות 
מעייני  הוא  ביעד  עמד  שלא  היחיד  החולים  בית  הניתוח.  לאחר 
ניתן ללמד זכות שמדובר בבית החולים העמוס  הישועה, אם כי 

ביותר והמוביל בתחום הלידות.
צנתור של עד 90 דקות מרגע ההגעה לבית החולים: צנתור הוא 
הטיפול המועדף למטופלים עם אוטם חד בלב, שנועד לשחרר את 
כלי הדם ולהזרים דם מחומצן בעורקים ובשריר הלב. העיתוי שבו 
מתבצע הטיפול הוא קריטי, וככל שהטיפול מתבצע מוקדם יותר, 
כך ניתן למזער את הפגיעה בשריר הלב. צנתור בפרק זמן של 90 
דקות מוריד באופן מובהק את הסיכון לתחלואה ולתמותה. משרד 
הבריאות קבע כיעד ש-90% מהחולים שמגיעים עם חשד לאוטם 
חד בלב יעברו צנתור תוך 90 דקות. אלו בתי החולים שלא עמדו 
ביעד: זיו, לניאדו, השרון, נהריה, רמב"ם העמק, מאיר, מעייני 

הישועה ושערי צדק. 
בדק  הבריאות  נוסף שמשרד  מדד  מיון:  בחדר  זמני המתנה 
הוא משך הזמן מהקבלה בחדר המיון עד למגע רפואי ראשוני 
זמן  א'-ה',  בימים  הדו"ח,  פי  על  רפואה.  צוות  איש  ידי  על 
ההמתנה עד לבדיקה ראשונית הוא קצר יותר במשמרת לילה, 
וזהה במשמרות הבוקר והערב. לעומת זאת, בסופי שבוע זמני 

לנבוע  עשוי  הדבר  הלילה.  במשמרות  יותר  ארוכים  ההמתנה 
הבדיקה  לביצוע  זמין  צוות  מיעוט  גורמים:  מספר  של  משילוב 
הראשונית במשמרות בסופי השבוע, יחד עם עלייה בפניות לחדרי 
המיון במשמרות אלו, בין היתר עקב צאת השבת וזמינות נמוכה 

יותר של מרפאות בקהילה.
זמני ההמתנה שנמדדו כרמל (18 ד'), הדסה עין כרם (17 ד'), 
השרון, מאיר ואיכילוב (14 ד'), קפלן (13 ד'), הסקוטי, סורוקה, 
העמק,  ד'),   11) רמב"ם  ד'),   12) הצופים  הר  והדסה  יוספטל 
בילינסון, ברזילי ומעייני הישועה (10 ד'), שערי צדק (9 ד'), אסף 
הרופא, וולפסון ופוריה (8 ד'), זיו ובני ציון (5 ד'), לניאדו (4 ד'). 

הממוצע עומד על 10 דקות. 

הישגים וחסרונות

כאמור, הקדנציה הקודמת של ליצמן הייתה עבורו לתור הזהב, 
לפי  בממשלה  ביותר  הפופולריים  הגורמים  לאחד  הפך  ליצמן 
שורה של סקרי דעת קהל, ולמרות שהצהיר לא אחת כי הוא לא 
קורא ואינו חשוף לעיתונים חילוניים – אין ספק כי הוא נהנה מכך.

ליצמן של הקדנציה השניה ייזכר כמי שהביטחון עלה לו ביוקר. 
משמעותיים  צעדים  של  שורה  איתו  הביא  הזה  הביטחון  מחד 
אך  רגולטורית",  "סחבת  רק  בואו  עד  שידעו  רפורמות  ביישום 
מאידך ליצמן ייזכר כמי שחצה לא מעט קווים הנחשבים אדומים. 
התאגידי  המבנה  בביטול  בספק  המוטלת  מעורבותו  למשל  כמו 

החדש של קופת חולים מאוחדת.
נוסף של ליצמן בהובלת מנכ"ל המשרד משה בר סימן  הישג 
טוב, הוא רפורמת סימון המזון המזיק במדבקות אדומות, שתצא 
החטיפים  יצרניות  נגד  שיצא  לסרטון  בניגוד  שנה.  בעוד  לדרך 
הבריאות,  משרד  על  שהופעלו  בלחצים  שעות   24 בתוך  ונגנז 
ובניגוד ל"כותרות" שצבר ליצמן באמירה הקשה נגד מקדונלדס 
ולמרות הלחצים שהופעלו עליו מצד היצרניות, ליצמן עמד איתן 
מול גורמים שניסו לעצור אותה והמדבקות האדומות יופיעו על 

חטיפים למיניהם ושאר מזונות מזיקים במדפי הסופר.
עישון  מוצרי  של  ופרסום  שיווק  הגבלת  בנושא  החוק  הצעת 
ואייל בן ראובן, עברה  גליק  יהודה  של חברי הכנסת איתן כבל, 
בכנסת בקריאה שנייה ושלישית לאחר מאבקים תככים ומזימות 
תיחקק  לכשעצמה  הזו  החוק  הצעת  אינטרסנטיים.  גופים  של 
בהיסטוריה כחקיקה המחמירה ביותר שנרשמה בישראל לצמצום 

תופעת העישון הגובה אלפי קורבנות מדי שנה.
החוק  על  מההצבעה  שנעדר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
האבסורד  אך  שעבר,  לאחר  החוק  על  בירך  אמנם  במליאה 
המקומם הוא כי ההצעה הייתה הצעת חוק פרטית. באותו עניין - 
מבקר המדינה בדו"ח ממאי 18 כתב על אוזלת היד של ליצמן בכל 
כמה  ליישום  ש"התנגד  עישון,  למניעת  רגולציה  לקידום  הנוגע 
פעולות שמטרתן לצמצם את מספר המעשנים". בסדרת תחקירים 
שר  תועד  כשנתיים  מלפני  ריבלין  חיים  "החדשות"  עיתונאי  של 
הבריאות מצהיר בפני מי שהתחזו ליבואני סיגריות אלקטרוניות 
כי אין לו שום תכנית להטיל מגבלות בתחום הזה. באופן אירוני, 
החוק המהפכני עבר בסופו של דבר חרף התנהלותו, לא בעידודו 

ולא ביוזמתו, אבל בקדנציה של ליצמן. 

פחות מיטות, 
יותר תרופות

יעקב  הבריאות  שר  סגן  של  האחרונה  הקדנציה  סיכום 
ליצמן מגלה קדנציה רוויית הישגים נאים, אך גם משברים 
החריף  המחסור   • החמירו  ואף  כנם  על  שנותרו  רפואיים 
במיטות בבתי החולים, ההוצאה הלאומית על בריאות, חוק 

פרסום הסיגריות המקוצץ ורפורמת סימון המזון המזיק 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 

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

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

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

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

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

צילום:פישלרוזנפלד
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 03-618-9999 www.shainfeld.com
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שמעון פרקש 
מאוסטרליה
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משפחת יסקרוביץ

מדריכי טיולים בכירים כולם בריזורט אחד!

שלמה וסרטיילהרב דוד לייבוביץ' אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

הגיעו החוברות 
החדשות של 
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מקומות אחרונים במטוס הרביעי!

המטוס הראשון מלא!

המטוס השני מלא!

המטוס השלישי מלא!
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www.shainfeld.com
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אלי כהן

ההטבות  תוכנית  את  ומשדרג  ממשיך  מרכנתיל  בנק 
מחזיקי  ללקוחותיו  המעניקה  סמייל",  "מרכנתיל 
והטבות  הנחות  עשרות  הבנק  של  אשראי  כרטיס 
לתוכנית  התווספו  החולפת  השנה  ברכישותיהם. במהלך 
רשתות בהם רשתות שיווק וצרכנות ארציות מובילות בתחומי 
יעניקו  אשר   – ועוד  ותעופה  תיירות  הנעלה,  אופנה,  המזון, 

שלל הטבות לחברי "מרכנתיל סמייל".
כיום כוללת תכנית "מרכנתיל סמייל" הטבות בשורה ארוכה 
החיוב  במעמד  הנחה  אחוזי  המעניקים  בישראל,  עסקים  של 

ללקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי "מרכנתיל סמייל" 
מרכנתיל  בנק  למנכ"ל  בכיר  עוזר  פרג,  תומר  לדברי 
באופן  פועלים  אנו   " עסקים:  וקידום  לשיווק  האגף  ומנהל 
כרטיסי  ללקוחותינו.  ושירותים  מוצרים  מגוון  ליצירת  שוטף 
האשראי הינו תחום חשוב נוסף באמצעותו ניתן לפעול לטובת 
את  השקנו  לכן,  הינו.  שלהם  בהוצאות  ולחסוך  הלקוחות 
זו מהווה  תוכנית ההטבות שלנו: "מרכנתיל סמייל". תוכנית 
נדבך נוסף בהעצמת השירות שאנו מעניקים ללקוח.  'מרכנתיל 
סמייל' מעניקה הנחות רבות ותורמת לחיסכון כספי בהוצאות 
את  מוזיל  ההטבות   ניצול  והמזדמנות.  הקבועות  ברכישות 
סלי הקנייה. במטרה להעניק ללקוחותינו את חוויית השירות 

ה  י נ ק ה ו
המגוונת והטובה ביותר לא רק בין כותלי הבנק 

אלא גם מחוצה לו, אנו משדרגים את התוכנית באופן שוטף 
ומצרפים אליה רשתות ועסקים נוספים בכל התחומים".

למצוא  ניתן  לתוכנית,  לאחרונה  העסק שהצטרפו  בתי  בין 
מהדרין,  שוק  חשמל,   טרקלין  הלפרין,  אופטיקה  רשת  את: 
ביתן, קשרי תעופה, קלארקס,  יינות  רשת מגה בעיר, קבוצת 
רשתות  ועוד  המשפחה  לכל  הלבשה  חברות  פריד,  נעמן, 

מובילות. 

אלי כהן

בנושא  מסוגו,  ראשון  סקר  ערך  הבנקים  על  הפיקוח 
שביעות רצון לקוחות מאיכות השירות של הבנקים. מן 
הסקר עלה כי המעבר של הבנקים הישראליים לשירות 

ממחושב משאיר מאחור אוכלוסיות גדולות שאינן מרוצות.
הבנקים הניצבים בראש דירוג שביעות-הרצון הכללית הם 
בנקים שדוגלים בשירות אישי של פנים מול פנים, ואילו בנקים 
שחרתו על דגלם התקדמות לשירות ממוחשב דווקא נמצאים 

בתחתית. 
הראשון  במקום  מזרחי-טפחות  בנק  זכה  הסקר,  פי  על 
בשביעות הרצון הכוללת של משקי בית מבין חמשת הבנקים 

לקבלת  עד  ההמתנה  מזמן  הרצון  שביעות  במדד  הגדולים. 
השני,  במקום  מככב  מזרחי-טפחות  בסניף,  מהבנקאי  שירות 
מזרחי- הטלפוניים,  מהמוקדים  הרצון  שביעות  ובקטגוריית 

טפחות הוא המוביל בין הבנקים.
מזרחי-טפחות מציע ללקוחות את מגוון שירותי הבנקאות 
המקצועיים ביותר, בלי להתפשר על שירות אנושי ויחס אישי.

את  מחליפים  והמכונות  המחשוב  הבנקים  כשבשאר 
אישי  בנקאי  בבנק,  בנאדם  יש  במזרחי-טפחות  הבנקאים, 
שמכיר את הלקוח ויודע להתאים לו בדיוק את מה שהוא צריך.

ללקוחות  מאפשרת  מזרחי-טפחות  של  האישית  הבנקאות 
אנושי  יחס  עם  יחד  וממוקד  מקצועי  יעיל,  משירות  ליהנות 

והתאמה מדויקת לצרכיהם. 

מסקר בנושא שביעות-רצון משירות הבנקים שנערך לראשונה עולה כי הציבור 
מעדיף בנקים עם שירות אישי  

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: השכרתי דירה לזוג, כשרק האישה הייתה חתומה על החו־
חייבים  נותרו  הזוג  שכירות  של  בסופה  ערב.  גם  היה  בהסכם  זה, 
סכום כסף, הבעל נתן על רוב הסכום 3 צ'קים, שלושתם חזרו. הערב, 
את  לי  יעביר  שהוא  ידו  בכתב  התחייבות  לי  כתב  שלו,  מסיבותיו 
יתרת הסכום, כעת הערב מתחמק וטוען שתחילה אני צריך למצות 
הליכים עם השוכרת. כשפניתי אליה היא טענה שהערב כבר חתם 
על התחייבות ואין לה כל קשר לחוב, והיא אינה מוכנה לשלם אותו. 
הגשתי תביעה קטנה ובקרוב יתנהל דיון. שאלתי, האם נכונה טענת 
הערב בעוד הוא חתם לי באופן אישי וכנ"ל, ויש בידי הקלטות שהוא 
מבקש ממני שלא לפנות לשוכרת בעניין זה, ורק הוא יעביר לי את 

הכסף. והאם אני יכול לתבוע את הערב גם על הצ'קים שחזרו?
תשובה: באופן כללי יש לפנות לגביית החוב מהחייב טרם הפנייה 
לגבות את החוב מהערב, אך במידה ויש בידיך הקלטות של הערב 
שהערב  נראה  החייבת  אל  ולא  אליו  ישירות  לפנות  ממך  שמבקש 

ויתר על כל טענה או הגנה מהסוג הנטען.
המשפט  לבית  התביעה  הגשת  טרם  בשאלה  פונה  היית  אילו 
לתביעות קטנות, יש להניח שהייתי מציע לתבוע את שניהם יחדיו, 
וייתכן שעדיין אפשר לבקש לצרף את שניהם כנתבעים. בנוגע לגבייה 
הכפולה בעניין השיקים - אתה רשאי לגבות מהחייב ומהערב ביחד 
ולחוד וממי שישלם קודם, אך בסך הכל זכותך לגבות רק עד סכום 

החוב האמיתי.



שאלה: כמה אחוזים לפי הצלחה בתביעה מקובל שעורך דין שמייצג 
בתיק מקבל?

בבית  לייצג  עו"ד  יסכים  עניין  בכל  שלא  להניח  יש  תשובה: 
זה  שאין  שונים  נושאים  וישנם  בלבד  הצלחה  בסיס  על  המשפט 
זה  הפלילי  בהליך  (למשל  בלבד.  הצלחה  בסיס  על  לייצג  מקובל 
אסור לחלוטין). יחד עם זאת, בתביעות בגין תאונת דרכים נזקי גוף 
קיים חוק שקובע ששכר טרחת עורך הדין יעמוד רק על 8% + מע"מ 
לפשרה לפני משפט, 11% + מע"מ לגבי הערכאה הראשונה ו 13% 
+ מע"מ לפי תוצאת הערעור. בנושאים אחרים, למשל נזקי גוף שלא 
נבעו מתאונת דרכים ובתביעות דיני עבודה מקובלים אחוזים גבוהים 
20 % + מע"מ (למרות שבניגוד לתאונת דרכים לא  יותר וסביב ה 

מדובר בחוק).



שאלה: שלום, קיבלנו התראה לפני הוצאה לפועל לדו"ח שמעולם 
לא קיבלנו. הטענה של העירייה היא שהם שלחו את הדו"ח ויש להם 
אסמכתאות לכך. השאלה שלי היא כזאת, הרכב רשום של שם בעלי 
ועל שמי, הכתובות שלנו שונות. האם העירייה לא צריכה לשלוח 

את הכתובת לשני בעלי הרכב?
תשובה: בנסיבות שתיארת די בכך שהעירייה שלחה את הדו"ח 

לאחד הבעלים ברכב.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

עשרות רשתות הצטרפו לתוכנית 
ההטבות בכרטיסי 'מרכנתיל סמייל'

מזרחי-טפחות במקום הראשון 
בשביעות רצון כוללת 

ללוות ולבזבז – מדיניות של טעות
כי  עולה  השבוע  האוצר  משרד  של  בסקירה 
מדינת ישראל פורצת את יעד הגירעון שנקבע ל- 
 3.5 על  יעמוד   2019 והגירעון בשנת  2.9 אחוז, 
אחוזים ובסך של כמעט 10 מיליארד שקלים. כדי 
לסבר את האוזן, נאמר זאת כך – חשבנו שנוכל 
נחזיר  קטן שאותו  מינוס  עם  החודש  את  לסגור 
הרבה  שבזבזנו  גילינו  בסוף  אבל  הבא,  בחודש 
כבר  וזו  המינוס,  יגדל  הבא  בחודש  וגם  יותר 
פריצת מסגרת עם ריבית גבוהה. עד כמה גרועה 
אמנם  היא  הגענו?  אליה  הכלכלית  הסיטואציה 

ברת פתרון, אבל זו הייתה שטות להגיע לכך. 
אין לשלול גירעון באופן קטגורי, קורה שיש 
למדינה צרכים דחופים, כמו למשל מלחמה או 
משבר כלכלי עולמי, אשר יכריח להוציא הרבה 
כספים שאינם נמצאים כרגע, כלומר - הלוואות. 
הלוואות זה לגיטימי, אבל הלוואות כמובן צריך 

להחזיר.  בלא  וללוות  ללוות  יתכן  לא  לשלם. 
בדיוק כמו חשבון בנק של כל אחד מאיתנו, אם 
למשל החודש היה צריך לרכוש מקרר חדש וגם 
הלוואה,  לוקחים  אז  לילד,  שיניים  יישור  לממן 
אבל המשמעות היא שבחודש הבא, או בחודשים 
ולהחזיר  הוצאות  לצמצם  יהיה  צריך  הקרובים, 

את החוב. 
אבל, כאשר אין מלחמה או משבר כלכלי, זה 
להתכונן  וגם  עבר  חובות  להחזיר  הנכון  הזמן 
למשברי העתיד. שנות השובע הן הזמן להתכונן, 
לצמצם  לאמור,  הרעב.  לשנות  ולהכין,  לאגור 
מהכנסותיה.  פחות  שיהיו  הממשלה  הוצאות 
את  מפריח  זה  כי  מיסים,  להוריד  במקביל 
ביותר  הטובה  ההכנה  בעצם  שזו  הכלכלה. 

למשבר עתידי.
במערך  עמד  לא  הזה  הבסיסי  ההיגיון  אבל 

האוצר,  שר  של  החולפת  בקדנציה  השיקולים 
כחלון נהג הפוך - בשנים רגועות, ללא מלחמות 
 - הפוך  חובות,  החזיר  לא  הוא  משברים,  וללא 
הוא הגדיל גירעון. הוא הגדיל את השכר במגזר 
לא  "חברתיים"  תקציבים  הגדיל  הציבורי, 
לרוב,  למשתכן  מחיר  הגרלות  הנפיק  הכרחיים, 
איים  מי שרק  לכל  נכנע  שונות,  קצבאות  העלה 
בשביתה. הוא פשוט ביזבז יותר ממה שיש, וללא 
שום הצדקה. מילא לפזר כסף, זה לא חכם, אבל 

ללוות כספים ולפזר זה כבר מטומטם.
ייבוא, סטטיסטיקה ידועה  הרי המשבר בסוף 
מראש היא, כמו גם מלחמה מתישהו בא תבוא, 
ואז נמצא עצמנו ללא שום הכנה ראויה אליהם. 
אזרחית  חברה  בלי  תקציביות,  רזרבות  ללא 
קיצוצים  צבאית.  הכנה  ובלי  ובריאה,  מתפקדת 
בצורה  כואבים  הם  משבר  בשעת  והתאמות 

שהובלנו  הסיטואציה  בדיוק  וזו  דופן,  יוצאת 
אליה על ידי השר כחלון. 

לומר  אפשר  כחלון,  את  שיחליף  האוצר  שר 
עשה  מה  להסתכל  צריך  פשוט  שהוא  בבדיחות 
יצטרך לצמצם את  הוא  ולעשות ההיפך.  כחלון 
משמעותית  בצורה  להקטין  המדינה,  הוצאות 
כשליש  חובות.  ולהחזיר  הרווחה,  תקציבי  את 
מתקציב המדינה מוקצה להחזר חוב. רק הריבית 
השנתית על החובות היא למעלה מ-30 מיליארד. 
שנצמצם  ככל  הבריאות.  משרד  תקציב  כמו 
חובות, כך נחסוך ריביות. ככל שנצמצם הוצאות, 
פריחה  ולאפשר  מיסים  להוריד  יהיה  אפשר  כך 
כלכלית במשק. את שנות השובע צריך לנצל גם 
הישראלי,  במשק  מבניות  רפורמות  לערוך  כדי 
הרבה  יש  זועקת.  ובינוניות  מסיאוב  סובל  אשר 
עבודה, למי שייטול את התפקיד ברצינות ראויה.  

דוד רוזנטל

ה  י נ ק ה ו
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כסף קטן

הקרב על קואופ עובר ברשות ההגבלים

קואופ  רשת  למכירת  הלחצים  קרב 
הליך  כי  טוענים  הרשת  נאמני  בעיצומו, 
המכירה עלול להתעכב כיוון שהרשות להגבלים 
הגבלות  על  דעת  חוות  להם  מסרה  טרם  עסקיים 
מנגד,  ברכישה.  המעוניינות  הרשתות  לגבי 
שיאשרו  סיבה  אין  כי  סבורים  ההגבלים  ברשות 
את רשימת הקונים מראש, ולכן נראה כי מדובר 
על  הממונה  על  לחץ  להפעיל  הנאמנים  בניסיון 
הרשות להגבלים עסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, על 

מנת שתזרז את בדיקותיה בעסקת המכירה. 
בהקדם,  קואופ  את  למכור  מבקשים  הנאמנים 
עוד לפני חודש אפריל הקרוב, תוך הפעלת לחץ 
את  לזרז  מנת  על  עסקיים  להגבלים  הרשות  על 
הבדיקות בעסקת המכירה. עורכי הדין המייצגים 
על  לממונה  קואופ שלחו מכתב  רשת  עובדי  את 
ובו  הלפרין,  מיכל  עו"ד  העסקיים,  ההגבלים 
"חוסר  שיהוי:  ללא  בנושא  תטפל  כי  ביקשו 
היכולת להתקדם מסכן את המכירה ועלול לפגוע 

בניסיון להציל 1,000 עובדים", טענו.

סופי: הערכות שווי של בזק בדרך

על  לבורסה  דיווחה  התקשורת  ענקית 
כלכליות  שווי  הערכות  לבצע  החלטתה 
ירידה  תיתכן  זאת  ובמסגרת  הבת,  חברות  של 
מהותית בשווי הפעילות וערכן של חברות הבת. 
בחברת הבת יס הרשומה בספרי בזק לפי שווי לא 
הגיוני של 1.4 מיליארד שקל צפויה בזק לחתוך 
השווי  הערכת  משוויה.  שקלים  מיליארד  כחצי 
בהשקעות  הצורך  רקע  על  נעשית  המחודשת 
המהלך  הטכנולוגיים.  החידושים  נוכח  חדשות 
הגילוי  במסגרת  גם  נעשה  בזק  דירקטוריון  של 
בעתיד.  כלשהו  מסוג  טענות  למנוע  וכדי  הנאות 
החברה  שערים.  בירידות  הגיבו  בזק  מניות 
ממתינה לתוצאות הערכות השווי לחברות הבת. 
לאחר מכן תבקש אישור למיזוג חשבונאי עם יס 

ובזק בינלאומי.

שנת שיא ביצוא הישראלי  

בייצוא  שיא  שנת  הייתה   2018 שנת 
הישראלי, שצפוי לעמוד על למעלה מ-110 
כ-8%  של  עליה  משקפים  אשר  דולר  מיליארד 

לעומת היקף היצוא בשנת 2017.
על  בדגש  ניכרת,  במידה  גדל  ישראל  של  היצוא 
גידול של כ-52% נרשם  מדינות המזרח הרחוק: 
של  וגידול  דולר,  מיליארד   5.03  - לסין  בייצוא 
הייצוא  דולר.  מיליארד   1.16  - ליפן  כ-42% 
לדרום קוריאה גדל ב-16% - 1.03 מיליארד דולר 
לסך של  כ-9%  צמיחה של  רשם  להודו  והייצוא 
ביצוא  הגידול  עיקר  את  דולר.  מיליארד   2.11
צמחו  אשר  ההייטק  שירותי  תופסים  השירותים 
בשיעור גבוה של כ 20%. מנהל סחר חוץ במשרד 
ציין  התחזית  את  שפרסם  והתעשייה  הכלכלה 
עם  להתמודד  שנאלצנו  למרות  עלה  "היצוא  כי 

אתגרים קשים".

דיסקונט עם הפנים לעובדים

דיסקונט  בנק  לעובדי  חדש  שכר  הסכם 
של  ולבנק  לעובדים  לבשורה  נחשב 
תמשיך  שבמהלכן  שנים,  לשלוש  תפעולי  שקט 
הבנק  הבנק.  של  ההתייעלות  תכנית  להתנהל 
דיווח על הסכם שכר שגובש לשנים 2019-2021, 
450 שקל  בסך של  "תוספת שכר שקלית  הכולל 
תהיה  התוספת  למנהלים",  ו-600 שקל  לפקידים 

דיפרנציאלית בהתבסס על הערכת ביצועים.  

סבב מינויים בקבוצת שטראוס 
פלורנץ  שחר  הקבוצה:  בצמרת  ראשון  מינויים  סבב  ערך  ברדעה  גיורא  שטראוס  קבוצת  מנכ"ל 
זמיר  וגור  הקבוצה  של  הכספים  לסמנכ"ל  שטרית  אריאל  וחדשנות,  צמיחה  לסמנכ"ל  התמנה 

לסמנכ"ל כספים שטראוס ישראל

איציק מצרפי 

מחאות  גל  העולם  את  שוטף  לאחרונה 
סביב נושאים כלכליים, המחאה הראשונה 
קור,  בבודפשט.  דווקא  התחוללה   2019 לשנת 
במחאה  לרחובות  שיצאו  אנשים  ואלפי  שלג 
לדרוש  למעסיק  המאפשר  העבדות"  "חוק  על 
מדי  נוספות  שעות   400 לעבוד  שלו  מהעובד 
שנה. קריאות נגד המשטר, השחיתות השלטונית 
והאופק הדיקטטורי. ההפגנה הזו, היא רק חלק 
מגל מחאות כלכליות־חברתיות ברחבי הגלובוס 
האפודים  במחאת  לשיא  והגיע   2018 ב  שהחל 

הצהובים בפריז, שיובאה גם לישראל.
שבועות  שמונה  מזה  מוחים  בצרפת  המפגינים 
עליית  על  הצרפתים  מחו  לראשונה  ברציפות. 
מחירי הדלק המתוכננת ונשיא צרפת ביטל אותה 
מיליארדים  הקצאת  על  הכריז  אף  מכך  ויתרה 
כשכדור  אבל  פריפריאליות,  השכבות  לעידוד 
את  מגלה  והעוצמה  להתגלגל  מתחיל  השלג 
הרחובות,  את  נוטשים  לא  ההמונים  עצמה, 
התפטרותו  את  ודורשים  חברתי  צדק  מבקשים 
בכמות  הירידה  למרות  לאחרונה,  מקרון.  של 
הצהובים"  "האפודים  מפעילי  כמה  המפגינים 
המהירות  ממצלמות  מ-60%  יותר  השחיתו 

הפרושות ברחבי המדינה. 
לבלגיה  הצהובים  האפודים  זלגו  מצרפת 

מחירי  העלאת  על  המפגינים  מחו  שם  הצמודה 
במדינה  הכלכלית  שההישרדות  בטענה  הבנזין 
הפכה בלתי אפשרית, משם זליגה נוספת לסרביה 
פולין איטליה ושוודיה עד שנפרדו מהיבשת. גם 
דווקא  ישרים  שנת  כלל  בדרך  שישנה  זו  קנדה, 
המס  נושא  סביב  כעת  בוערת  דברים,  כשקורים 
על הפחמן, ופתרון אין באופק. מחאת האפודים 
בת  והפגנה  לאסיה  גם  התפשטה  הצהובים 
סביב  בטייוואן  התחוללה  משתתפים   10,000

המיסוי.
בעקבות  באפריל  החלו  המחאות  בניקרגואה, 
וקיצוץ  מסים  להעלאת  שהובילו  רפורמות 
המפגינים  של  אלים  דיכוי  בעקבות  בפנסיות, 
התפשטו המהומות לכל רחבי המדינה, במטרה 
נהרגו,  מאות  שם  המכהן.  הנשיא  את  להפיל 
עשרות אלפים ממתנגדי השלטון חיפשו מקלט 

מחוץ למדינה תוך מנוסה על נפשם.
גם האיראנים יצאו לרחובות. היחלשות המטבע 
והובילה  במדינה  וביבוא  ביצוא  פגעה  המקומי 
המשטר  באיראן  גם  מחירים.  עליות  של  לגל 
דיכא את המחאה, בעיקר לאחר שנשמעו קולות 
בנושאי  להתמקד  להתחיל  לאיראן  שקוראים 

פנים ופחות להשקיע במדיניות חוץ.
החל  התייקרויות  של  גל  ירדן,  פברואר, 
על  סובסידיות  ביטול  תחבורה,  דלק,  מחשמל, 
לרחובות.  המונים  הוציאו  מסים,  מזון והעלאת 
להחלפת  בדרישה  בעמאן  הפגינו  אלפים 

עימותים  ויצרו  התרחבו  ההפגנות  הממשלה. 
אלימים של מפגינים עם הזרוע המשטרתית.

רב  זליגה  המניע  הכוח  את  להבין  ננסה  אם 
יבשתית, המוציאה עשרות אלפי אנשים לרחובות 
מחאה  בשל  החלו  ההפגנות  מרבית  כי  נמצא 
מספיק  אבל  המחיה  יוקר  או  הדיור  מחירי  על 
משליטה  יוצא  האירוע  מההפגנות  שבאחת 
המפגינים  כלפי  השוטרים  מצד  אלימות  ומצית 
כל  שימחו  מהבתים  אנשים  עוד  להוציא  כדי 
אחד על כאבו, כך המעגלים מתרחבים ושליטת 

הממשל על המתרחש רחוקה מהישג יד. 
התייקרות  על  מחאה  בצרפת,  שקרה  מה  זה 
אין  הבנזין הפכה למאבק עיקש של אלו שכבר 
המיסים.  עול  תחת  הנאנקים  להפסיד,  מה  להם 
כשכעת המפגינים מבקשים את ראשו של מקרון 

ודורשים את התפטרותו. 
דווקא  המחאה  החלה  ב2011  בישראל  כאן 
איציק  המפורסמת  הקוטג'  מחאת  יוזם  מחרדי, 
על  ענק  מחאת  של  לממדים  והגיעה  אלרוב, 
יוקר המחיה יוקר הדיור וצדק חברתי. כשאנשים 
ולא  לדעוך  יכולה  המחאה   - לרחובות  יוצאים 
תחת  הקבועות  ההפגנות  כמו  תאוצה,  לצבור 
ההליכים  לזירוז  בדרישה  היועמ"ש  של  ביתו 
ליבשת  להגיע  גם  יכולה  והיא  נתניהו,  בתיקי 
כזו,  דינמית  משלה,  אישיות  למחאה  אחרת. 
שליטה  וחוסר  הקצנה  לידי  להביא  גם  שיכולה 

עד כדי הפלת ממשל. 

אלי כהן

ומנכ"ל  נשיא  דעה  בר  גיורא 
הודיע  שטראוס  קבוצת 
בצמרת  מינויים  סבב  על  היום 
סמנכ"ל  פלורנץ,  שחר  הקבוצה: 
הכספים של קבוצת שטראוס בעשור 
צמיחה  כסמנכ"ל  מתמנה  האחרון, 
 Chief Growth and וחדשנות, 
Innovation officer, חבר הנהלת 

הקבוצה. 
שטראוס  של  הכספים  סמנכ"ל  שטרית,  אריאל 
של  הכספים  סמנכ"ל  לתפקיד  מתמנה  ישראל, 
וגור  שטראוס.  קבוצת  בהנהלת  וחבר  הקבוצה 
זמיר, סמנכ"ל הכספים של שטראוס מים, יחליף 
כספים  כסמנכ"ל  בתפקידו  שטרית  אריאל  את 

של שטראוס ישראל. 
גיורא בר דעה מסר: "תעשיית המזון והמשקאות 
בשנים  מואצים  גלובליים  שינויים  חווה 
חדשה  ייעודית  זרוע  להקים  בחרנו  האחרונות. 
להבטיח  בכדי  והחדשנות  הצמיחה  לתחום 
הקבוצה  של  מתאימה  והערכות  יכולות  פיתוח 
עסקיות  והזדמנויות  הצרכים  המגמות,  מול  אל 
לרבות  מסחרי  מימוש  לכדי  והבאתן  חדשות 
ביסוס והטמעת חדשנויות וטכנולוגיות פורצות 
דרך בשטראוס, טיפוח והובלת קהילת הפוד טק 
הטכנולוגיה  עולמות  חיזוק  המשך  העולמית, 
האצת  עסקי,  ופיתוח  החממה  אלפא,  כולל 
שרשרת  לאורך  הדיגיטלית  הטרנספורמציה 

הערך, ואיתור הזדמנויות לצמיחה עתידית.
למנף  לקבוצה  תאפשר  זו  יחידה  של  "הקמה 
החדשנות,  בתחומי  קיימים  נכסים  יותר  טוב 
יזמות וטכנולוגיה, לבצע קפיצת מדרגה בפיתוח 
היכולות, לחזק את בסיס הבית ולפתח יתרונות 

צמיחה  שיאפשרו  הגלובלית  בזירה  תחרותיים 
חדשים  גם  כמו  הקיימים  פעילות  בתחומי 
בעתיד. המינוי של שחר פלורנץ כמו גם המינוי 
של אריאל שטרית ושל גור זמיר בניהול מערך 
שטראוס  ושל  הקבוצה  של  הבכיר  הכספים 
ולקדם  להצמיח  נהדרת  הזדמנות  הינם  ישראל 
רואה בכך  ואני  מנהלים מצוינים בתוך החברה 
שאישיותם,  משוכנע  אני  אמיתית.  הצלחה 
להם  יאפשרו  למצוינות  וחתירתם  ניסיונם 
להמשך  משמעותית  תרומה  ולתרום  להצליח 

דרכנו."
החדשנות  יחידת  את  ינהל  פלורנץ   שחר 
והצמיחה החדשה בקבוצה ובנוסף ימשיך לנהל 
הפיתוח  תחום  ואת  המידע  מערכות  תחום  את 
של  הכספים  כסמנכ"ל  מכהן  פלורנץ  העסקי. 
ב-2008.   לחברה  הצטרפותו  מאז  הקבוצה 
הצטרפותו  וטרם  עשיר  ניהולי  ניסיון  לשחר 
סטארהום   חברת  את  ניהל  שטראוס,  לקבוצת 
בעולם  סלולריים  למפעילים  פתרונות  חברת   –
בחברה  הכספים  כסמנכ"ל  ששימש  לאחר 

.LANNET ובחברות פרומדיקו ו
בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל הכספים הוביל שחר 
 The Kitchen חממת  את  האחרונות  בשנים 
ומיצוב  סטארטאפים   12 גיוס  תוך  להצלחות 
מרשים של שטראוס בתחום הפוד-טק הגלובלי 

פיתוח  מהלכי  הובלת  וכן 
העסקיים  שותפינו  למול  עסקי 
ובמסגרת  השונות,  בחברות 
בדירקטוריון  כחבר  תפקידו 

במרבית חברות הקבוצה 
סמנכ"ל  שטרית,   אריאל 
ישראל,  שטראוס  של  הכספים 
סמנכ"ל  לתפקיד  מתמנה 
וחבר  הקבוצה  של  הכספים 
שטראוס.  קבוצת  בהנהלת 
וגזבר  כחשב  שטראוס  לקבוצת  הצטרף  אריאל 
לסמנכ"ל  מונה  ב2011   .2008 בשנת  המטה 
הכספים של שטראוס ישראל והיה שחקן מוביל 
שטראוס  של  המרשימה  בהצלחה  ומשמעותי 

ישראל בשנים האחרונות. 
מים,  שטראוס  של  הכספים  סמנכ"ל  זמיר,  גור 
כסמנכ"ל  בתפקידו  שטרית  אריאל  את  יחליף 
הצטרף  גור  ישראל.  שטראוס  של  כספים 
כסמנכ"ל  תמי4,  אז  מים,  לשטראוס  ב-2006 
כספים, תפקיד אותו ביצע עד 2009. בשנת 2010 
מים  שטראוס  של  הכספים  לסמנכ"ל  גור  מונה 
ובתפקיד זה היה שותף מוביל  ועוגן משמעותי 
שטראוס  של  העסקיים  המהלכים  כל  בהובלת 
מים בישראל בסין ובאנגליה. בין הישגיו של גור 
ניתן למנות את הקמת השותפות בסין עם האייר 
בהקמת  שותף   ,(Haier Strauss Water)
 Virgin Strauss Water השותפות באנגליה
להסכם  המו"מ  צוות  הובלת  וירג'ין,  עם חברת 
וההסתדרות,  העובדים  נציגות  עם  הקיבוצי 
של  הפיננסים  הביצועים  בחיזוק  מרכזי  ושותף 
, צמיחה מהירה, תזרים מזומנים  שטראוס מים 

חזק ורווחיות דו ספרתית. 
 המינויים צפויים להיכנס לתוקף במהלך חודש 

אפריל. 

כדור שלג ברחבי הגלובוס: גל מחאות בעולם
הכל מתחיל בכיס: מפגינים גדשו השנה את רחובות צרפת וטייוואן, ניקרגואה וירדן • מחאות 
נרשמו גם באיראן ובהונגריה, בבלגיה ואפילו בקנדה • מחאת האפודים שכשלה בישראל, 

המאבק ב'חוק העבדות' ומחאות שהפכו למאבק אלים 

אריאל שטריתשחר פלורנץגור זמיר



איקאה  SALE חוזר

 IKEAאיקאה פותחת את החורף עם
SALE  שיתקיים בין התאריכים ג'-כ"א 

שבט תשע"ט (9-27.1). הסייל יתקיים בכל 
ארבעת חנויות הרשת: נתניה, ראשון לציון, 
קרית אתא, ובאר שבע. ב- SALE ישתתפו 

אלפי פריטים מכלל מחלקות החנות, 
בהנחות של עד 20%-70% לצד הנחות גם 

במסעדות החנות
שוקי קובלנץ, מנכ"ל איקאה ישראל: 

"כבכל שנה, אנו פותחים את החורף עם 
IKEA SALE המסורתי. ארבעת חנויות 
הרשת תוגברו הן מבחינת חווית הקנייה, 

עם הוספת קופות עצמאיות,  והן מבחינה 
לוגיסטית והערכות צוותי השירות בחנויות 

ובמוקד הטלפוני. השנה ניתן למצוא 
תמהיל רחב של מוצרים המכילים מוצרי 

ריהוט ואביזרים ממגוון מחלקות, עם 
הנחות בטווח של 20-70 אחוז, כך שכל 

אחד יוכל למצוא מענה לצרכיו. לצד מוצרי 
הריהוט והאביזרים, מוצעים ללקוחות 

מחירי סייל גם על מגוון מנות במסעדות 
החנויות, שמשלימים את חוויית הקנייה 

בחנות." 
אבי בר, סמנכ"ל מגוון ומכירות: "סייל 

החורף יכלול מעל 2000 מוצרים מכלל 
מחלקות החנות.  השנה יבלטו מחלקות 
מיטות ומזרנים, ריהוט ואביזרים לאמבט 
, תאורה ומחלקת הדקורציה שלנו. עיתוי 

הסייל נקבע למועד זה, כך שנוכל להיערך 
לקליטת אלפי מוצרים חדשים לקראת 

פסח והאביב בתוכם נהנה השנה גם 
מקולקציות תחומות זמן ושיתופי פעולה 

עם מעצבים מובילים מהעולם." 



תנובה משיקה את  
 YOLO CRUNCH

 תנובה מרחיבה את מגוון המוצרים 
 YOLO בסידרת יולו ומשיקה את

CRUNCH, סדרה המבוססת על קרמו 
שוקולד בשילוב תוספות קראנצ'יות: שבבי 

קוקוס קלוי וכדורי שוקולד קראנצ'ים. 
YOLO CRUNCH  במסגרת סדרת

יושק YOLO שוקולד BLOND - שוקולד 
לבן מקורמל, בעל גוון זהוב וארומה עדינה 
של קרמל, שהינו אחד הטרנדים המובילים 

 YOLO בענף השוקולד העולמי. סדרת
CRUNCH, שפותחה בליווי שוקוליטייר, 

יוצרת מפגש מרקמים בין קרמו שוקולד 
עשיר לבין תוספות פריכות, שמעצימים 

את חווית האכילה וההנאה מהמוצר.
הסדרה מושקת בגביע רחב עם תוספות 
 On Top, YOLO CRUNCH במכסה

שוקולד חלב, עם  42% מוצקי קקאו, 
בתוספת כדורי שוקולד קראנצ'ים, 

 BLOND שוקולד YOLO CRUNCH
עם 36% מוצקי קקאו, בתוספת קוקוס 
קלוי. המוצרים בכשרות המהודרת של 

בד"צ ועדת מהדרין.



סוער וזול 
ב'שיא החשמל והמיזוג'!

 חולמים על מקרר מהדור החדש? רוצים 
לייבש את הכביסה בקלות וביעילות? 

רוצים לחמם את הבית עם מזגן חסכוני? 
כשבחוץ סוער וקר, בשיא החשמל דואגים 

לחמם מנועים ולהיכנס כבר מעכשיו 
לכוננות ערב חגים (מישהו אמר פה 

פסח?). 
בראש ובראשונה – כרשת החרדית הגדולה 
במגזר, דאגנו לחדש את המלאי עם מוצרי 

חשמל הכשרים למהדרין, המותאמים 
לשבתות ולחגים הבעל"ט, תוך מחשבה 

על כל לקוח, שיקבל את המוצר האיכותי 
ביותר עם ההקפדה ההלכתית הגבוהה 

ביותר.
כמו"כ, בשביל לאפשר לכל משפחה 

להצטייד בכל מוצרי החשמל הנצרכים 
לבית, ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

דואגים למחיר הנמוך ביותר (ואף בפחות 
ממחירי "הקרן"). וכמובן, בפריסה הנוחה 

ביותר – של 36 תשלומים ללא ריבית 
והצמדה ח"ו.

זה הזמן לספר לכם על מבצעים מיוחדים 
על כל מוצרי החשמל, התקפים בכל 

חנויות הרשת מעכשיו ועד לר"ח אדר א'.  
שימו לב לקופון ההנחה הסוער במיוחד 

שצורף למודעות בעיתונים. (אל תחמיצו) 
תוקף השובר עד לתאריך י"ט שבט - 

25.1.19. מהרו לנצל וליהנות!
נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בכל 

סניפי הרשת וישמחו להעניק לכם ייעוץ 
מקצועי ומדויק לצרכים שלכם. לפרטים 
אודות הסניף הקרוב לביתכם, התקשרו: 

03-5045000



הטבה חודשית בלעדית 
Mood לחברי מועדון

במהלך חודש ינואר, ייהנו חברי מועדון 
MOOD במסעדות רשתות 'קפה 

קפה' ו'לחם ארז' מהטבת 1+1 ממגוון 
משקאות החורף, ביניהם החדשים ברשת: 

"שוקולטה בננה" עם קצפת ומרשמלו 
צבעוני; "סחלב פיסטוק" חם בתוספת 

קוקוס, בוטנים ומקל קינמון; ומשקה "טופי 
קרמל" חם עם קצת וסוכריות צבעוניות.
ברשת 'פרש קיטשן' יזכו חברי המועדון 

בהנחת 20% על תפריט הקוקיבום, 
וב'לחם בשר' יתפנקו במרק חם ומהביל 
במתנה, בהזמנת מנה עיקרית.  בהצגת 

 MOOD כרטיס מועדון החברים הקולינרי
באפליקציה או בכרטיס פיזי, ניתן ליהנות 
במהלך כל החודש בכל אחת מהרשתות 

מהטבה אחת לשולחן, בימות השבוע שבין 
ראשון לחמישי. ההטבות בתוקף בהזמנה 

בישיבה בלבד, לא כולל מנות עסקיות 
ובכפוף לתקנון מוד.



20 שנות חסד במטרנה

חברת מטרנה, נבחרת הציבור החרדי 
מזה דורות רבים, מציינת 20 שנות חסד 

לשיתוף הפעולה עם ארגון החסד "חסדי 
נעמי", שיתוף פעולה ייחודי באופיו 

המבטא את הקשר ההדוק בין מטרנה 
לציבור החרדי.

לאחרונה התבשרנו כי החברה השיקה 
את סדרת הדגל "אקסטרה קר מהדרין", 

עם היתרון המשולש: פרוביוטיקה, שמן 
בטאפלמיטט וסיבים פרה-ביוטיים וכעת 

היא ממשיכה את פרוייקט החסד החשוב 

"מטרנה מצווה". ב-20 השנה האחרונות, 
מדי שנה בשנה, קיימה חברת מטרנה 

את הפרויקט המיוחד, במסגרתו  הציבור 
התבקש  לאסוף כפיות מטרנה או אריזות 

דייסות מטרנה. ככל שמתקבלות יותר 
כפיות או אריזות דייסה כך גדלה גם 
תרומת מטרנה לארגון החסד, ובכך 

מעניקה לאלפי משפחות נזקקות במגזר 
החרדי מזון לתינוקותיהן.

מאז הושק מבצע 'מטרנה מצווה' לפני 
כשני עשורים, קיבלו הן מטרנה והן ארגון 

חסדי נעמי אינספור תגובות מהציבור 
החרדי על הזכות העצומה בהשתתפות 

במבצע המיוחד, המאפשר לקהילה 
שלמה להיות שותפה בגמילות חסדים 

חשובה- תרומת מזון תינוקות למשפחות 
נזקקות. במשך כל השנה, משפחות רבות 

מקפידות לשמור כפיות ואריזות דייסות 
מטרנה במיוחד עבור פעילות זו. 

עם סיום מבצע החסד בשנה שעברה, 
נערך ערב הוקרה למטרנה בהשתתפות 

הגאון רבי  ישראל מאיר לאו, בו שיבח את 
מטרנה וחסדי נעמי באמרו "כשמדברים 

על "כל ישראל חברים", מדברים על 
הדוגמא הקלאסית של שיתוף הפעולה 
המיוחד של מטרנה וחסדי נעמי למען 

הכלל".קרן זופניק, מנכ"ל מטרנה: 
"ההיכרות של מטרנה והציבור החרדי הינה 

ארוכת שנים ומלווה דורות רבים - מדובר 
בחיבור שאין שני לו, כאשר השנה נציין את 
החיבור לקהילה במספר שיא של 20 שנות 

רצף פעילות מבורכת בשיתוף פעולה 
עם ארגון חסדי נעמי. כמובילת שוק מזון 

התינוקות בישראל, חברת מטרנה פועלת 
ללא לאות להביא מגוון מוצרים איכותיים 

בהרכב מתקדם לכלל התינוקות בישראל. 
לאחרונה השקנו את סדרת "אקסטרה קר 

מהדרין" המתקדמת בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית ובכך הבאנו את 

בשורת האקסטרה קר גם לציבור החרדי 
והרחבנו את מגוון המוצרים בכשרות זו. 
פרוייקט 'מטרנה מצווה' הינו ביטוי נוסף 
לנוכחות רבת השנים של מטרנה במגזר 

החרדי, המתבטא באיכות המוצרים, 
בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית, ובערכים המובילים של שותפות 
ושל חסד. נמשיך לפעול ללא לאות עבור 

התינוקות בישראל ותזונתם"



סנו אוקסיג'ן - 
מסיר הכתמים הטוב ביותר

סדרת סנו אוקסיג'ן 
המובילה בקטגוריית 

מסירי הכתמים, 
מציעה מגוון פתרונות 
להסרת כתמים קלים 
וקשים. מוצרי סדרת 

סנו אוקסיג'ן מנצחות 
כתמים עקשניים 

שאבקות הכביסה 
רגילות אינן מצליחות 

להסיר. הסדרה מכילה 
חמצן פעיל המסיר 

כתמים קשים מכביסה לבנה או צבעונית. 
מחטאת ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה 

את הזוהר לבגדים צבעוניים, מסירה 
כתמים, אנטיבקטריאלית וקוטלת 99.9% 

מהחיידקים, אינה מכיל אקונומיקה. 
את סנו אוקסיג'ן ניתן להשיג בג'ל, תרסיס 

ואבקה:
סנו אוקסיג'ן ג'ל - לחיטוי והלבנה של 
בגדים לבנים והחזרת הזוהר לבגדים 

צבעוניים, פשוט מוסיפים למכונה את 
סנו אוקסיג'ן ג'ל. ניתן להשיג גם באריזה 

חסכונית בגודל 3 ליטר.
סנו אוקסיג'ן בתרסיס - מרססים 

לפני הכביסה ישירות על כתמי הבגד, 

מסיר כתמים גם מאזורים בעייתיים 
כמו צווארונים וחפתים. לאחר הריסוס 

מכניסים מיד למכונת הכביסה ומכבסים 
לפי הוראות התווית שעל הבגד. 

סנו אוקסיג'ן  POWERבאבקה- לכתמים 
עקשנים במיוחד כדאי להשתמש בנוסף 

גם בסנו אוקסיג'ן POWER אבקה 
עוצמתית להסרת כתמים קשים מכביסה 

לבנה וצבעונית.



חדש מסנו: סנו סושי – 
נייר אפייה בגליל

 

נאלצים לתמרן עם נייר אפייה קטן מדי 
כשאתם אופים או מבשלים בכמויות 

גדולות? מחפשים מוצר שיתאים לתבניות 
הביתיות שלכם ויהיה נוח לשימוש 

ולהתאמה? סנו משיקה את סנו סושי – 
נייר אפיה בגליל, באריזה עם סכין פלסטיק 
משוננת לחיתוך קל ונוח לפי האורך הרצוי. 
נייר אפייה בגליל פותר מצבים של שימוש 
בנייר בכלי בישול ותבניות בגדלים שונים, 

שאינם תואמים את יריעות נייר האפייה 
המקופלות ששווקו עד כה. החיתוך באורך 

הרצוי מאפשר ניצול יעיל וחסכוני של 
הנייר, לפי הצורך ולכל מטרה, לתבניות 
קטנות וגדולות מהרגיל, לשיטות בישול 

יצירתיות ולפחות עבודה במטבח.
 נייר האפייה האיכותי והמוכר של סנו 

סושי, מתאים לשימוש חוזר, עמיד עד 220 
מעלות צלזיוס ומאושר למגע במזון. גלילי 
נייר האפייה של סנו סושי משווקים באורך 

20 מטר וברוחב 37 סנטימטר, ומיוצרים 
בכשרות בד"צ העדה החרדית.



הסיר שהפך למוצר חובה 
באלפי בתים

סיר רוסטר מסדרת שיש שחור של 'פוד 
אפיל' הפך כבר מזמן למוצר חובה באלפי 
בתים. הסיר המגיע במידות 26 * 39 ס"מ 

בעל קיבולת של 7.8 ליטר מתאים במיוחד 
לבישול וגם לאפיה בתנור, והכול בסיר 

אחד. הסיר בטוח לשימוש והינו בעל עיצוב 
בסגנון אלגנטי, מודרני ומרשים ומתאים 

גם להגשה לשולחן. רוסטר של 'פוד אפיל' 
כולל מכסה ארומטי. המוצר הוא חדשני 

ומתאים לכל סוגי הכיריים. הרוכשים 
בחנויות 'פוד אפיל' זוכים לשנתיים 

אחריות!
 black marble כלי הבישול מסדרת

מיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת 
אלומיניום המאחדת את גוף הכלי 

והמשטח החיצוני ליחידה אחת חזקה 
ועמידה ביותר. הכלים מיוצרים בעובי 

משתנה, בסיס עבה ושוליים צרים, לנוחות 
השימוש ואפקטיביות מרבית. הסירים 
 black בעלי משטח פנימי מאבן שיש

stone עם תכונות נון סטיק מעולות.
לרשת 'פוד אפיל' סניפים במתחם דובק 
ברחוב רבי עקיבא 49 בבני ברק וברחוב 

אהרונוביץ 12 בעיר, כולל חניה חינם 
ללקוחות. בחנויות 'פוד אפיל' תמצאו מגוון 

כלי מטבח באיכות בלתי מתפשרת ובהם: 
סירים, מחבתות, פלטות גריל, סירי לחץ, 

מייבשי כלים, כלי אפיה, מעמדים מיוחדים 
ואביזרי גאדג'טים למטבח. הסירים של פוד 

אפיל מתאפיינים בפרמטרים מאוד נוחים 

וטובים לבישול ובהם שימוש במעט מאוד 
שמן כדי שהאוכל לא יידבק - מה שהופך 
את הבישול לבריא יותר. לכלים יש פיזור 

חם מדויק ונכון לבישול, כמו גם קלים 
במיוחד הסירים לניקוי. 



מאות השתתפו באתגר 
הברכות 3 של פריגת!

אתגר הברכות 3 של פריגת יצא לדרך 
וזכה להיענות מדהימה. בימים הראשונים 
התקבלו בטלמסר הפעילות מאות שיחות 

של משתתפים מכל רחבי הארץ שניסו את 
מזלם באתגר המיוחד. מתוכם, זכו בכל יום 

בפרס הגדול שני המשתתפים שענו נכון 
והכי מהר על כל השאלות בארבעת שלבי 

המשחק והם יקבלו לביתם מגש פירות 
יוקרתי ומפנק מבית אסתר סומך שיפאר 

את שולחן ט"ו בשבט.
בפריגת מציינים בסיפוק את ההיענות 

לאתגר הברכות הגדול והייחודי ומזמינים 
את כלל הצרכנים לנצל את ימי הפעילות 

האחרונים ולהשתתף במשחק.
אתגר הברכות הגדול של פריגת נערך זו 
כבר השנה השלישית ברציפות לקראת 

ט"ו בשבט, שבו לפירות ולברכות יש מקום 
של כבוד על השולחן. אתגר הברכות 3 
נערך השנה במתכונת שונה ומרעננת 

של משחק ידע ומהירות טלפוני חוויתי 
ומאתגר בנושא הברכות הנותן לכל 

משתתף הזדמנות לזכות בפרס שמותאם 
במיוחד לט"ו בשבט.

פריגת מזמינה את הצרכנים להשתתף 
באתגר הברכות הגדול, ליהנות ממבחר 

משקאות טעימים ועסיסיים, ואולי 
להצטרף לזוכים במגש פירות יוקרתי 

שמוסיף טעם עסיסי ומפנק לט"ו בשבט 
שמח במיוחד! הפעילות מתקיימת עד  ט"ו 

בשבט 21.01.2019.



הפריכיות הטעימות 
בסדרת נשנוש חדשה

הפריכיות הטעימות, מותג הפריכיות 
המוביל של אנרג'י, מבית שטראוס, 

מתרחב לעולם הפריכיות לנשנוש ומשיק 
סדרת פריכיות משולשות, המכילות דגנים 

וקטניות ועד 130 קלוריות בלבד לשקית 
אישית.

בסדרה החדשה משולבים חומרי גלם 
ייחודיים, איכותיים וחדשניים: אפונה 

ירוקה שלמה, עדשים שחורות, קינואה, 
פלפל שחור ומלח ים. הסדרה מתאימה 

גם לטבעונים, מאופיינת במרקם קראנצ'י 
ובעלת צורה מפתיעה וכיפית לנשנוש- 

משולש.
הסדרה  החדשה היא כלי נוסף של 

הפריכיות הטעימות, המנוהלות בתחום ה 
-Better for you בשטראוס, שמטרתו 

להציע לצרכן מנות אישיות, טעימות 
ומהנות, המבוססות על חומרי גלם 

חדשניים עם דגש תזונתי.
הסדרה נבנתה כפתרון לדרישה צרכנית 

 Small meal  הולכת וגוברת של
("ארוחה קטנה") המתאימה לצריכה בכל 

שעה ובכל מקום. הפריכיות הטעימות 
המשולשות  עומדות בדרישות משרד 

הבריאות לסוכר, שומן רווי ונתרן. ההשקה 
מרחיבה את ליין המוצרים של המותג 
הפריכיות הטעימות, שהתמקד עד כה 

בפריכיות גדולות ועכשיו מרחיב את מגוון 
הפתרונות גם לנשנוש. 

הפריכיות הטעימות לנשנוש מגיעות ב-3 
טעמים: 1. חומוס, אורז, עדשים שחורות, 
קינואה ומלח ים. 2. תפוח אדמה, אורז,  
אפונה ירוקה ומלח ים. 3. חומוס, אורז, 
עדשים שחורות, קינואה ופלפל שחור. 
 כשרות: בד"צ העדה החרדית, פרווה. 

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק וחנויות 
מובחרות. 



כריכים טעימים עם מגוון 
סלטי אחלה!

אין כמו כריך מלא בטעם ובריאות שמצפה 
לכל ילד בתיק. אין ספק שמשימת הכנת 

הכריכים, הולכת והופכת ליותר ויותר 
מורכבת מילד לילד ומשנה לשנה, הטעם 

מתפתח והצורך להעניק לילדים כריך 
מושקע, מזין ועסיסי, גובר. טוב שאחלה 
מציעים מגוון סלטים איכותיים ובריאים 
שיחסכו לך זמן ומאמץ בבוקר העמוס 
ויוסיפו טעם, גיוון וצבעוניות לכל כריך, 

בטעם הכי ביתי שיש.
 החומוס והסלטים של אחלה מבטיחים 

טעם ואיכות יוצאי דופן המתבססים 
על ירקות ורכיבים מעולים. המתכונים 

שפותחו שופרו לאורך השנים ומתבססים 
על מתכונים ביתיים ותהליכי ייצור 

מתקדמים. לפני מספר חודשים אחלה 
הוציאו את כל השמן המוסף מהחומוס, 
כך שכל השומן בחומוס מגיע מהטחינה 
הגולמית האיכותית, הטעימה והבריאה 

בלבד. כך תוכלו להיות רגועים שהילדים 
שלכם הולכים לגן או בית הספר עם 

ממרח בריא וטעים במיוחד. חומוס הוא 
מקור מצוין לחלבון, סיבים תזונתיים 
וברזל. הסלטים עשויים מחומרי גלם 

איכותיים, טריים ומובחרים, תוך הקפדה 
כשרותית מלאה של צוות משגיחי בד"ץ 
שארית ישראל, כך שכריך מלא בכל טוב 
אחלה, יהפוך את ארוחת עשר, לארוחה 

טעימה במיוחד.   



מקסימה בייבי – 
כביסה עדינה לתינוק

בסדרת סנו מקסימה תמצאו את סדרת 
"מקסימה בייבי" - סדרה הכוללת מגוון 
רחב של מוצרים ייעודיים לכביסת בגדי 

תינוקות המותאמים במיוחד לעורו העדין 
של התינוק. 

אבקה מרוכזת במשקל 1.25 ק"ג ו- 3.25 
ק"ג לבגדי תינוקות ולבעלי עור רגיש. 
ג'ל כביסה מרוכז מקסימה בייבי – ג'ל 

היפואלגרני לתינוקות ולעור רגיש במיכל 
3 ליטר המספיק עד 60 כביסות. מרכך 

כביסה מקסימה בייבי CARE  לתינוקות 
– בתוספת תמצית קמומיל המעניק לבד 

רכות מפנקת. תרסיס מקסימה בייבי 
למייבש הכביסה - לריסוס ישירות על 

האריגים בתוך מייבש הכביסה, ניתן גם 
לרסס ישירות בארון הבגדים של התינוק. 

כל המוצרים בסדרת מקסימה בייבי 
הם היפואלרגניים שנבדקו דרמטולוגית 

ומותאמים לעור רגיש במיוחד.

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

בני ברק

ַאיי רֹוֶצה 
ֶאם...

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

19 מפגשים
(76 ש״ל(

אנגלית - 
מתחילים

15 מפגשים
(60 ש״ל(

אנגלית - 
מתקדמים

קורסי ערב
בין השעות: 19:00-22:00

עלות משתתף
300 ₪ בלבד!

הפתיחה בקרוב > מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

לגברים 
בלבד!

חדש! 
 השיטה המוכחת לדיבור אנגלית שוטף!

במקום להיתקע בוא לדבר 
בשטף עם בתי הספר 

המובילים ללימודי האנגלית:

7 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים
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 L'ORÈAL PARIS
 Mascara :משיק את

 Paradise Water Proof
- מסקרה המעניקה 

גם עובי, גם אורך וגם 
נפח לריסים, עכשיו גם 

בגרסה עמידה במים. 
מחיר מבצע בחודש 

ינואר: 49.90 ₪

דוקטור עור מציע מגוון מוצרים 
בסדרת הדרמו-קוסמטיקה, 

לשימוש בעונת החורף, המיועדים 
לטיפוח וטיפול ביובש בעור 

הפנים, הגוף והשפתיים. להשיג 
ברשתות הפארם, בתי המרקחת 

ובקופות חולים

שילב מציגה: משחקים העשויים עץ טבעי המשולב עם חומרים ידידותיים 
לסביבה וצבועים בצבעי מים. לכבוד טו בשבט מבצע מיוחד על צעצועי העץ - 

50% הנחה על הפריט השני

מותג אופנת לילדים KIWI במבצע 
סוף סוף עונה: קולקציית חורף החל 
מ- 19.90 ₪, מעילים החל  מ- 69.90 

₪, סריגים החל מ- 39.90 ₪

מותג האיפור הבינלאומי לוריאל פריז מביא את סטייל "שיטת השערה" 
לתיק האיפור היומיומי: MICRO TATTOO BROW ARTIST לעיצוב 

בית האופנה GOLBARY משיק הגבות במראה מלא וטבעי, בעמידות עד ל-24 שעות
קולקציית אביזרי חורף הכוללת 
מבחר כובעים מחממים, כפפות 

מדליקות וצעיפים טרנדים לרגל טו בשבט רשת 
האופנה קסטרו מציעה 

מגוון פריטים בגווני החג 
לאילנות. להשיג באתר 

קסטרו ובחנויות

רשת אופנת הילדים SOLOG, יוצאת 
במבצע על מגוון רחב של פריטים לבנים 
ולבנות מקולקציית חורף 2018, קונים ב- 

400 ₪ ומשלמים רק 200 ₪

רשת ורדינון, המתמחה בתחום הלבשת לבית, עושה סדר 
כדי שלא תרצו לצאת מהשמיכה ועכשיו בחנויות ובאתר 

ורדינון שמיכות פוך ב-50% הנחה

 FOX HOME
 SALE-מתחדשת ב

ענק: כל החנות 
ב-50% הנחה

מותג הקוסמטיקה ג'ייד משיק:  
FRENCH ROSEקרם ניקוי, 

מטפח להסרת איפור המעניק 
תחושת רעננות ומראה קורן. 

מחיר: 69.90 ₪

רשת ההנעלה TOGO, משיקה לרגל העונה הקרה 
קולקציית מגפי חורף 2019 המתאפיינת בטרנד 

הפרווה. מחירים: 99.90-149.90 ₪

  RONI KHAN רשת התכשיטים
מציגה את קולקציית התכשיטים 

לחורף 2018-19

נקה 7 משיק: סדרה חדשה הכוללת ג'ל 
רחצה, 2 ב-1 ו- 3 ב-1 לגבר

DEARFOAMS- מותג נעלי הבית 
המוביל בעולם, משיק את קולקציית 
חורף 2019 עם פטנט ייחודי המעניק 

נוחות אופטימאלית ויכולת נידוף מים 
מהירה. להשיג ברשת חנויות "הוויאנס", 

מגה ספורט, "המשביר לצרכן" ועוד

מותג האופנה לילדים הוניגמן קידס 
במבצע סוף סוף עונה 50% הנחה על 

קולקציית חורף

 merell – קולקציית נעלי מירל
לחורף 2018-19 מתאפיינת 

בשלל קטגוריות של נעלי 
טיולים והליכה כאשר הדגם 

הבולט והנמכר ביותר הינו ה- 
"moab" עם רפידה אנטומית 

לנוחות מקסימאלית

 OMBRÉ הבושם
LEATHER של טום פורד, 

להשיג ברשתות אפריל, 
סופר פארם והמשביר 

לצרכן. מחיר מלא לצרכן- 
50 מ"ל EDP-  מחיר לצרכן 

 –EDP 485 ₪ 100 מ"ל
מחיר לצרכן 685 ₪



האגף
לשירותים חברתיים
מחלקה סוציאלית

קהילתית

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בשיתוף
עם  עמותת "יוזמות עתיד" נותנים לך מענה.

במסגרת השירות החדש, תיפתח סדנה לקידום יזמות עסקית.
הסדנה מיועדת לקדם נשים מקרב תושבות פרדס כץ וקרית הרצוג

אם יש לך עסק קטן שאותו תרצי להרחיב ולהצעיד קדימה!
אם יש לך את המוטיבציה לשפר את המצב הכלכלי שלך!

שירות כוללני חדש לקידום יזמות עסקית
לנשים בעלות עסק קטן.

• משך הסדנה 8 מפגשים שיקנו לך כלים מקצועיים למינוף העסק שלך.

• הסדנה תתקיים במרכז הקהילתי – רחוב דב גרונר 48.

• הסדנה מסובסדת בעלות 50 ש“ח.

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בשיתוף
עם  עמותת "יוזמות עתיד" נותנים לך מענה.

במסגרת השירות החדש, תיפתח סדנה לקידום יזמות עסקית.
הסדנה מיועדת לקדם נשים מקרב תושבות פרדס כץ וקרית הרצוג

אם יש לך עסק קטן שאותו תרצי להרחיב ולהצעיד קדימה!
אם יש לך את המוטיבציה לשפר את המצב הכלכלי שלך!

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בשיתוף
עם  עמותת "יוזמות עתיד" נותנים לך מענה.

במסגרת השירות החדש, תיפתח סדנה לקידום יזמות עסקית.
הסדנה מיועדת לקדם נשים מקרב תושבות פרדס כץ וקרית הרצוג

אם יש לך עסק קטן שאותו תרצי להרחיב ולהצעיד קדימה!
אם יש לך את המוטיבציה לשפר את המצב הכלכלי שלך!

                

חשוב! יש אפשרות להלוואה בתנאים מועדפים,

ליווי עסקי, הטבות לעסק שלך, קהילה תומכת עסקית.

 מספר המקומות מוגבל!

לפרטים והרשמה: חיה – 054-4941988 | אסתר – 054-7515734

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

על זאת ועוד,
כדי ללמוד לכוון את ילדכם לענות תשובות לשאלות,

לפתח את החשיבה, ולקדם את רמת הלמידה
הנך מוזמנת להמשיך להרחיב את הידע בנושא, בסדנא חוויתית.

הסדנא מותנית במספר הנרשמות (לפחות 15)
משך הסדנה: 4 מפגשים

במחיר מסובסד: 100 ₪ בלבד

- מהי חשיבה?
- מה ההבדל בין הבנה לחשיבה?

- איך אדע לבחור שאלה מתאימה  לרמה של הילד?
- כיצד נבצע תיווך, שיעזור לילד להגיע לבד לחשיבה?

בדבר פרטים ניתן לפנות למזכירות המרכז בימים א- ה
בין השעות 8:30-15:00 בטלפון: 03-6770303

shiratyosef@gmail.com :או במייל

הרישום נסגר בקרוב, נא הזדרזי להירשם.

סדנא לפיתוח חשיבה

מחלקת נוער

מרכז הנוער "יונתן" ומחלקת הנוער מתכבדים להזמין אתכן,
 
אימהות לנערים ונערות מתמודדים 

לערב של למידה, העצמה ושיתוף.
 
להרצאתה הנודעת והמרגשת של הגב' פרי כהן 

תובנות ועצות להתמודדות עם בני הנוער המתבגר.

הערב יתקיים ביום שני, 

י"ז שבט ה'תשע"ט (23.1.19) בשעה 20:30

הכניסה חופשית.
ברחוב יהונתן 22, בני�ברק, מרכז הנוער.

בערב זה תיפתח הרשמה לסדנה ייחודית 
של הנחיית אימהות לנוער מתבגר

(מס' מקומות מוגבל) 

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב,
הננו מתכבדים בזה להודיעכם על נהלי הרישום לכיתות א' לשנה"ל ה'תש"פ.

1. רישום חל על כל הילדים שנולדו בין התאריכים: י"ט בטבת ה'תשע"ג ( 1/1/13) לבין כ"ח בטבת ה'תשע"ד (31/12/13).
2. תקופת הרישום מיום שני, א' בשבט ה'תשע"ט ( 7/1/19) ועד ליום ראשון, כ"א בשבט ה'תשע"ט (27/1/19)

3. מקום הרישום משתנה בין סוגי בתי הספר. 
ייערך דרך מוקד טלפוני  בבתי הספר בית יעקב של החינוך העצמאי המופיעים ברשימה המצ"ב,  הרישום 
שמספרו 074-760-1900, במשך כל תקופת הרישום 24 שעות ביממה. (נא להכין מס' זיהוי של התלמידה 

לפני הכניסה למוקד הרישום).
     בית יעקב אוהלי אליעזר, רחוב המכבים 76.

     בית יעקב זכרון מאיר, רחוב האדמו"ר מגור 29.
     בית יעקב ע"ש הרב כהנמן, רח' קהילות יעקב 65.

     בית יעקב מסורת ישראל, רח' נויפלד 10.
     בית יעקב מרכז, רחוב רמב"ם 22.

     בית יעקב נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31.
     בית יעקב נווה אחיעזר, רחוב אורליאן 1.
     בית יעקב רמת אהרון, רחוב סורוצקין 9.

     בית יעקב רמת אלחנן, רחוב אשל אברהם 17. 
     בית יעקב שיכון ג', רחוב דקר 12.

     בית יעקב תפארת תמר, רחוב מימון 31. 

4. בשאר בתי הספר יתבצע הרישום, כבכל שנה, במזכירות בית הספר בתקופה הרשומה לעיל.
בזמנים כדלהלן:

בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00 – 12:00 לפנה"צ.
בימי שלישי גם בשעות 16:00 – 18:00 אחה"צ.

ובימי ששי בשעות 9:00 – 11:00 לפנה"צ.
יש להגיע לרישום עם תעודת זיהוי של שני ההורים ובה כתובת מגורים מעודכנת. בא כוחה של המשפחה, 
שאינו הורה, המבקש לרשום עליו להצטייד בייפוי כח מטעם ההורים. אפוטרופוס של ילד יציג אישור בית 

משפט.   

ובמקביל  כנ"ל,  א'  בגן חובה עליהם להירשם לכיתה  נוספת  ילדם שנה  5. הורים השוקלים להשאיר את 
להגיש בקשה במחלקת גני הילדים להישארות שנה נוספת בצירוף המלצה של הגננת.

רשימת  את  הספר   לבתי  החינוך  אגף  יודיע  הרישום  תקופת  לאחר  הטלפוני  המוקד  דרך  לנרשמים   .6
התלמידים השייכים לו והם יוזמנו לראיון אצל הנהלת בית הספר, כדי לסיים באופן סופי את הרישום.

7. במידה והורים קיבלו תשובה שלילית לבקשתם ניתן לערער תוך 10 ימים מקבלת המכתב השלילי בפני 
הנהלת בית הספר במכתב רשום או במסירה אישית של מכתב הערעור. כמו כן זכותם של ההורים לאחר 

מכן לערער בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך. 

8. הורי תלמיד שנותר ללא מענה חינוכי   יפנו למחלקת הביקור הסדיר בעירייה, כדי לקבל שיבוץ חליפי 
עבור ילדם.   

בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים
הרב אברהם רובינשטיין 

ראש העיר

רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים ה'תש“פ

בבתי הספר מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי העירוניים בעיר

סגן ראש העיר
וראש אגף החינוך

  הרב אליהו דדון

האגף
לשירותים חברתיים
מחלקה סוציאלית

קהילתית

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בשיתוף
עם  עמותת "יוזמות עתיד" נותנים לך מענה.

במסגרת השירות החדש, תיפתח סדנה לקידום יזמות עסקית.
הסדנה מיועדת לקדם נשים מקרב תושבות פרדס כץ וקרית הרצוג

אם יש לך עסק קטן שאותו תרצי להרחיב ולהצעיד קדימה!
אם יש לך את המוטיבציה לשפר את המצב הכלכלי שלך!

שירות כוללני חדש לקידום יזמות עסקית
לנשים בעלות עסק קטן.

• משך הסדנה 8 מפגשים שיקנו לך כלים מקצועיים למינוף העסק שלך.

• הסדנה תתקיים במרכז הקהילתי – רחוב דב גרונר 48.

• הסדנה מסובסדת בעלות 50 ש“ח.

                

חשוב! יש אפשרות להלוואה בתנאים מועדפים,

ליווי עסקי, הטבות לעסק שלך, קהילה תומכת עסקית.

 מספר המקומות מוגבל!

לפרטים והרשמה: חיה – 054-4941988 | אסתר – 054-7515734

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

על זאת ועוד,
כדי ללמוד לכוון את ילדכם לענות תשובות לשאלות,

לפתח את החשיבה, ולקדם את רמת הלמידה
הנך מוזמנת להמשיך להרחיב את הידע בנושא, בסדנא חוויתית.

הסדנא מותנית במספר הנרשמות (לפחות 15)
משך הסדנה: 4 מפגשים

במחיר מסובסד: 100 ₪ בלבד

- מהי חשיבה?
- מה ההבדל בין הבנה לחשיבה?

- איך אדע לבחור שאלה מתאימה  לרמה של הילד?
- כיצד נבצע תיווך, שיעזור לילד להגיע לבד לחשיבה?

בדבר פרטים ניתן לפנות למזכירות המרכז בימים א- ה
בין השעות 8:30-15:00 בטלפון: 03-6770303

shiratyosef@gmail.com :או במייל

הרישום נסגר בקרוב, נא הזדרזי להירשם.

סדנא לפיתוח חשיבה

מחלקת נוער

מרכז הנוער "יונתן" ומחלקת הנוער מתכבדים להזמין אתכן,
 
אימהות לנערים ונערות מתמודדים 

לערב של למידה, העצמה ושיתוף.
 
להרצאתה הנודעת והמרגשת של הגב' פרי כהן 

תובנות ועצות להתמודדות עם בני הנוער המתבגר.

הערב יתקיים ביום שני, 

י"ז שבט ה'תשע"ט (23.1.19) בשעה 20:30

הכניסה חופשית.
ברחוב יהונתן 22, בני�ברק, מרכז הנוער.

בערב זה תיפתח הרשמה לסדנה ייחודית 
של הנחיית אימהות לנוער מתבגר

(מס' מקומות מוגבל) 

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב,
הננו מתכבדים בזה להודיעכם על נהלי הרישום לכיתות א' לשנה"ל ה'תש"פ.

1. רישום חל על כל הילדים שנולדו בין התאריכים: י"ט בטבת ה'תשע"ג ( 1/1/13) לבין כ"ח בטבת ה'תשע"ד (31/12/13).
2. תקופת הרישום מיום שני, א' בשבט ה'תשע"ט ( 7/1/19) ועד ליום ראשון, כ"א בשבט ה'תשע"ט (27/1/19)

3. מקום הרישום משתנה בין סוגי בתי הספר. 
ייערך דרך מוקד טלפוני  בבתי הספר בית יעקב של החינוך העצמאי המופיעים ברשימה המצ"ב,  הרישום 
שמספרו 074-760-1900, במשך כל תקופת הרישום 24 שעות ביממה. (נא להכין מס' זיהוי של התלמידה 

לפני הכניסה למוקד הרישום).
     בית יעקב אוהלי אליעזר, רחוב המכבים 76.

     בית יעקב זכרון מאיר, רחוב האדמו"ר מגור 29.
     בית יעקב ע"ש הרב כהנמן, רח' קהילות יעקב 65.

     בית יעקב מסורת ישראל, רח' נויפלד 10.
     בית יעקב מרכז, רחוב רמב"ם 22.

     בית יעקב נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31.
     בית יעקב נווה אחיעזר, רחוב אורליאן 1.
     בית יעקב רמת אהרון, רחוב סורוצקין 9.

     בית יעקב רמת אלחנן, רחוב אשל אברהם 17. 
     בית יעקב שיכון ג', רחוב דקר 12.

     בית יעקב תפארת תמר, רחוב מימון 31. 

4. בשאר בתי הספר יתבצע הרישום, כבכל שנה, במזכירות בית הספר בתקופה הרשומה לעיל.
בזמנים כדלהלן:

בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00 – 12:00 לפנה"צ.
בימי שלישי גם בשעות 16:00 – 18:00 אחה"צ.

ובימי ששי בשעות 9:00 – 11:00 לפנה"צ.
יש להגיע לרישום עם תעודת זיהוי של שני ההורים ובה כתובת מגורים מעודכנת. בא כוחה של המשפחה, 
שאינו הורה, המבקש לרשום עליו להצטייד בייפוי כח מטעם ההורים. אפוטרופוס של ילד יציג אישור בית 

משפט.   

ובמקביל  כנ"ל,  א'  בגן חובה עליהם להירשם לכיתה  נוספת  ילדם שנה  5. הורים השוקלים להשאיר את 
להגיש בקשה במחלקת גני הילדים להישארות שנה נוספת בצירוף המלצה של הגננת.

רשימת  את  הספר   לבתי  החינוך  אגף  יודיע  הרישום  תקופת  לאחר  הטלפוני  המוקד  דרך  לנרשמים   .6
התלמידים השייכים לו והם יוזמנו לראיון אצל הנהלת בית הספר, כדי לסיים באופן סופי את הרישום.

7. במידה והורים קיבלו תשובה שלילית לבקשתם ניתן לערער תוך 10 ימים מקבלת המכתב השלילי בפני 
הנהלת בית הספר במכתב רשום או במסירה אישית של מכתב הערעור. כמו כן זכותם של ההורים לאחר 

מכן לערער בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך. 

8. הורי תלמיד שנותר ללא מענה חינוכי   יפנו למחלקת הביקור הסדיר בעירייה, כדי לקבל שיבוץ חליפי 
עבור ילדם.   

בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים
הרב אברהם רובינשטיין 

ראש העיר

רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים ה'תש“פ

בבתי הספר מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי העירוניים בעיר

סגן ראש העיר
וראש אגף החינוך

  הרב אליהו דדון
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3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 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 ובק"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, 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(_____________________________________________

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חד', 

משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חד' מושכרת, 

2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,500,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

 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(_____________________________________________

 באחיה השילוני 4 חד' 
ק"א, עורפי משופץ כולל 

חניה 1,800,000 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

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

 באליעזר 2.5 ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 1,450,000.
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' בבארי, 
דירת 3 חד', ק"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(_____________________________________________

באר שבע

י’-י”ב בשבט תשע”ט
16-18/1/2019  

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 בית ענק 450 מ"ר 

בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

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

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,850,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(__________________________________________________________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן 8 בנין מהודר 4 
חד' + מ. גדולות + גג צמוד 

+ חניה, 3 כ"א 054-3183117
_____________________________________________)1-4ל(050-7733982

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מעלית+ 2 מרפסות שמורה 

מאוד, מחסן וחניה בטאבו 
לל"ת 2,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-4ל(054-9466802

 ביהודה הנשיא ר"ג 4 
חד' 100 מ"ר קומה ראשונה, 

משופצת + חניה 3 כ"א 
_____________________________________________)1-4ל(050-7503129

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

הוזלת משכנתא קיימתאופקים

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 
כיווני אויר, נוף לתל אביב, 

בנין בוטיק 4 דיירים אופציה 
ממשית להרחבה בבית ובגג. 

052-9551551)2-5(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מדהימה באזור 
מרכזי 3 כ"א מרפסת מהסלון 

עם נוף למערב + אופציה 
ממוזגת ומסורגת. 

050-4166603)2-5(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

ב-3,800 ש"ח נטו במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)03-03(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 2 
מתוך 4 קרובה לאוניברסיטה 
מושכרות 4,000 ש"ח במחיר 
מציאה, משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)03-03(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 4 
מתוך 4 משופצות ויפות באזור 
מעורב מושכרות 4,000 ש"ח. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)03-03(_____________________________________________

 מציאה! משמעותית זול 
ממחיר השוק. 4 חד' 96 מ"ר 

מסודרת, מאווררת. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4137622

 דירת 3 חדרים קומה 3 
מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 

מ"ר שכונה ה' המבוקשת 
במחיר מציאה. משה אלוש 

_____________________________________________)03-03(אבני דרך 054-3255667

 דירת 3 חד' 78 מטר 
שכונה ה' מעולה לחלוקה 

במחיר קומה 4 מתוך 4 במחיר 
מציאה. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)03-03(_____________________________________________

בית שמש
 בבר אילן מול הקריה 

החרדית 3 חד' מצב מצוין, 
מרפסת סוכה אופציה 

לתוספת בניה עוד 2 חד' 
1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 

054-4901948)03-03(_____________________________________________

 מציאה! 2 פנטהאוזים 
צמודים בבניה ברח' בית 

_____________________________________________)2-3(יוסף 052-3330965

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

 דירות ובתי קרקע 
להשקעה ולמגורים החל 

מ-500,000 ש"ח.
_____________________________________________)2-2(054-9715858 ניצן אוחנה

 בגיבורי ישראל המתחרד 
בית קרקע 4 חד' משופץ כולל 
הכנה לקומה ב', רק 980,000 

ש"ח. 054-9715858 ניצן 
_____________________________________________)2-2(אוחנה.

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

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

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באבן גבירול, דירת גן, 5 חד' 
מושקעת ביותר + אופציה 

ליח"ד 2,100,000 ש"ח גמיש.
054-9422194)3-3(_____________________________________________

 לחטוף! בתאנה, משופצת  
5.5 חד', 150 מ"ר ניתנת 

לחלוקה כ-7,000 ש"ח לחודש. 
1,890,000 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ל(054-2021489

+5 חדרים

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! 3 חד' 

גדולים במיוחד, בניין קטן רק 
1,275,000 ש"ח

052-5752500)3-3(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בחסידי ליטאי, 3 חד', 
שמורה ומטופחת, בניין קטן 

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)3-3(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדלן בעיר ב"ש, החל 
מ-400,000 ש"ח. באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח. בארש 
בע 360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות 5,400 
ש"ח במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)03-03(אלוש אבני דרך 054-3255667

 באזור מתחרד, 5 חד', 
ק"ב מתוך 3, בנין משופץ, 

אבן ירושלמית, אופציה ליחידה 
נוספת, תיווך "מרכז מידע" 

052-2604463)3-3(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 באזור מתחרד, 3 חד', 
ק"ב מתוך 3, מיקום מצוין, 

אופציה להרחבה והמשך 
שכירות. תיווך -"מרכז מידע" 

052-2604463)3-3(_____________________________________________

 בהשלושה-סוקולוב 
ק"ב חזית 95 מ"ר לשיפוץ, 

1,650,000. תיווך הנדל"ן
050-4177419)3-3(_____________________________________________

 בטבריה, 3 חד' + 2 יח"ד 
מושכרות, חזית בנין מטופח, 

2,250,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)3-3(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)3-3(_____________________________________________

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

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

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב 95 מ"ר 
ק"ק מוגבהת + חצר גדולה 

ניתנת לחלוקה עד 5 חד' ובניה 
לפי דרישת הקונה 2,000,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי 
03-5799308)3-3(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
2.5/1.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,400,000 ש|ח 

גמיש. מס' נכס 7422.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)3-3(אורי תיווך אדוארד.

 להשקעה זבוטינסקי 
דירה מחולקת ל-2 יחידות 

1,180,000 ש"ח מס' נכס: 
077-2050410 .7429

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)3-3(אדוארד.

 בבלעדיות בנורוק 3 
חדרים + יחידת דיור מושכרת 
+ אופציה גג בטון משופצות 

ברמה 1,650,000 גמיש. פנחס 
_____________________________________________)3-3(נכסים 055-6789653

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)3-3(_____________________________________________

 באזור "האדמור מגור"!! 
גג + 2 + 5 + חזית. 

3,000,000 ש"ח .** גג + 
3 + 4 + חזית, א. לחלוקה. 
2,300,000 ש"ח. **5 חד' + 
ק"א + מעלית. 2,400,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)3-3(_____________________________________________

 באהרונוסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)3-3(תיווך הנדלן 050-4177419

 בפנקס דירת נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר חניה, 

 גמ"ח לוח דירות חינם 
לקונה למוכר ולמשכיר ועוד 
ללא מנוי ללא רישום כנסו 
dira4me.co.il או למוכר 

דירה באימייל:
alternativa006@gmail.com)3-3(_____________________________________________

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

גדולה בגג בנוי 40 מ"ר ק"6 
+ מעלית + חניה יש מדרגות 
מחדר מדרגות לגג חזית נוף 

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

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירת גן 70 מטר מפוארת + 

סוכה + מחסן + אופציה חזית 
1,400,000 ש"ח. פנחס נכסים 

055-6789653)3-3(_____________________________________________

 6 חד' דירת גן מושקעת  
160 מ"ר בנוי + 70 מטר חצר 

בשיכון ג' תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 בהתנאים, דירת גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 

משופצת שקטה יפיפיה, 
"מקסימום נדלן"

052-2452820)3-3(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז 
בבניין חדש 2,400,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)3-3(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקאי! פנטהאוזים 

החל מ- 1,570,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)3-3(_____________________________________________

 באזור טרפון דופלקס 4 
חד' }3+1{ + מרפסת גדולה 
ניתן לבנות חדר נוסף בגג ק"ד 

+ מעלית + חניה משופצת 
2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)3-3(_____________________________________________

 באזור הרב שך הנביאים 
דופלקס 6 חד' 190 מ"ר 
מתאים לחלוקה מדרגות 

מחדר מדרגות לגג משופצת 
חזית ק"ג + רשיון למעלית 
2,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)3-3(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפוארת  
מאוד בקרית הרצוג קומה 

ג' 200 מטר + מעלית 
2,300,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יח"ד 3 כ-65 מ"ר קומה 

ב' מ. מהיסוד 2,500,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 ב"חבקוק-הרב שך" 5 
חד' + ק"א + חזית, מושקעת 

+ דר', צפ', מז'. 2,300,000 
ש"ח. המפתחות אצל "שפיצר 

_____________________________________________)3-3(נכסים" 03-6188685

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,850,000 תיווך 
ש. מאירוביץ
03-5797756)3-3(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756)3-3(_____________________________________________

 בהר השלום בבניין חדש 
8 חד' 180 מ"ר ניתן לחלוקה 

ק"א+ מעלית חניה נוף מרהיב 
3,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)3-3(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד' 130 
מ"ר משופצת מושקעת + מ. 
שמש/סוכה גדולה ק"א חזית 

3 כ"א 2,500,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

 בויז'ניץ 6 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה, 4 כ"א 

3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)3-3(_____________________________________________

 4.5 חד' משופץ ברמה 
גבוהה קומה ב' חזית 

באפשטיין תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 4 חד' בנין יחסית חדש 
 BA קומה א' רק 1.67 תיווך

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס 

מעולה רק 1,600,000 
ש"ח. בלעדי ל"אפיקי 

_____________________________________________)3-3(נדלן בועז" 050-4156080

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
+ אופציות גדולות, 

ק"ג חזית, מדהימה רק 
להכנס 1,590,000 ש"ח 

בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)3-3(בועז" 050-4156080

 בבן זכאי 4 חד' + אופציה 
ענקית בגג ובצד 2,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)3-3(_____________________________________________

 באהרונסון מרווחת 
ויפיפיה + אופציה ממשית 
בגג 2,280,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית, 
3 מרפסות, סוכה גדולה, חניה 

_____________________________________________)3-6ל(בטאבו. 050-7708276

 בשיכון ה' ברחוב 
שפירא 4 חד' גדולים 
ומשופצים, קומה ג' 

ללא מעלית עם חניה 
1,650,000 ש"ח בלעדי 

בטאבו משותף. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756 

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 בלעדי באזור העיריה רח' 
שקט 4 חד', 95 מ"ר ק"א 
+ מעלית + חניה + סוכה 

משופצת מהיסוד 1,920,000 
_____________________________________________)3-3(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 

יחידות חזית 2,300,000 ש "ח. 
_____________________________________________)3-3(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך השלושה 
בבניין חדיש 4 חד' 100 מ"ר 
ק"ג חזית 3 כ"א 2,150,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)3-3(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! דירות 
4 חד' ופנטהאוזים! 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 בנחום! 3 + 2 + גג 
מרוצף, מתאים לחלוקה, 

רק 2,100,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)3-3(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + 
יחידה בבנין חדש, תשואה 

גבוהה 2,200,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות 4 חד' 2,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

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

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

052-3344721)3-3(_____________________________________________

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

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

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בשטרסר כ-4 חד' 95 
מ"ר ק"א מעלית 3 כ"א 

משופצת אופציה מ. כהן 
052-7684074)3-3(_____________________________________________

 לחטוף!! בז'בוטינסקי 
ב"ב 4 חד' כ-86 מ"ר ק"ג א. 

ברעפים 1,350,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 4 חד' כ-87 
מ"ר ק"ג כ"א א. ברעפים 
שמורה 1,360,000 "תיווך 

_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 א. הנגב כ- 4 חדרים כ-83 
מ"ר ק"א + סוכה משופצת 

חניה 1,450,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בבלעדיות דופלקס בדב גרונר
 )בפרדס כץ ב"ב( בנין חדיש 
מעלית ומרפסת נוף מטורף

055-6789653

1,500,000 גמיש

מציאה שלא תחזור!!

"פנחס נכסים"

 בעובדיה/ניסנבויים 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח, סוכה, חניה ומעלית, 

_____________________________________________)3-6(לל"ת 052-6158114



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

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

וילות ובתים

טבריה

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

תיווך הצבי
053-3147717 04-671666603-03(_____________________________________________

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

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

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

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(הצבי. 053-3147717

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

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

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)03-03(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

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

הצבי. 04-6716666
053-3147717)03-03(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

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

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

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

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)03-03(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

ש"ח ללילה, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666 

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)03-03(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(כוכבים: 02-5713375

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

גישה נוחה 4,490,000 ש"ח! 
_____________________________________________)03-03תיווך כוכבים: 02-5713375

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

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)01-04ל(058-3282450/1

 ברמות ב': 4 חד' 
+ מרפסת 30 מ"ר + 

ת.ב.ע. 35 מ"ר, נוף, ק"א, 
1,820,000 ש"ח. )מיידי 

גמיש( תיווך כוכבים:
02-5713375)03-03(_____________________________________________

ירוחם

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 1,450,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

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

י’-י”ב בשבט תשע”ט  16-18/1/2019

מושבה מגדל

 דירת 120 מ"ר + אופציה 
ליח' דור, מסודרת ויפה מצוינת 

להשקעה, 750,000 ש"ח. 
"תיווך הצבי" 04-6716666

053-3147717)03-03(_____________________________________________

+5 חדרים
 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 

)בטאבו רשומה 2 דירות( 
גדולה ומרווחת + אופציה 

ליחידת דיור במציאה!! 
850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

קריית ים

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

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

_____________________________________________)03-03(כוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים

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

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

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

 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(_____________________________________________

 בפנקס ק"א 3 חד' 
משופצים, 70 מ"ר עם 

אופציה להרחבה של 30 
מ"ר. 1,630,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 איכלוס מיידי. 
052-7167071)1-8(_____________________________________________

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

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

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

וילות ובתים

 דירת גן משופצת + חצר 
עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 לל"ת במכבים 3 חד' 70 
מ"ר + אופציה 70 מ"ר ק"ג 

משופצת, סוכה וחניה. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4149233

 זבוטינסקי כניסה מהרב 
ש"ך 58 מ"ר משופצת + 30 

מ"ר עמודים 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-5ל(054-8423950

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 3 חד' 
בטאבו משופצת ק"ד ממוזגת 

+ סוכה גג בטון, בנין חרדי 
1,300,000 ש"ח. תיוך 

_____________________________________________)2-5(אלטרנטיב 054-5500263

 בישמח משה 4 חד' 
100 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, מושקעת, באזור דתי, 
2,550,000 ש"ח.

_____________________________________________)2-5ל(050-7970050

גני תקווה

 בית קרקע בנוי 60  מטר 
עם שטח של 300 מ"ר גינה 
באזור החרדי במחיר מציאה. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)03-03(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמות ג': 5 חד' 

משופצת )100 מ"ר נטו( 
+ מרפסת סוכה, נוף! 

ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 
2,090,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(כוכבים: 02-5713375

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד' ומרתף 

מרווח במיקום שקט, תיווך 
_____________________________________________)03-03("דה בסט" 052-8977913

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)03-03(שלום

 באזור יוקרתי 4 חד' קומה 
ג' משופצת קומפלט מושכרת 
ב-2600 ש"ח. 930,000 ש"ח. 

052-6777485)2-2(_____________________________________________

 במוהליבר, ק"א, 85 מ"ר, 
משופצת, כולל מרפסת + 
חצר,  מושכרת ב- 2,600 

ש"ח. 685,000 ש"ח
052-6777485)2-2(_____________________________________________

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

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,330,000 ש"ח מיידי 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)3-3(_____________________________________________

 בדוד המלך 3 חד' ק"ג 
+ רשיון לבניה בגג ]יחידות[, 

ב-1,450,000 בלבד. תיווך 
_____________________________________________)3-3(הנדלן 050-4177419

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 3 

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

052-3344721)3-3(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,600,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)3-3(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)3-3(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,620,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"א חזית 
+ סוכה גדולה + אופציה 
ממשית להרחבה 20 מ"ר 

משופצת 3 כ"א 1,680,000 
_____________________________________________)3-3(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' יהושע 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"ב חזית 

שמורה 1,690,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בזבוטינסקי 
צד בני ברק 3.5 חדרים 80 
מטר קומה 3 אופציה בגג 
1,400,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)3-3(נכסים 055-6789653

 באבוחצירא! 3 חד' 
משופצים, בבניין מצוין, 

ק"ד, גג בטון, "אביחי-
_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק + אופציה קייימת, 
1,350,000 ש"ח בלעדי 

ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010)3-3(_____________________________________________

 במכבים 3 חד', ק"ג, 
משופצת ומרווחת, סוכה, 
חניה, אופציה 70 מ"ר מ. 
_____________________________________________)3-3(כהן נכסים 052-7684074

 באלישע 3.5 חד' 
ק"א, 75 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, 1,650,000 
ש"ח. מ. כהן

052-7684074)3-3(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו קומה 
ב' ביוסף חיים כ-60 מטר + 

אופציה קיימת בצד ל-41 מטר 
+ גג בטון חזית 1,275,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)3-3(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
באבוחצירא  +סוכה קומה 

ד' גג בטון + אופציה בחזית 
ובעורף 21 מטר משופצת 

חזית 1,300,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)3-3(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק 68 מטר 

בארנונה משופצת + אופצייה 
לסוכה גדולה 1,300,000 תיווך 

_____________________________________________)3-3(אלטרנטיב 054-5500263

 א.ויינרב כ-3 חד' כ-58 
מ"ר מ. מהיסוד "יציקה 
+ אישורים" לכ-52 מ"ר 

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)3-3(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ-70 מ"ר ק"ג משופצת 

א. להרחבה 1,360,000 "תיווך 

 א. שלמה בן יוסף 3.5 
חד' + מ. שמש כ-90 מ" ר 3 
כ"א + א. כ-25 מ"ר משופצת 

1,520,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)3-3(לדיור" 052-5222690

 א. אבוחצירא 3 חד' 
+ סוכה כ-70 מ"ר ק"ד מ. 

מהיסוד א. צד/גג 1,300,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 א. המכבים 3 חד' כ-60 
מ"א ק"א א. להרחבה כ-55 

מ"ר שמורה 1,260,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 א. בגניחובסקי 3 חד' 
כ-66 מ"ר ק"א + יציקת בטון 
כ-58 מ"ר 1,380,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

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

)לבעלי הון-ע-גבוה( 1,260,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 א. קוק 3 חד' כ-59 מ"ר 
משופצת + "היתרים" כ-70 

מ"ר בגג בטון 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 א. ז'בוטינסקי/סוקולוב 
3 חד' כ-72 מ"ר מ. מהיסוד 
+ "היתרים" 75 בגג בטון + 

כ - 40 בצד 1,390,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 א. שלש השעות 3 חד' 
כ-70 מ"ר 3 כ"א "מ. מהיסוד" 
+ מעלית + סוכה 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)3-3(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 
1,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בלעדי נורדאו 2.5 חד' 
קומה ב' ואחרונה גג רעפים 3 
כיווני אוויר 1,350,000 גמיש. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)3-3(אורי תיווך אדוארד.

 באליעזר 2.5 חד' 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מ"ר, 1,450,000 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756)3-3(_____________________________________________

 ברב קוק 2.5 חד' + 
מרפסת גדולה ק"ב חזית 60 
מ"ר מצב מצוין 1,450,000 

_____________________________________________)3-3(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 דירה 2.5 חד' להשכרה 
 BA בשיכון ג' קומה א' תיווך

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 באוסישקין 2.5 
חד' ק"א חזית 60 מ' 

משופצת מושכרת מיידי 
1,230,000 ש"ח בלעדי! 

ל"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)3-3(_____________________________________________

חדרה

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 

2,100,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בבן זכאי/בעלז, דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,450,000 
ש"ח גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

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

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 3.5 חד' עם 

מטבח וסוכה ענקיים 
ומשופצים, ק"ב חזית + 

אופ' להרחבה 2,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23, ב"ב,
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ההזדמנות שלך! 
ליצר הכנסה פסיבית 

מכובדת מתיווך - בקלות, 
ובמהירות! לפרטים: 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)3-3(_____________________________________________

 בשרת! 3 חד', ק"ב 
+ מעטפת 50 מ"ר, 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ק מיידי במחיר מפתיע 
1,200,000 ש"ח לסגירה 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)3-3(_____________________________________________

 בקרית הישיבה 4 חד', 
משופצת, מרווחת ממוזגת 

בתהליך פינוי בינוי, מחיר 
_____________________________________________)3-6ל(מציאה! 052-7117849

ירושלים

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)3-6(ש"ח. 050-4644211

 באורלנסקי/אחד העם 
- קרוב לאזור החרדי ק"א 

3 שירותים מזגנים, ארונות 
אינסטלציה וחשמל מוחלפים 

1,700,000 ש"ח. 
050-4811122)3-3(_____________________________________________

 בגני הדר דירת 4 חד' 
משופצת מהיסוד, מרפסת 

סוכה מחסן גדול חנייה 
_____________________________________________)3-6(פרטית. 052-7612512

 "רימקס עוצמה" 
השופטים, קומה 2, כ-105 

מ"ר, ממ"ד, מ. שמש, 3 כ"א, 
מעלית, חניה. צוות אביגד

072-3957393)3-3(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אחד 
העם, קומה 1, 90 מ"ר, 

משופצת, 3 כ"א, חניה. צוות 
_____________________________________________)3-3(אביגד 072-3957393

 "רימקס עצמה" אורלב, 
קומה 2, 100 מ"ר, משופצת, 

מעלית, חניה, צוות אביגד 
072-3957393)3-3(_____________________________________________

 בישעיהו המשורר 4 חד' 
יפיפיה משודרגת, קומה גבוהה 

נוף מדהים + חניה ומעלית. 
054-3476223)3-6(_____________________________________________

 בשעריה קהילת פינסק 3 
חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 תיווך אלחנן
050-4104044)3-3(_____________________________________________

 בסמילנסקי 3חד' + 
גדולה ק"ב + מעלית 3 כ"א, 

1,420,000 תיווך אלחנן
050-4104044)3-3(_____________________________________________

 בעמישב 3 חד' + 
משופצת ק"ק + חצר+ יח"ד 
מושכרת }יח"ד ללא טאבו{ 

1,520,000 תיווך אלחנן
050-4104044)3-3(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד, קומה 2, 60 מ"ר, 
עורפית, מיידית. צוות אביגד

072-3957939)3-3(_____________________________________________

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' שרותים כפולים, קומה ב' 

בהזדמנות, 1,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)3-3(בלבד. 050-4811122

 ברח' הס השקט! דירה 
מחולקת ל-2 יח' של 2 ח' 

ק"ק הכנסה 5,800 ש"ח רק 
1,280,000 ש"ח. 

050-4811122)3-3(_____________________________________________

 באזור רוטשילד 3.5 חד' 
מסודרת שקטה מרפסת סוכה 

052-2948691)3-3(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 111 ק"4, משופצת, 
אופציה ליחידת הורים 92 מ"ר, 

מעלית וחניה בטאבו
_____________________________________________)3-3(מאור 054-7772434

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 93 )מרכז( 3 חד', 

89 מ"ר )אפשרות להפוך 
בקלות ל-4 חד'(. קומה 4 

מעלית, שמורה ומאוד מרווחת 
1,440,000 דוד גולדשטיין 

055-6696950)3-3(_____________________________________________

 ביהודיה הלוי 2 חד' 
אפשרות ל-3 חד' בקלות 

ק"ק - מסודרת - מיידית!! 
1,190,000 ש"ח.

050-4811122)3-3(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בחרדי קומה שניה 3.5 חד' 

שמורה 600,000 ש"ח 
052-6777485)3-3(_____________________________________________

 ברח' המכבים קומה ב' 
משופצת 3 חד' מושכרת 

_____________________________________________)3-3(465,000 ש"ח. 052-6777485

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל 

דו משפחתי 7 חדרים, 
מושקע, מיקום מעולה 
+ יחידת מגורים. גינה 
_____________________________________________)51-03(פרטית. 050-5238920

בני ברק

דירות 
להשכרה

וילות ובתים
 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים
 באזור הרב שך השלושה 

דופלקס 5 חד' ק"ש + מעלית 
משופצת 6,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-5(פנחסי 03-5799308

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. מחירים טובים.
054-7477054 03-5444815)3-3(_____________________________________________

 4 חד' בבנין יוקרתי, 
מרווחת ממוזגת  

מושקעת, 3 שירותים! 
גינה וכניסה פרטית 

באזור פנקס היוקרתי. 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)3-4(052-7133387 לל"ת.

 באהרון דוב דירת גן 
4 חד', חדשה ומרווחת, 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב הרצל 93 
ב"ב קומה 5 בנין מטופח 

ושמור 4800 ש"ח 
_____________________________________________)52-03/19(לחודש. 050-5586335

4-4.5 חדרים

 רבי עקיבא אזור גן ורשא 
4 חד' משופצת, ק"ג, מיידי, 

5,000 ש"ח. תיווך.
054-2345633)03-03(_____________________________________________

 בהרצל 4 חד' ק"ב חזית, 
משופצת חניה, בנין מתחרד. 

_____________________________________________)3-4ל(אביבה: 050-2281030

 באזור העירייה 4 חד' 
100 מ"ר + מרפסת שמש 

משופצת כחדשה ק"א 
}אפשרי לטווח ארוך{ 5,300 
_____________________________________________)3-3(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בשבטי ישראל, 4 חד' 
+ מחסן + מרפסת ענקית 
משופצת כחדשה, מטבח 

_____________________________________________)3-4ל(חדש. 052-7140588

3-3.5 חדרים
 במכבים, 3 חד', 50 מ"ר, 

חדשה לגמרי, דו"דש, ממוזגת, 
ק"ג, ללא, מיידי.
054-8400623)2-5(_____________________________________________

 במרכז בני ברק 3 חד', 
משופצת מאוד, מטבח 

ואמבטיה גדולים, ש. בנפרד 
5,100 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)3-6ל(052-7648835 03-5700769

 מציאה באיבן גבירול! 
3 חד', ק"ק, רק 3,000 

ש"ח. בלעדי ל"אביחי-
_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

2-2.5 חדרים

 בירושלים פינת חברון 3 
חד' 70 מ"ר ללא ריהוט, מיידי. 

3,400 ש"ח ממוזגת 
_____________________________________________)2-5ל(050-4171046

 2.5 חד' 70 מ"ר 
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(_____________________________________________

 יחידת דיור 2 חד' ברח' 
מקובר/שמידן. מפוארת 

_____________________________________________)1-4(ומאובזרת. 052-7886600/11

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט, 2.5 חד', כ-50 מ"ר, 
ק"ב משופצת ויפה, מיידי, 
_____________________________________________)1-4ל(2,950 ש"ח, 052-6364661

 בבארי 2 חד', כ- 40 מ"ר 
מרוהטת, ק"א, ממוזגת, 

משופצת, אמבטיה, מטבח 
_____________________________________________)52-3/19(גדול, 2 כיורים. 054-4797080

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת ומרוהטת, ברח' 

רימון, בבנין חדש, 2,650 ש"ח, 
_____________________________________________)03-06(מיידי 0505-677030
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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

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)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)52-03/19(052-7623142 שלמה.

לפרסום
03-6162228

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

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

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

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

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

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

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

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

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

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

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

מרפסת נוף מהמם לכנרת. 
058-6454340)46-05/19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

_____________________________________________)47-06/19(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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

 סוויטות נופש _____________________________________________)47-18/19(054-7300740 054-4420846
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)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. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

בר יוחאי

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

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

 דרוש משרד/קליניקה 
120-150 מ"ר עד קומה 

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

ירושלים והסביבה

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

 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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 למכירה בת"א חנות בגדי 
ילדים יחידה בשבכונה פעילה 
כולל מלאי ולקוחות פעילים, 

_____________________________________________)52-3ל(מציאה, יוסי 052-7188044

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

 חנות ממתקים להשכרה, 
רח' מרכזי בב"ב, חנות פעילה, 
_____________________________________________)51-03(לרציניים בלבד 052-8819988

2-2.5 חדרים

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף בב"ב קומה 

_____________________________________________)1-1ח(נמוכה 0533115110

 דרושה יח"ד מרוהטת 
בב"ב לשבוע מיום רביעי ג' 

_____________________________________________)1-1ח(שבט. 050-5607139

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא חדר 10 מ"ר + שירותים, 

ק. כניסה משופץ לחלוטין + 
_____________________________________________)1-4/19(חניה. 052-7680317

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)01-08(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג + 1 
עיצוב חדיש, נוף לכינרת, דקות 

לביה"כ 054-6511250 מגדלי 
_____________________________________________)1-8ל(המלאכים. 

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 ברבנו אשר 8 דירת 
חדר וחצי ממוזגת, מרוהטת, 

מאובזרת, 1,600 ש"ח לחודש. 
050-9734807)1-4(_____________________________________________

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

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

 יחידת דיור, מרוהטת 
קומפלט וממוזגת + דו"ש 
_____________________________________________)2-3ל(2,500 ש"ח. 054-5523432

 2.5 ק"א במרכז השקט 
לזוג דתי, דו"ש מזגן, ריהוט. 

_____________________________________________)2-4ל(לל"ת. 054-6763289

 דרושה דירה 4 חד' 
לשכירות בסביבת חזו"א 

_____________________________________________)2-2ח(050-4131476

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-6651365

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציא 

הוהשבחה עתידית. משה 
_____________________________________________)03-03(אלוש אבני דרך 054-3255667

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי מתווך 
_____________________________________________)2-5(לציבור הדתי 050-5766979

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

פרטית 050-5340785
_____________________________________________)03-03(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ 200/400 
מ"ר להשכרה ולהחסנה 

למשרים מוסד, מכירות לכל 
מטרה, 052-7182182

_____________________________________________)03-03(050-5340785 "אחוזה"

 להשכרה משרד לנשים 
ברח' עוזיאל מואר ממוזג 

חימום תת רצפתי מחיר כולל 
_____________________________________________)2-3(1,500 ש"ח. 052-3850995

 בבני ברק 23 מטר ביעקב 
לנדאו 1,200 ש"ח. גישה 

מעולה. נעילה מעולה. 
_____________________________________________)02-05ל(054-7791345

 להשכרה מלונית 
בטבריה, מיקום מרכזי, 19 

_____________________________________________)1-4(חדרים מרווחים. 050-5665959

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בישעיהו חדשה ויפה, 
לזו"צ ובודד מרוהטת 

וממוזגת מיידי.
_____________________________________________)2-5ל(052-7681871

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ק"ג, ללא מעלית משופצת, 
_____________________________________________)2-5ל(מיידי, לל"ת. 052-8904113

 בראשונים בנין חדש 2 
חדרים 35 מ"ר ק. חמישית + 

מעלית + סוכה 2,750
052-7671305)2-5(_____________________________________________

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 

חזית, ללא ריהוט, פינוי מיידי. 
_____________________________________________)3-6ל(3,700 ש"ח. 054-2166681

 בפ"כ יחידה חדשה 2 
חד' ק"ג כ-35 מ"ר מפוארת, 

מרוהטת, מושקעת לל"ת 
_____________________________________________)3-4ל(050-4180086 052-7152859

ירושלים
 בבית וגן דירת חדר 

מרוהטת וממוזגת כניסה 
_____________________________________________)3-4ל(פרטית ק"ק. 053-3169314

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

שקט, ק"א, מיידי. 
_____________________________________________)3-6ל(054-8423688

 בטרומפלדור 4 חד' 
משופצת ומרוהטת קומה 5 

עם מעלית וחנייה, לטווח ארוך 
054-3977956)3-6(_____________________________________________

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

 תיווך דרושים בדחיפות 
דירות להשכרה באיזור פ"כ 

ב"ב, בנות 2-3-4 חדרים 
לשוכרים טובים, מיידי. 

054-7477054 03-5444815)3-3(_____________________________________________

 סמוך לרבי עקיבא לכל 
מטרה חצי קומה לרדת "נכס 

מסחרי למכירה 100 מ"ר. 
תיווך BA יזמות 

054-4980159)3-3(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדלן בעיר ב"ש, החל 
מ-400,000 ש"ח. באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח. בארש 
בע 360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה מינוס 1 
 BA הכנה ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? בזה 

אנחנו מתמחים והכל 
בס"ד תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 חנות 24 מ"ר ברחוב 
ירושלים 8 ב"ב רק 4000 ש"ח 

מיידי תיווך BA יזמות
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 חנות ברבי עקיבא ירמיהו 
55 מ"ר חזית תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 חנות מכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

880,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)3-3(בועז" 050-4156080

 להשכרה חנות 16 מטר 
בז'בוטינסקי הקב שך מקום 

פעיל מאוד כיום מספרה 
עובדת מתאים גם לפאנית 
וקוסמטיקאית 2,500 ש"ח. 

054-5500263)3-3(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז 
העיר קומה א' נגיש, 

משופץ. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 משרד משופץ 22 מ"ר 
ברחוב נתן הנביא קומת כניסה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

אבני איתן
 "בקתות אפיקי מים 

בגולן" - קרוב לחמת גדר, חדר 
אוכל לקבוצות, אוירה דתית.

052-5869713)3-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

כלנית

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

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

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)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, מרכזי. 
050-4124556)3-7(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

חופשת חורף מיוחדת, תוכלו להנות מנופש חלומי
 כולל חווית גלישה, וארוחות גורמה. מחירים נוחים! 

לפרטים והזמנות: 058-6130555

ההלכההשנה לפי פועל כל המקום 

קבוצותלארגון אפשרי 

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח



י’-י”ב בשבט תשע”ט  416-18/1/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

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

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

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

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

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

מכירת רכב
סיטרואן

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

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

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

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

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

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

■ 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)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

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

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

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

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

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

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

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

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

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

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

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

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

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

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

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, ודאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(אפסיים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

 סיטרואן ג'אמפי, 2014, 
אוט', 9 מקומות, מזגן מפוצל, 

מצב מעולה 054-7916871 
_____________________________________________)01-04(להתקשר עד 22:00

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)1-5(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
לימודים_____________________________________________)1-4/20(079-5226200

 ישיבה לבחורים/מדרשייה 
לבנות, בנשיאות האדמור ר' 
יוסף יושיעהו פינטו - בחצור 

הגלילית מקבלת בחורים, 
בגילאים 16-32.

גברים - 052-3822938
_____________________________________________)1-4(נשים - 053-4240198

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 אבד ארנק באזור תחנה 
מרכזית וכניסה לעיר ירושלים 
לפני כשבועיים ובו ת.ז. רק קו 

_____________________________________________)1-1ח(וכו' 058-3268622

 נמצאו מפתחות באזור 
חנוכה באזור שמגר ירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3174093

 אבד ת.ז. + תעודת נכה 
וכו' באזור צפניה/בר אילן 
_____________________________________________)1-1ח(בירושלים. 053-3132675

 נמצא קפוצ'ון קטיפה 
כחול בקו 240, בתאריך ט"ז 

_____________________________________________)1-1ח(טבת 054-3455693

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצויין.
_____________________________________________)1-1ח(050-4160457 י-ם

 אם ברשותכם בקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)1-1ח(סימלי. 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)1-1ח(050-6651365

 דרושה גיטרה לילד עם 
בעיות רגשיות הלומד לנגן 

_____________________________________________)1-1ח(בגיטרה 052-7151697

 מעוניינים לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות, במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)1-1ח(קולי 079-5783974

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

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

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

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

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

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 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

 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

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

 בדרום צפת 7 דק' 
מהעתיקה 10 מיטות, נוף 

מדהים לכנרת ורשב"י, נקיה 
_____________________________________________)1-4(וממוזגת. 052-7147514

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 ניסן אלמרה 99 טסט 
לחצי שנה מצבר, אלטרנטור 

ורדיאטור חדשים. 
_____________________________________________)2-5ל(052-7621667

ניסן

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 אבד שעון "ראדו" בקו 
498 מאופקים לב"ב במוצש"ק 

שמות. 058-322915
_____________________________________________)2-2ח(או: 052-7164403

 דרוש בתרומה שידה 
לתצינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4160457 י-ם

 דרושה חוברת ללימוד 
נהיגה + שלט לרכב נהגת 

_____________________________________________)2-2ח(חדשה 052-7661529

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות 

_____________________________________________)2-2ח(ללא מזרון 053-3100941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)2-2ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)2-2ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)2-2ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)2-2ח(סמלי. 054-7432035

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)2-2ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)2-2ח(חילוף 050-6651365

 דרוש לקניה בתשלום 
סמלי, במצב מצוין, פלאפון 

כשר, אזור ב"ב. 
054-8491418)2-5(_____________________________________________

רשיון עד החתונה?
בועז אהרוני 

050-4084458
מורה נהיגה

מאורס?

תקליטן
לאירועים

ציוד הגברה
להשכרה

050-8521404
054-8458872

 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(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)3-3(במקום. 050-3388668

פיאט
 למכירה פיאט דובלו מודל 

2015 בנזין + מערכת גז 
_____________________________________________)3-3(בהזדמנות. 050-8447574

קאיה

רנו

 קאיה קרניבל מודל 2006 
7 מקומות אוטומט במצב 
_____________________________________________)3-3(מצויין טל': 055-8856959

 רנו גרנד סיניק אוטומט 
מודל 2011 7 מקומות יד 

ראשונה פרטית. טל': 
053-4707059)3-3(_____________________________________________

 רנו מסתר מודל 2009 
מסחרי דיזל שמורה, טל':

053-4707059)3-3(_____________________________________________

 ברכת יוסף שידוכים עבור 
גילאים 30-40 רווקות/רווקים 

איכותיים ומלומדים. 
03-9643668 050-5559877)3-6(_____________________________________________

 בבית הכנסת מנין 
אברכים בק. הרצוג, נמצא 

ציקוליקוצים )משומש( בא' 
_____________________________________________)3-3ח(שבט. 03-5797249

 ביום ט' בשבט אבד 
פלאפון גלקסי יקר צבע זהב 
_____________________________________________)3-3ח(ברכבת הקלה 050-6256846

 נמצא בתחנה ב"ב ברבי 
עקיבא 69 פינת ירושלים 

_____________________________________________)3-3ח(מיטריה גדולה 053-3155415

 אבדה קופסת פאה בב"ב 
בתחנה ברח' השומהר לכוון 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים 052-7139534

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)3-3ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפ' בן תורה. 

_____________________________________________)3-3ח(050-6651365

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר זול. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7163334

 דרוש אטלס לתלמידה 
_____________________________________________)3-3ח(במצב טוב 050-4188923

 למשפחה בב"ב דרוש 
פקס/מדפסת במצב טוב! 

_____________________________________________)3-3ח(050-4188923

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)3-3ח(054-7938941

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
עם רדיו במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)3-3ח(סביר 052-7163334

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)2-2ח(1-599-500-003

יודאיקה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מחליק מיני אמיקה חדש 
בנרתיק מהודר 100 ש"ח. 

אפשר בשוברים 
_____________________________________________)3-3ח(052-7157077

 מכונת קפה טובה מאוד 
כחדשה רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(055-6776323

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה + ווינוס + אופיס 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 03-9342247

 מייבש כביסה במצב 
מצוין בהזדמנות 350 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(03-9342247

 קיטור לניקוי יסודי חברת 
moller-Germany חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8438769

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי. חדש באריזה 

_____________________________________________)3-3ח(149 ש"ח. 058-3263264

 תנור גז שלוש להבות 
כולל צינור וברז לגז במחיר 
_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 052-7678911

 שואב אבק אובר-אורגינל 
_____________________________________________)3-3ח(300 ש"ח. 050-4173135

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח 
121X59X31

_____________________________________________)3-3ח(טל': 052-7966786

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 80 ש"ח מציאה! 
_____________________________________________)3-3ח(טל': 050-2897977

 מקרר בגודל בינוני במצב 
מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7614934

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )בני 

ברק(. 150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 מציאה! 2 מסכי מחשב 
דק סמסונג + מאק במצב 

מצוין! 300 ש"ח. -052
_____________________________________________)3-3ח(5234552

 HP.פקס 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)3-3ח(מצב מצוין. 052-5737813

 תנור חשמלי "מברזובה" 
חדש באריזה - 150 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 מסך מחשב + פ[קס 
כל דבר 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)3-3ח(צעצועים. 052-5737813

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר תוכנת כתיבת 
מסמכים מציאה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)3-3ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 נגן-MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 40- ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-2437292

 מיחם נירוסטה כחדש 14 
ליטר בפ"ת תוצרת חוץ 150 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2786557

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-2727474

 FX580 מצלמה פאנסוניק 
 X 10 12 מגה +  נרתיק זום

כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-2727474

 תנור תא אחד + כיריים, 
בקו, עובד מצוין 250 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7957791 )בירושלים(

 מיקרוגל דלונגי במצב 
מעולה 50 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-7657791 )בירושלים(

 תנור 2 תאים משולב עם 
כיריים 350 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(054-5397876

 מציאה! מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-7171228

 מקרר קטן 350 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7396092

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 תנור 3 ספירלה מסתובב 
ימין-שמאול- 210 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(באריזה! 050-9340317

 מפזר חום חדש באריזה - 
80 ש"ח, לפרטים 

_____________________________________________)2-2ח(050-9340317

 מסך מחשב דק חב' בנקיו 
17 אינץ' מרובע במצב מצוין 
_____________________________________________)2-2ח(139 ש"ח ב"ב. 054-3132330

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)2-2ח(טוב. 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח מצב 
_____________________________________________)2-2ח(מצוין. 052-5737813

 רמקולים גדולים וחזקים 
"בוקסות" זוג ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להובת( נירוסטה 250 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)2-2ח(150 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם kemmedy

כחדש 100 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

מעונין לקנות
ספרי תורה 

ומגילות אסתר
ישנים, גם פסולים
054-6420392

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701
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תינוקות

ריהוט
 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________

 2 ארונות כתר במצב טוב 
מאוד 200 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8540687

 שולחן עגול + 6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

_____________________________________________)1-1ח(רק 500 ש"ח. 053-3114819

 עמודון שתי דלתות צבע 
שחור במצב מעולה רק 450 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 053-3114819

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 אמבטיית תינוק במצב 
_____________________________________________)1-1ח(חדש. 052-7161030

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ 

מלא. 190 ש"חח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(0525737813

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(053-3134131

 2 כסאות בר גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(050-9089110

תקשורת

 HP 652 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8431644

 מכנס ג'ינס חדש מידה 40 
חב' קסטרו 100 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(058-7041010

 מכשיר סלייסר מאסטר 
_____________________________________________)1-1ח(חדש 85 ש"ח 058-7041010

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 חלוק מידה L מחיר 100 
_____________________________________________)1-1ח(058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)1-1ח(40 ש"ח 053-3155315

 מכנס לתינוק מידה 
12/18 חודשים קטיפה חדש 

של קידישיק 35 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-2727474

 למסירה גליונות "הדרך" 
_____________________________________________)1-1ח(בק. הרצוג. 050-4148068

 נברשת יוקרתית עתיקה 
300 ש"ח. 054-8421867

_____________________________________________)1-1ח(

 מכונת קפה איכותית 
מאוד 250 ש"ח.
054-8421867

_____________________________________________)1-1ח(

 ארנבת צעירה לבנה 
חמודה 60 ש"ח. -054

8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 זוג מזרוני שנה קפיצים 
איכותי 120 ש"ח. כ"א. -054

8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרו לוקס 400 ש"ח נקנה 

ב-1200 054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 שטיח חדר מצב מצוין 90 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 תנור אפיה בילד-אין 160 
ש"ח + כיריים גז 110 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה, 500 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-7143037

 לאגרת מיוחדת ממרן 
הרב עובדיה יוסף דרושים 

תורמים להדפסה וחלוקה. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7176547

 ערכת מד סוכר )חב' 
free style( חדש באריזה 130 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 זוג תוכונים + כלוב 
תמורת 100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)1-1ח(054-8592195 ברכי.

 5 מטבעות כסף לפדיון 
_____________________________________________)1-1ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 בטריה לאופניים 
חשמליות A10 מחיר 270 

ש"ח, 36 ואט 
_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )ב"ב(

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מסך מחשב LG במצב 
כחדש 20 אינץ 150 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 מסך 26 אינץ פיליפס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7161030

 סיגריה אלקטרונית במצב 
מצוין 50 ש"ח. 073-7961820 

_____________________________________________)1-1ח(שלוחה 301 ב"ב.

 נגן DVD תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כירה חשמלית 2 להבות 
ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 אוזניות בלוטוס צוואר 
איכותיות ביותק במחיר מציאה 
_____________________________________________)1-1ח(50 ש"ח בלבד. 055-6780481

 אוזניות קשת איכותיות 
חכברת סוני מקוריות כחדשות 

ממש 60 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 מדפסת ליינר 
BROTHER משולבת 

למשרד טונר חדש 400 ש"ח 
054-2252242)1-4(_____________________________________________

 רמקולים מותג למחשב 
עם סאב כחדשים 180 ש"ח 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 נט-סיטק למחשב כחדש 
דור 3.5 150 ש"ח. 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
הליפס 3 ראשים נטענת גדם 

930 ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
_____________________________________________)1-1ח(שלט וטיימר 052-8380655

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6787374
_____________________________________________)2-2ח(או- 053-3719093

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8405498

 HP 3835 דיו למדפסת 
 HP 652 מדגם

_____________________________________________)2-2ח(054-8431644

 מפזר חום חדש באריזה 
70 ש"ח + תנור חשמלי 

לחימום 100 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(050-9340317

 מצלמה חברת אחימפוז, 
בעברית, איכות מעולה, דגם 
SP-610VZ מגה פיקסל 14 

_____________________________________________)2-2ח(370 ש"ח. 054-8542195

 גוף תאורה לד מוגן מים 
_____________________________________________)2-2ח(כחדש 50 ש"ח. 052-7150240

 כיריים גז נירוסטה 4 
להבות, Bosch, במחיר 250 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 בלעך לשבת לגז 
מנירוסטה, 50X50. כחדש 30 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 UNIVERSE שואב אבק 
ידני קטן כחדש באריזה 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

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

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור אפיה בילד-אין צבע 
לבן 145 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כיריים גז "דה לונגי" מצויין 
120 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 מכונת כביסה במצב 
מצוין בהזמנות בבאר יעקב 

200 ש"ח. משה
052-7201904)2-3(_____________________________________________

 למכירה שולחן עגול 
רגליים ניקל במצב מעולה! 

_____________________________________________)2-2ח(300 ש"ח. 058-3292985

 שולחן סלון מעץ מלא 
+ זכוכית 1.10X60 במצב 

_____________________________________________)2-2ח(מעולה! 058-3292985

 מראה מעץ מלא עגול 
1.30/1.30 במצב חדש! 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 058-3292985

 מראה מסגרת מעץ מלא 
מצב חדש! 110/60 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח.  058-3292985

 כוננית ספרים 80 ס"מ, 
דלתות + מדפים. צבע: בוק + 

ורוד - 150 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-4620206

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)2-2ח(350 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(053-3134131

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין, 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-5705546

 כורסת נדנדה מעץ מזרון 
והד, משענת גבוהה, 240 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-6784969

 שולחן כתיבה/מחשב 
מאיקאה צבע לבן, מצב 

מעולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7150240

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מיטת תינוק + מזרון 
תואם ב"ה 140 ש"ח כולל 

_____________________________________________)2-2ח(המזרון. 052-5737813

 שולחן עגול יפיפה + 
רגליים מניקל ניתן לכוון 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 058-3292985

 שולחן מעץ מלא + 
זכוכית במצב חדש! 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-3292985

 ספת יחיד עם ארגז 
למצעים במצב מצוין 400 

ש"ח. 052-8566998
_____________________________________________)2-2ח(03-9303595

 שולחן פינת אוכל נפתח 
חום וונגה רגל מרכזית חזקה 

_____________________________________________)2-2ח(260 ש"ח. 052-5737813

 ארון 3 דלתות בצע קרם 
שמנת מוכן להרכבה, 280 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5737813

 ספת יחיד עם ארגז 
מצעים במצב מצוין - 400 
ש"ח. פ"ת 052-8566998 

_____________________________________________)2-2ח(03-9303595

 2 מיטות במצב מעולה 
עם מגירות 480 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4185175

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 מיטה מעץ מלא, נפתחת 
למיטה נוספת + מזרונים + 

2 מגירות במצב מעולה. 500 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7657906

 חדר שינה הכולל: 2 
מיטות + ראש, מראה  2+ 

שידות 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(050-4133900

 2 סטנדים עם גלגלים 
נפתח לאורך 3 מטר מצב טוב, 

250 ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4120286

 שידה מגירות חזקה ויציב 
העם גלגלים עץ מלא. 190 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כסאות למטבח מברזל 
שחור ויציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(כ"א. 050-4135002

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר, 

עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח - 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

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

_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טרמפיסט לעגלת תינוק 
_____________________________________________)2-2ח(150 ש"ח. 054-8406526

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה גגון אחד בבני 
_____________________________________________)2-2ח(ברק.  לפרטים 052-7166307

 עגלת אמבטיה 
inglesina שלב שחור + 

אפור 300 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8421088

 "ארגונית" לעגלה צבע 
אפור גינס 40 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8421088

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. ב"ב 
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

 כסא הגבהה לאוכל 
לתינוק )יושב על כסא( 25 

ש"ח. )ורוד/כחול(.
_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 עגלת איה בייבי, אמבטיה 
וטיולון, שמורה במרעז, 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7139509

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח.( 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN במצב חדש 3 

שלוחות 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-8380655

 אלפון שולחני דגם 
UNIDEN צבע לבן חדש! 

_____________________________________________)2-2ח(80 ש"ח. 08-8563223

 סמארט-פון גלקסי 
פרמיום חסימת נטספארק 

בשימוש שנה 250 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8349127

 פלאפון LG יד שניה 
במצב מעולה!! תומך כשר, 

רק ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 למכירה בלוטוס כמו 
_____________________________________________)2-2(חדש 70 ש"ח. 054-8498936

 טלפון echo ב-100 ש"ח. 
054-8498936)2-2(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום.
03-6884123 050-5274348)2-5(_____________________________________________

 קורקינט דו גלגלי, גלגלים 
מיוחדים, 200 ש"ח. 

053-3120620)2-4(_____________________________________________

 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

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

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

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ'- כחדש 200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-84553370

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4128920

 מסך דק 22 ס"מ אורך 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4128920

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים + מסך 

דק במצב מעולה!!! 400 
ש"ח. בפ"ת.

_____________________________________________)1-1ח(יובל 052-8401909

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)1-1ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482 

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

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין ) לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
קדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-3463482

 "PC 21 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)1-1ח(אינץ 200 ש"ח. 050-6205446

 למסירה תנור בילד אין 
בשרי, הטורבו במצב מעולה, 

אפייה לא אחידה. 
_____________________________________________)1-1ח(054-8413299

 תנור חימום ספירלה 
מסתובב ימינה ושמאלה 

חדש לגמרי באריזה 220 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח()גמיש( 050-9340317

 מפזר חום או לחדר או 
לאמבטיה חדש באריזה 75 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 050-9340317

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)1-1ח(או 053-3179093

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
4 מכנסי ילדים 

ב- 100 ₪
מעילי ילדים 

ב- 39 ₪

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)2-2ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 למכירה שואב אבק גרמני 
ביתי במצב חדש כולל חלקים 

מחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(050-8447547

 תנור + גז 390 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(בלבד. 054-5656194

 מדפסת HP צבעונית 
משולבת עם פקס וסריקה 

כחדשה 299 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(058-3263264

 נגן דיג'י-מאן + מגן + 
שירים רק 130 ש"ח בבית 

_____________________________________________)3-3ח(שמש. 054-8478877

 בהזדמנות שידה 8 מגירות 
+ מראה מעץ מלא )אפשרי 

להוריד( 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-5234552

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצוין. 050-416457 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים.

 ארון 3 דלתות צבע קרם 
שמנת + 4 מגירות גדולות 

290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 שידה מגירות חזקות 190 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 052-5797813

 2 מיטות עם מזרונים מצב 
מצויין רוחב 0.70 ב- 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7174414

 ארון למטבח על גלגלים 
_____________________________________________)3-3ח(ב-150 ש"ח. 052-7174414

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 כסא נדנדה מעץ, מזרון 
ובד, משענת גבוהה, 190 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-6784969

 ארון גובה 2.4 רוחב 1.65 
עומק 1.57 בצבע עץ במצב 

מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-8958197

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות. )ב"ב(. 120 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"( 250 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 כסא משרדי כחדש 
קטיפה טורקיז + ידיות 

וגלגלים, מרווח בירושלים רק 
300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(050-7120286/5

 2 סטנדים לתליית בגדלים 
למכירות + גלגלים נפתח ל-3 

מטר במצב טוב 250 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(כ"א. בירושלים 050-4120286

 דלתות "חמדיה" קומפלט 
צבע דובדבן 70/80 כחדשות 

_____________________________________________)3-3ח(249 ש"ח. 053-3188804

 4 כסאות מטבח עץ, 
קיפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ספרייה על עמודי ברזל 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח בי-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ. אורך 80 ס"מ 

_____________________________________________)3-3ח(בי-ם. 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 שידה מגירות חזקה ויציבה 
עם גלגלים עץ מלא, 190 ש"ח 

בלבד. 052-5737813
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ארונות מטבח שש + 
כיור 500 ש"ח, דלת פלדלת 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-8435872

 כורסת עיסוי המתקדמת 
בעולם "novo" במצב מצוין 

8,000 ש"ח עם אחריות 
בתוקף "כפר חבד" 

054-4202316)3-6(_____________________________________________

 שולחן סלוני עם 6 כסאות 
ב-500 ש"ח. במצב מצויין. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7174414

 בהזדמנות ספריית קודש 
מפוארת כחדשה עץ מלא 

חזקה במיוחד במיר מציאה. 
_____________________________________________)3-3ח(050-41111114

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)3-3ח(מקרר סנדוויץ. 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)3-3ח(45. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים קטמון ישנה.

_____________________________________________)3-3ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 כסא משרדי "כחדש" 
מרופד קטיפה טוקיז עם ידיות 

וגלגלים בירושלים רק 300 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4120286

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומידה + מיטה 

זוגית 500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)3-3ח(052-7178693

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח מצב טוב. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 עגלת טיולון אדומה גגון 
גדול מתקפלת לתיק קטן 

שכיבה מלאה, במצב מצוין. 
_____________________________________________)3-5ח(450 ש"ח. 053-3364930

 עגלה פגפרגו שחורה 
+ אמבטיה במצב טוב 4500 

_____________________________________________)3-5ח(ש"ח. 053-3364930

 תיק לעגלה + קשת 
לעגלה כחדשים נקנה ב"שילב" 

_____________________________________________)3-5ח(150 ש"ח. 053-3364930

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 054-8464909

 אמבטיה לבייבי גוגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(053-3188804

 טיולון + אמבטיה מצב 
מצוין 280 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)3-3ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
לבן 110 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 פלאפון LG במצב 
מעולה!! עם נגן מוסיקה ורדיו 

)בלי מצלמה( רק 60 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(בלבד. 054-8426680

 סלולארי LG + מטען 
סוללה חדשה טאצ' 260 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GLE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלה מקסימה סגול 
כסוף מידה 38 מתאים לכלה 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 00-4118891

 סוללה 11A 54V יד-2 
_____________________________________________)3-3ח(450 ש"ח. 052-5299950

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 054-8464909

 USB - 500 + רדיו-דיסק 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-8412903

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברת "לרט" 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2437292

 דוד חשמל 30-40-60 
ליטר, כ"א 500 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח( 054-8435872

 קולט אדים - 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8412903

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הילוכים לגבר 24 
הילוכים 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(055-9385263

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה לנשים/נערות רק 

 ZARA ב-100 ש"ח של חברת
_____________________________________________)3-3ח(טל': 054-842668

 אופניים לילד לגיל 3 שנים 
+ גיל 5-6 שנים כ"א 130 

ש"ח. מצב טוב מאוד.
_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 תוכי צהוב מרהיב ביופיו 
כולל כלוב ואביזרים בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(רק 150 ש"ח. 02-5323450

 חוברות "מרשמלו" 1-11 
ב-50 ש"ח בלבד. מצב מצוין. 

_____________________________________________)3-3ח(054-8478877

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אופני הרים 24 הילוכים 
26 אינץ חברת מרין 300 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(055-9385263

 אופני עיר ללא הילוכים 
_____________________________________________)2-2ח(26 100 ש"ח. 055-9385263

 שעון קיר אליפסי יפה 
חדש באריזה גודל 25X33ס"מ 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. בב"ב. 054-8418662

 סט שטיחים חום-כתום, 
לרצפה 80X50 ס"מ. שטיח 

מסביב לשירותים וכיסוי 
לאסלה 45 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8418662 ב"ב

 זיכוי בחנות "בנים" ע"ס 
139 ש"ח נמכר ב- 110 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4186100

 "אוזניות לבוטוס סאמויקס 
חדשות ללא שיומוש כלל 60 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 03-5797481

 אופני הרים של חברת 
קוברה עם בולמים קדמים 400 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. ב"ב. 052-3500137

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית  קנים לשבת כחדש 

בב"ב 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8479805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון, ניקוי 35 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 רדיאטור 14 צלעו חב' 
ברדר 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

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

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפיפה חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פיטים זהב 90 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 חליפת דאבל במצב חדש 
מידה S-44 בצבע שחור 500 

ש"ח. 054-5970396 )לא 
_____________________________________________)2-2ח(אחה"צ(

 מגפיים חדשות באריזה 
רק ב- 50 ש"ח. מידה 39, כל 

הקודמת זוכה!!
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)3-3ח(058-3213824

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

 חד הורי חרדי חרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)3-3ח(לפי שעה. 054-7938941

 התפנתה מזכירה רפואית 
עם  נסיון רב בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(058-3237676

 כרית לכינור גודל וחצי, 
חדש לגמרי, ב-30 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 '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(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)52-03/19(צוות חרדי 050-8938869

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת הנדסאי/ת, 
5 שנות נסיון לפיקוח תשתיות 
להקמת שכונות באיזור גדרה 

והסביבה.
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת, 7 שנות 
נסיון כראש צוות לעבודות 
תשתית להקמת שכונות 

באיזור המרכז, 
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)52-3/19(_____________________________________________

 בפ"ת/גב"ש מיידי! 
מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה, שכר גבוה 
למתאימה.

054-7978069)1-4/19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה דרוש 
מוכר ת. טובים למתאימים 

053-3133344)1-4(_____________________________________________

 דרושות מנהלות למעון 
יוקרתי לגיל הרך מקצועיות, 
חמות ומסורות. מ. מלאה/

_____________________________________________)1-8(חלקית לאה- 053-3126010

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב. דרישות: אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס: 
03-5791454)1-4(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל- 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)1-4/19(פרטים בטל': 054-8503222

 דרושים מנקים לישיבה 
בת"א לשעות היום והלילה 

שכר נאה. לפרטים:
_____________________________________________)1-4ל(050-4195145

 דרושה עובדת לצהרון 
בק. אונועם נסיון ת. טובים 

_____________________________________________)1-4(למתאימה 050-4102929

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)2-5(_____________________________________________

 דרושה עובדת מסורה 
ואחראית למ. מלאה/

חצי משרה מידי ת. טובים 
למתאימה 052-7142608 

_____________________________________________)2-5(להתקשר בערב.

 למחסן שיש בפ. תקוה 
דרוש/ה עובד/ת למ. מלאה 

052-4251252)2-5(_____________________________________________

 למשפחה בפ"ת עוזרת 
לנקיון פעמיים בשבוע מנוסה 

והמלצות, רצוי חרדית. 
_____________________________________________)2-5ל(050-5957951

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב שעות -16:00
_____________________________________________)2-5ל(22:00 מיידי. 053-3391691

 דרושה מנהלת 
חשבונות בפ"ת למשרה 

חלקית לאחה"צ חשבשבת 
_____________________________________________)2-5(ומיכפל 052-5293000

 לקו תוכן חדשות, דרוש 
עובד, עבודה מהבית, נדרש 

מחשב עם אינטרנט שליטה 
באקטואליה, משמרות ערב 

שכר גבוה למתאימים פרטים 
SMS 052-4040875-2-3ל(ב(_____________________________________________

 לעזר מציו ב"ב 
דרושות טלפניות לשעות 

הבוקר/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות.
052-5808957 נא 

להשאיר הודעה בתא 
_____________________________________________)2-3(קולי.

 נציגות שירות לביטוח! 
31.60 ש"ח התחלתי, 

8:00-16:00, בונוס -400
2500 ש"ח לא מכירות. 
אין צורך בנסיון! קורס 
בשכר! מותאם למגזר 
החרדי. 052-7564443

 or.isra1@gmail.com
_____________________________________________)2-5("אור ישראל"

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לכיתת 

תינוקות משרה מלאה/חלקית. 
תנאים נוחים! 

_____________________________________________)2-5(רחל 050-7884864

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתאום פגישות. 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 לחברה הנותנת  שירות 
לעסקים פקיד/ה לעבודה 

מהבית, לתיאום פגישות, ועוד. 
4 שעות ביום - גמיש. 5,000 
_____________________________________________)3-3(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד נדל"ן בסמיכות 
לבני ברק מנהל/ת משרד, 
לעבודה מול קבלנים ועוד. 

8000 ש"ח.
_____________________________________________)3-3(קריירה 072-22-222-62

 לרשת מזון מנהל/ת סניף 
בירושלים. שכר 13,000 ש"ח 

+ רכב צמוד.
_____________________________________________)3-3(קריירה 072-22-222-62

 לחברה דרושים/ות 
קלדנים/ות לעבודה מהבית 

- למשרה קבועה. שעות 
נוחות, שכר הולם. קריירה 

072-22-222-62)3-3(_____________________________________________

 למעון בפ"ת מטפלת 
לכיתת פעוטות משרה מלאה 

תנאים טובים + בונוסים 
052-7650790)3-6(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב 
לפרויקט זמני אחראית 

משמרת בוקר/
ערב תנאים מצויינים 

למתאימות
052-5808957 יש 

להשאיר הודעה בתא-
_____________________________________________)3-4(הקולי.

 למוסד בב"ב, דרוש מנקה 
מקצועי מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)3-4ל(לפרטים: 058-4884990

 מחפש/ת הכנסה 
נוספת בזמן הפנוי? בין 
-2,000 ל-4,000 ש"ח 

בחודש לא דרוש נסיון. 
גברים - 054-8536883
_____________________________________________)3-6(נשים- 054-8536884

 לבית אבות בב"ב 
דרושים: *מדריכת 

תעסוקה )עדיפות לדוברת 
רוסית( *עובד מכבסה 

*צבעי. לפרטים:
שרית 052-7500318 עד 

_____________________________________________)3-6(השעה 15:00

 למעון פרטי בפ"ת דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/

חלקית - מיידי! 
052-7133613)3-6(_____________________________________________

 למפעל בב"ב עובד מסור 
ונאמן למשרה מלאה וקבועה 

_____________________________________________)3-4ל(לפקסס: 03-5702721

 לגן באזור ב"ב, סביבת 
עבודה איכותית עם דגש על 

אווירה וגיבוש צוות דרושה 
סייעת 052-7643131

052-7130006)3-6(_____________________________________________

 בואי להיות חלק 
ממעון שהוא בית בפ"ת, 

שעות עבודה -8:00
16:00 תנאים מצויינים, 

054-8416034
050-4144711)3-4(_____________________________________________

 דרושות גננות לת"ת 
ספרדי עם כיסוי ראש, 
_____________________________________________)3-6(לפרטים: 050-414693

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים:

054-2146510)3-6(_____________________________________________

 מטפלת למשפחתון בת"א 
בהנהלה חרדית ושכר גבוה. 

מוסר עבודה גבוה.
053-3148021)3-4(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 
לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים 

053-3178464)3-3(_____________________________________________

 להוצאת ספרים לילדים 
דרוש מתרגם/ת לספרדית

עם נסיון, קו"ח ל:
jhopko@gmail.com)3-3(_____________________________________________

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מאגזין "זמן" שלחודש 
תשרי תשע"ט ב-17 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזינים של "מקיף", 
_____________________________________________)2-2ח(כ"א ב-14 ש"ח. 054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
תשרי ב-9 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
טבת ב- 12 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8322377

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח. 
ב-500 ש"ח ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476486

 מעיל צמר קצר לגבר 
חדש! 120 ש"ח מקמה ב-200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 053-3182568

 נגן סאנדיסק במצב מצוין 
+ 8 ג'יגה + מטען ואוזניות 

100 ש"ח. 054-8415693
03-5740868

_____________________________________________)2-2ח(052-7624827-37

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מילון אלקטרוני 
 Quicktionary 2

Professional עט קורא 
טקסט אנגלי/עברי עם קול 

במצב חדש - 250 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(054-3132330

 מעיל לשבת לגיל 3-4 
בצבע אדום של GAP כחדש 

לגמרי רק 120 ש"ח
_____________________________________________)2-2ח(050-3329999

 2 משקולות למים - 
להתעמלות מים חדשים 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח כ"א. 050-3329999

 אופניים לילד גיל 9-10 
בצבע כחול מצב מעולה רק 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 050-3329999

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ'. 150 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

PSR- אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR-240 כ"א 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 תכולת דירה: עריסה + 
טיולון + סלקל + כסא רכב 

+ מזרון מיטת תינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

/BURBERRY בושם 
ברברי - קלאסי לגבר 130 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8423890

 אופני הרים מקצועיות, 
שיכוך מלא, חברת קנונדל, 

שמורות ומצב מעולה. 
_____________________________________________)2-2ח(058-3287087

 טלכרטים 2000 יחידות 
מהארץ והעולם באלבומים 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-2444831

 פיטום הקטורת בקלף, 
מאיר עיניים, מתאים לביהכ"נ 

_____________________________________________)2-2ח(500 שח. 052-7139509

 מגילת אסתר מתורגמת 
לערבית, שנת תרע"ט, ליוורנו 

לאספנים, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 חליפת חתן של סגל, 
אפור מבריק, כחדש 500 ש". 

_____________________________________________)2-2ח(מידה 48. 052-4139509

 גיטרה פנדר, בולגרית, 
יחודית אקוסטית לאספנים 

ומבינים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום 400 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-7187193

 הסקה שמתחברת למים 
30X40 בירושלים 150ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 Free 'ערכת מד סוכר )חב 
Style(  חדש באריזה 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-3463482

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפקין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)2-2ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מציאה! נעלי ספורט נייק 
38.5 מהממות לאישה/נערה 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 053-3117810

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(053-3155415

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7120970

 זוג תוכונים + כלוב 80 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 054-8542195

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5858631

 שטיח סלוני גדול סגנון 
פרסי, איכותי במצב מעולה, 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח ב"ב. 054-8404480

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים נמעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)2-2ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתביה מצב מעולה צבע 
בז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8455211

 אלפטיקל מכשיר כושר 
במצב טוב, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

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

_____________________________________________)3-3ח(054-8405546

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 
6 0.94 מ', 150 ש"ח לשמלה. 

_____________________________________________)3-3ח(052-3073826

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח במחיר מציאה 

)ב"ב( 150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 למכירה נעלי סאס 
שחורות חדשות לגמרי מידה 

USA )42-43 11(דגם צר 200 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-7663207

 למכירה מ"שי מעילים" 
 X3 מעיל חדש מתופר שחור

3/4 במחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7663207

 אופניים B.M.X גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)3-3ח(140 ש'. 054-8409064

 50 קלטות וידאו במצב 
חדש לגמרי מלפני 50 שנה 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2903029

 מנוי ל-3 חדשים לפעמיים 
בשבוע לסטודיו כושר וחוגים 

לנשים בלד ברח' ביאליק 
ברמת גן 150 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(054-4980062

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-7938941

 מכשיר סודה סטרים + 
בלון ל-30 ליטר גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7396092

 למכירה אופני הרים גדולות  
קפיצים שילדת אלומיניום 

מחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(טל': 050-6867740

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-24372982

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה חום 052-7178693 

_____________________________________________)3-3ח(בי-ם

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)3-3ח(שקלים בי-ם 052-7178693

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה! מידה M בלי כובה, 
_____________________________________________)3-3ח(רק 90 ש"ח. 054-8426680

 שטיח לחדר מצב מצוין 
ללא קרעים, 90 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 מזרון מיטת תינוק מצב 
מצוין 70 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 סטים של משנה ברורה 
דירשו מחיר 300 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(בקופסא. 050-4183200

 כסא לרכב לילד, מפואר 
 evenflo כחדש של כברת
בר"ג גבול ב"ב, 150 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(בלבד. 054-4980062

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים + אופניים + מסך 

מחשב 80 ש"ח כ"א, צעצועים 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
)חדש( 80 ש"ח בפ"ת. 

_____________________________________________)2-2ח(052-2783557

 טרמפיסט לעלת מוצי 
)ב"ב( 100 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(050-4189828

 אופני הרים )הילוכים( 
חנוער במצב מצויין מידה 24" 

+ מידה 20" כל זוג - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-9340317

 לצהרונים בה. חרדית 
בפ"ת דרושות: *גננות קבועות 
*גננות וסייעות *למילוי מקום 

052-8467709)3-4(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)2-2ח(בתחום. 052-7687807

 לרשת גנים איכותית 
דרושה גננת לגיל 2-3 

בגבעת שמואל בעלות 
נסיון, אוהבת ילדים ויחסי 

אוש מעולים, תנאים 
מצויינים למתאימה.

קו"ח לפקס:
1533-967-7435)3-4(_____________________________________________

 לרשת גנים איכותית 
דרושה סייעת יצירתית 

לגיל 2-3 בגבעת שמואל 
ל-3 שעות ביום.

קו"ח לפקס:
1533-967-7435)3-4(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י'-י"ב בשבט תשע”ט  16-18/1/2019

■ 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 וייעו 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" - יעו חינוכי 

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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!
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 שנות
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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

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

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

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

 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(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)02-05(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 דרוש תחזוקן למוסד 
בב"ב, חרוץ, ראש גדול 

וידע בתחזוקה, שכר 
42 ש"ח לשעה, שעות: 

9:00-16:00
050-6660676)52-3/19(_____________________________________________

 מגורים בחינם/ בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה(

053-4100529)52-3/19(_____________________________________________

 דרוש מנהל/ת מוכר/ת 
לחנות אופנה עילית לגברים. 

עבודה לטווח ארוך, תנאים 
ושכר מעולים בבני ברק. 

_____________________________________________)52-3ל(050-6964424

 דרושים/ות נקודות 
מכירה ביתיות למכירת 

מוצרים ידועה של 
ויטמינים. מקבלים ליווי 
_____________________________________________)52-3(מקצועי. 052-5298025

 למזנון חלבי דינמי בב"ב, 
אחמשי"ת דלפק/מטבח 

למשמרת בוקר, ומנהל פס 
_____________________________________________)52-03(למשמרת ערב. 052-6607070

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-08/19ל(מעוניינת? 053-3155570

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון ילדים בגבעת שמואל. 

תנאים טובים!
054-4232112 אסתי

_____________________________________________052-6256368 מירה      )52-03/19(

סדרנים/ות
קופאים/ות

לרשת מזון 
דרושים/ות

ב"ב - 052-6580906
לעבודה מיידית

 י-ם והסביבה- 052-4715260
לפרטים

בגבול גבעתיים-ת"א

הגעה בקלות

עדיפות לנסיון
054-4893566

שכר הולם!

דרושות 
מטפלות

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
riki@tlp-ins.co.il)03-06(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר טבח ל-4 שעות ביום 34 

_____________________________________________)1-3(לשעה 052-7144468

 עובדת סוציאלית ל-24 
ש"ש לבית אבות בבני 

ברק עבודה מעניינת 
ומאתגרת תנאים טובים 

למתאימה. קו"ח -03
6040771 מייל:

ganeymargoa@neto.net.il)1-4(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
ים

ש
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר במרכז עם רקע, 
_____________________________________________)52-3ל(תנאים טובים. 058-7348517

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

למוסד חינוכי במרכז
דרושים 

מורים
לאנגלית ולשון

קו"ח לפקס: 077-2170030

מטפל/ת

7:30 - 16:00*

למעון בב"ב 
דרושים/ות

052-6796087

סביבת עבודה 
חמה ונעימה

 עוזר/ת מטבח 
מ- 10:00-14:00

*

avigail@prog.co.il
קו"ח למייל:

לסניפי בני ברק וירושלים

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

03-633-8888 , 054-8413913

 למעון ילדים בב"ב עם 
צוות חברותי וכם דרושות 

חברות חדשות לצוות תנאים 
טובים, שעות גמישות.

_____________________________________________)2-5ל(054-8499728

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 

אפשרי ללא נסיון, קו"ח 
תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)2-5(_____________________________________________

 אישה אנרגטית לעבודה 
ב-forever  מהבית בשיטה 

יחודית ומכניסה, לפגישה- 
052-7661565)2-9(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מובילת כיתה משרה מלאה 

עם יום חופשי, תנאים טובים 
_____________________________________________)2-5ל(050-5245338

 עובדת משק בית 
בגבעת שמואל ל-4 

פעמים בשבוע תנאים 
סוציאליים מלאים! 

03-5035287
050-4381860)2-5(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

את/ה לא אח/ות, 
אבל רוצה לעזור לחולים?

יש לנו עבודה בשבילך !
בוא/י הצטרפ/י למשפחת 

מעיני הישועה. לעבודה
 מעניינת ומאתגרת במיוחד

העבודה במשמרות כולל סופ"ש

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

לפרטים: 
03-5770531 ,03-5771127

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

קו"ח: פקס 03-5706508 
benybrakall@matav.org.il :מייל

טלפון 03-5797103

*רשיון נהיגה חובה 
*תנאים טובים

לעבודה בסיעוד

דרושים
 עו"ס/ית

אח/ות
גרנטולוגית

לעמותת מטב בבני ברק



כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

הביאו אתכם שמחת חיים
ובואו להרוויח יותר!

זמינות כעת
בשבילך :) 077-230-9997

המשרה 
בשעות 
הבוקר

סניף בני ברק. בהנהלת
המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!

40 ₪ לשעה

לגיוס תרומות ומשאבים

החברה 
המצליחה 

בישראל

נובר גרופ שי
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