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אלי רובין

עם סיום השנה האזרחית ובעקבותיה שנת המס הנוכחית, 
עובדים בעלי הכנסה נמוכה מנצלים את זכותם ומבקשים 
'מענק  מובנת  יותר  בעברית  או  שלילי'  הכנסה  'מס  לקבל 
עבודה', אך רגע לפני שאתם ממהרים לקחת את המענק שנראה 
השורות  את  טוב  שתקראו  כדאי  לקבלו,  זכאים  אתם  כי  לכם 

הבאות, על מנת שלא תחויבו בריביות מיותרות.
הזכאים  העובדים  הם  ומי  עבודה  מהענק  מהו  תחילה  נסביר 
לקבלו: במטרה לעודד השתתפות בשוק העבודה - מתוך ההנחה 
שזוהי מטרה שעל המדינה לקדם - המדינה נותנת לעובדים בעלי 
מינימלית,  הכנסה  להבטיח  בכדי  עבודה  מענק  נמוכה  הכנסה 
מינימום  שכר  כמו  בחוק  שהציבו  נוספים  לקריטריונים  בנוסף 

והשלמת הכנסה. 
על פי דברי ההסבר להצעת החוק למתן 'מענק עבודה', מטרתה 
בעלת  לאוכלוסייה  ממוקד  באופן  הטבה  מתן  "לאפשר  היא, 
פוטנציאל גבוה לעוני, העובדת לפרנסתה, מבלי שתיאלץ להסתמך 
על גמלאות. המס השלילי מהווה, להלכה ולמעשה, תשלום כספי 

דרך מנגנון המס, כפונקציה של שכרו של העובד", כאשר "מעבר 
להיותו תמריץ ליציאה לעבודה, מהווה המס השלילי כלי לצמצום 

הפערים החברתיים ולהקטנת תחולת העוני בישראל". 
'הכנסה  של  הקריטריון  מלבד  העבודה,  'מענק  את  לקבל  בכדי 
ושנה  שנה  בכל  המיסים  ברשות  שנוקבים  לסכום  נמוכה' מתחת 
נוספים  כללים  ישנם  מסוים,  לסכום  מעל  כלשהי  הכנסה  גם  אך 
כמו גיל העובד שצריך להיות לכל הפחות בן 23 ושיש לו לפחות 
ילד אחד מתחת לגיל 19, או עובד מעל גיל 55 ללא ילדים; זכות 

במקרקעין מעל ל50% - למעט דירת מגורים אחת ועוד. 
קבלת  לבקשת  התהליך  גם  כאשר  בסדר,  נשמע  הכל  לכאן  עד 
המענק לא מסובך למדיי, אך על פי סיפור שהתגלגל לידינו עולה, 
דבר  של  שבסופו  חמורים  ליקויים  גם  ישנם  המענק  בקבלת  כי 
עלולים לא רק לשלול את קבלת המענק אלא אף לגרוע מכספו 
של מגיש הבקשה - העובד בעל ההכנסה הנמוכה - בשל ליקויים 

שונים של הגוף האחראי על מתן מענקים אלו.
האזרחית  השנה  בתחילת  כבר  הגיש  תקווה,  פתח  תושב  א.מ. 
הנוכחית בקשה לקבלת מס הכנסה שלילי על שנת המס הקודמת 
- 2017, מאחר והבין כי בשל הכנסתו הדלה הוא זכאי להטבה זו. 
בחודש האחרון הוא התבשר כי אכן הוא זכאי לכך ובהתאם לכך 

הופקד בחשבון הבנק שלו מענק זה.
מספר ימים לאחר מכן, אחרי שכבר המענק היה בידו, התבשר 
אינו  הוא  וכי  טעות  קרתה  כי  המיסים,  מרשות  במכתב  א.מ. 
זכאות למענק  אי  זו.  תחת הכותרת "הודעה על  זכאי להטבה 
2017" הוא התבשר, כי "הסכום ששולם  עבודה בגין שנת מס 
הפרשי  בתוספת  בעתיד,  לך  שיגיע  מענק  סכום  מכל  יקוזז  לך 
הצמדה וריבית", כאשר לא השאירו לו את האפשרות להחזיר 

מיידי  באופן  הכסף  סכום  את 
אילצו  ובעצם  המיסים  לרשות 
ריבית  כורחו  בעל  לשלם  אותו 
עד על כל יום שהמענק לא חזר 
לידיהם, עד לקיזוז עתידי ממענק 
המיסים  מרשות  שיקבל  אפשרי 

בהמשך.
להחזיר  הרבים  מאמציו  אף  על 
תוך  ה'הטבה',  את  מיידי  באופן 
המיסים  לרשות  ניגש  שהוא 
את  ולסדר  לנסות  במטרה 
יותר  לו  הזיקה  אשר  רשלנותם, 

מאשר היטיבה עמו, הודיעו לו ברשות המיסים כי אין באפשרותם 
לעזור לו וכי בעל כורחו הוא יאלץ לשלם ריבית זו.  

עבודה   מענק  לחוק   13 "סעיף  בתגובה:  נמסר  המיסים  מרשות 
סכום  על  העולה  בסכום  מענק  לעובד  ושולם  במידה  כי  קובע, 
המענק שהוא זכאי לו, יחזיר העובד את סכום המענק ששולם לו 
ביתר בתוספת הפרשי הצמדה. ברשות המסים, התקבלה החלטה, 
כי החובות שנוצרו בגין תשלומי מענק ביתר יקוזזו כנגד הסכומים 
שהתובעים יהיו זכאים להם בעתיד, כשסכום החוב יהיה קרן בלבד 
– ללא הפרשי הצמדה על אף האמור בחוק. בחודשים האחרונים, 
נבנה ברשות תהליך לתובע/ת המעוניינים להחזיר את יתרת החוב 
בשל קבלת מענק ביתר.  לצורך כך, עליהם לפנות למוקד המידע 
הטלפוני של רשות המסים ב 4954* או 02-5656400. ככל שנמסר 
לפונה מידע אחר אנו מצטערים על כך ונרענן את ההנחיות במשרד 

השומה  הרלוונטי".   

אלי כהן

של  המקצועית  ההכשרה  את  ולגוון  לשפר  הרצון  לאור 
הנשים הלומדות בסמינרים במגזר החרדי, ועל רקע מצוקת 
למחקרי  החרדי  "המכון  בישראל,  ההיי-טק  בענף  האדם  כוח 
היי-טק מהמובילות בישראל מודיעות  יחד עם חברות  מדיניות" 

על  הקמת "פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה".
מורכב  מדיניות",  למחקרי  החרדי  "המכון  יוזמת  פרי  הפורום, 
מאנשים מובילים מהמגזר החרדי יחד עם למעלה מתריסר יזמים 
ומנהלים מובילים בתעשיית ההיי-טק. את הפורום מובילים מייקל 
מורן, שהקים  דב  הון הסיכון אלף,  אייזנברג, שותף-מנהל בקרן 
את קרן הון הסיכון הישראלית גרוב ונצ'רס ופרופ' שלמה קליש, 
הוקם  הפורום  ונצ'רס.  גלובל  ג'רוזלם  קבוצת  ומייסד  מנכ"ל 
אדם  בכוח  משמעותי  גידול  שיאפשר  תהליך  להוביל  במטרה 
מקצועי ומיומן מהאוכלוסייה החרדית בישראל בתעשיית ההיי-

כאחד.  ההיי-טק  ותעשיית  החרדי  המגזר  לטובת  הצומחת,  טק 
הוחלט  לאחרונה,  שהתקיימה  הפורום,  של  הראשונה  בפגישה 
הלימודים  בתכנית  רפורמה  הוא  לנקוט  שיש  הראשון  הצעד  כי 
במסלולי מדעי המחשב של הסמינרים החרדיים. במהלך החודשים 
הקרובים יעבוד צוות היי-טק במכון על מנת למפות ולהגדיר את 

הצרכים והמטרות של הרפורמה. 
יצחק פינדרוס, מנכ"ל "המכון החרדי למחקרי מדיניות", ציין כי 
לאחר  העל-יסודי  בחינוך  ממשיכות  החרדיות  מהנשים  "כ-90% 
התיכון, כאשר רובן עושות זאת בסמינרים ולא באקדמיה. יש פה 
פוטנציאל אדיר ובלתי-ממומש, והזדמנות טובה לשני הצדדים; 
שדרוג רמת המיומנות של נשים מהמגזר החרדי בתעשיית ההיי-

טק יאפשר להן להשתלב בכלכלה הישראלית ולהתפרנס בכבוד 
מעובדות  ייהנה  ההיי-טק  וענף  עלית,  טכנולוגיות  בחברות 
להגיע  שנוכל  מאמינים  אנו  ומוכשרות.  מקצועיות  מיומנות, 

להכשרת כ-2,500 בחורות סמינר מדי שנה בתחום מדעי המחשב 
ושילובן בשוק העבודה".

התחום  אנשי  לכל  להודות  מבקש  "אני  פינדרוס,  לדברי  עוד 
רמת  את  להשביח  לנו  ומסייעים  הפעולה  לשיתוף  שנרתמו 
אייזנברג, דב מורן,  ההכשרה המקצועית בסמינרים, בהם מייקל 
 ,SNC)) סנטרל  ניישן  סטארט-אפ  עמותת  קליש,  שלמה  פרופ' 
ד"ר  מלאנוקס),  חברת  ומנכ"ל  נשיא  יו"ר,  (מייסד,  ולדמן  אייל 
נבו  כרם  העולמית),  ברודקום  חברת  נשיא  (סגן  מרקל  שלמה 

(מנהלת פורום חברות הצמיחה) ועוד".
לאחרונה  דנה  בכנסת  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  במקביל, 
(24.12.2018) בשכרן של הנשים החרדיות המועסקות בתעשיית 
ההיי טק. בדיון הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר המכון 
לצד  מגמה:  שינוי  על  שהראו  ממצאים  מדיניות,  לחקר  החרדי 
הילדים  גידול  החרדי,  במגזר  הנשים  של  ה"מסורתי"  התפקיד 
- דאגה  נוסף, חדש יחסית  וטיפול במשק הבית, התווסף תפקיד 
לעול הפרנסה, בין היתר כדי שהבעלים יוכלו להתפנות ללימודי 
תורה. מהנתונים עולה כי שיעור תעסוקת הנשים בחברה החרדית 
לומדות  חרדיות  נשים  כ-800-700  היום  וכבר  בהדרגה,  עולה 
מאות  כמה  ובנוסף  תכנות,  של  מקצועית  בהכשרה  שנה  מדי 
לומדות בסמינרים. בנוסף, אם בעבר הנשים עבדו בעיקר בתחומי 
חינוך והוראה בתוך הקהילה – כיום יש גיוון גדול יותר במגוון 
לקהילה.  מחוץ  לעבודה  יוצאות  יותר  רבות  ונשים  המקצועות 

ועדין - מרבית הנשים רוכשות את הכשרתן בסמינרים.
לפיהם  נוספים,  מעניינים  ממצאים  הציגה  קסיר  (קלינר)  ניצה 
מתוך כ-320,000 מועסקים כיום בתחום היי-טק בישראל, כ-3% 
מהמועסקים הם חרדים (כ-9,100 סך הכל, מהן כ-5,200 נשים). 
ומעלה,   ₪ 10,000 44% מהנשים החרדיות בהיי-טק משתכרות 

וכ-25% מהן זוכות לשכר שנע בין 8,000 ל-10,000 ₪. 
מייקל אייזנברג, שותף-מנהל בקרן הון הסיכון אלף: "זה קריטי 
מאוד  בהרבה  מחסור  שחווה  הישראלית,  ההיי-טק  לתעשיית 

יהוו  שהחרדים  עובדים, 
במקביל,  ממנה.  ניכר  חלק 
זה קריטי לא פחות לקהילה 
בעזרת  שיכולה  החרדית 
ענף ההיי-טק להתפרנס טוב 
יותר. המכון החרדי למחקרי 
מדיניות  מוביל  מדיניות 
השניים,  בין  שילוב  של 
וקשר  גדול  מאמץ  תוך 
יומיומי ומתמיד עם הקהילה 
החרדית ועם תעשיית ההיי-

טק כאחד".
הסיכון  הון  קרן  מורן,  דב 
ונצ'רס:  גרוב  הישראלית 
"יש לנו בארץ קהילה גדולה 
חרדים.  שנקראת  מאוד 
ונהדרת,  חכמה  קהילה 

לטכנולוגיה  אותם  לחבר  צריכים  אנחנו  יכולות.  בעלי  אנשים 
ולקידמה, כדי שיהוו חלק ביצירת כלכלה טובה יותר - גם למדינה 
וגם לעצמם. המכון החרדי למחקרי מדיניות עושה עבודת קודש 
בכך שהוא שם זרקור על הבעיה, מנתח אותה ומבין אותה. ברגע 

שמבינים בעיה - הדרך לפתרון סלולה". 
פרופ' שלמה קליש, מנכ"ל ומייסד קבוצת ג'רוזלם גלובל ונצ'רס: 
כי מכל  מדיניות,  ליוזמה של המכון החרדי למחקרי  "הצטרפתי 
הגופים בארץ - ואני עוסק הרבה בנושא שילוב חרדים בהיי-טק - 
זה הגוף היחידי שפועל כמכון מחקר רציני, שעבודתו מבוססת על 
עובדות וסטטיסטיקות. זו הדרך הנכונה להגיע לפתרונות שיגרמו 
יותר של האוכלוסייה החרדית בתעשיית ההי-טק,  גדול  לשילוב 
דבר שיביא ברכה גם לאוכלוסייה החרדית - עם משכורות גבוהות 

- וגם לתעשיית ההיי-טק בארץ, המשוועת לידיים עובדות".

מענק עבודה? אתם עלולים ליפול בפח

 הוקם "פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה"

רצים למלא טופס בקשה למס הכנסה שלילי כי חושבים שאתם זכאים? קחו בחשבון שאתם עלולים להפסיד מכך ואף לשלם 
ריביות • מקרה שהגיע אלינו מצביע על ליקוי בהתנהלות רשות המיסים, המעבירה כספים למגישי בקשות ולאחר מכן חלקם 

מתבשרים כי זו הייתה טעות ובהתאם לכך הסכום שזוכו יקוצץ להם ממענקים עתידים בתוספת ריבית והצמדה 

לפי נתוני "המכון החרדי למחקרי מדיניות": רק כ-3% מהמועסקים בהיי-טק בישראל כיום – חרדים • הצעד הראשון של הפורום: 
יצירת תכנית שמטרתה הכשרת כ-2,500 תלמידות סמינר מדי שנה שישולבו בענף

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

החרדיהמכוןמנכ'ל,פינדרוסיצחק
למחקרימדיניות



למידע מפורט אודות שינויי הקווים, 
המסלולים, התחנות ולוחות הזמנים:

*3456

כל שינוי - לטובה!
הודעה לנוסעים

בס"ד

שינויים בקווים בבני-ברק והסביבה

בברכת דרך צלחה! 

אנו מודיעים בזאת לציבור הנוסעים, כי החל מיום ו' כ"ז טבת תשע"ט | 04.01.19

הקו יוארך לבי"ח תל השומר

שינוי המסלול יספק קשר ישיר ממרכז העיר בני ברק 
לתוך בית החולים תל השומר בכל שעות היום ובסופי 

שבוע. עם הארכת הקו יבוטל קו 134.

תגבור הקו.

הועבר לחברת "קווים".

שינוי מסלול.

הקו לא יכנס לבני ברק, הקשר בין בני ברק לרמת גן 
וגבעתיים יינתן עם הקווים 161, 160.

הקשר לגבעת שמואל יינתן עם הקווים 7,17,18.

יחולו שינויים בקווים וזאת כדלקמן:

- 7 

- 17 

- 354  

- 45
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

בשורה למתווכים: ועדת הכלכלה 
40% באגרה אישרה הפחתה של 

עולם הספר- אהבה של כל ילד! 

איציק מצרפי 

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן 
כבל, אישרה השבוע את בקשת משרד המשפטים 
ב-40%  ולהפחית  המתווכים  תקנות  את  לתקן 
במקרקעין  המתווכים  לשלם  שנדרשים  האגרות  את 
של  סך  על  האגרה  עומדת  כיום  רישיון.  חידוש  לצורך 
שקלים.  ל-217  תופחת  היא  ההצעה  ולפי  שקלים,   361
אישרה  שכבר   25% של  להפחתה  מצטרפת  ההפחתה 

הוועדה לפני כשנה.
כי לאחרונה דנה הוועדה בתקנות,  היו"ר כבל הזכיר 
בישיבה שניהל ח"כ רועי פולקמן, וסירבה לאשרן ודרשה 
שיהיה קשר ישיר בין האגרה שמשלמים המתווכים לבין 
הפעולות שמוציא משרד המשפטים לטובתם. הוא שב 

בין  קשר  שיש  בטוחה  להיות  רוצה  הוועדה  כי  והבהיר 
האגרה לפעילות של המתווכים. נציג משרד המשפטים, 
עו"ד אסף נועם, אמר כי ההוצאות נועדו לניהול פעילות 
יחידת רשם המתווכים, דין משמעתי, הדרכות וכנסים כך 

שהזיקה בין האגרה להוצאות עומדת על 60%.
לוי,  יצחק  בישראל,  המקרקעין  מתווכי  ארגון  יו"ר 
ברך על הצעד ואמר כי המתווכים פתחו ערוץ תקשורת 
עם משרד המשפטים כדי לבחון איך לקבל תמורה בעד 
האגרה ולהביא בשורה למתווכים. יו"ר לשכת המתווכים 
של  הצוות  את  לחזק  ביקש  אפשטיין,  אסף  בירושלים, 
כדי  בהרמוניה  עובדים  הם  כי  ואמר  המשפטים  משרד 
להביא תוצאות לצרכנים. רשמת המתווכים, אתי מויאל, 
בירכה גם היא על אישור התקנות ואמרה: "באנו לעשות 

משהו טוב". 

הילה פלח

ילד שאוהב לקרוא הוא נחת אמיתית לכל הורה. 
דרכי  את  המילים,  אוצר  את  מפתחת  הקריאה, 
ומרווה  מעצימה  הילדים.  רגשות  ואת  החשיבה 

אותם במושגים חשובים, ולא פחות, מעסיקה אותם. 
עם התפתחות עולם הציור הידני, והאפשרות להעביר 
ברגע  בו  שנקלטים  ציור  מסכי  על  ישיר  באופן  ולצייר 
להשתמש  היכולת  וצביעה,  לעיבוד  מחשב  מתוכנות 
בציור לצרכי פרנסה, כמו איור ספרים, ציור תמונות ואיור 

וצביעת ספרי קומיקס, נעשתה קלה ונגישה יותר. 
יכול  בציור  העוסק  זהב,  ידי  בעל  כל  האם  לדעת  כדי 
להשתמש באמנות זו כפרנסה, הפנינו את השאלה לצייר 
ומרצה בקורס איור ב'בית פרוג' - אברהם-אלברט זמורה. 
לעבור  האדם  על  בציור,  מקצועי  באופן  לעסוק  "כדי 
קודם תחנות למידה המקנות לו את בסיס הציור המקצועי. 
רבים האנשים שיודעים לצייר יפה, אך רק אלו שרכשו את 

בסיס המקצוע, יוכלו להתפתח עם ציור כאפיק פרנסה. 
הגדול  אפילו  צייר,  וכל  סוף,  אין  האומנותי  "ליופי 
ביותר, משתכלל עוד ועוד ברבות הזמן יחד עם העבודה 
הבסיסיות  בתחנות  נכח  שאדם  לאחר  רק  אך  בפועל. 
הציור  את  ולנתב  ולהתפתח  להמשיך  יוכל  הוא  לציור, 
על  בציבור  מנת להתפרסם  על  ונכונה,  בצורה מקצועית 

גבי ספרים, עיתונים או איורי קיר".
כל אדם שאוהב לצייר, יכול ללמוד ולהצליח?

אברהם  האמן  אותנו  מפתיע  לא.."  היא  "התשובה 
כאשר  בייחוד  קל.  לא  דבר  היא  הציור  "אמנות  זמורה. 
מציירים בצורה מקצועית ולא בחובבנות. על מנת ללמוד 
צורך  יש  רבה,  במקצועיות  ולצייר  לעומק  המקצוע  את 
בהרבה מוטיבציה. את המוטיבציה הזו אפשר למצוא רק 

אצל מי שמרגיש שהוא לא יכול בלי לצייר."
השימושים בציור, נעשה פופלארי בתעשיות ונושאים 
שאין להם גבול. מציורי לוגו, איור אישי על פי הזמנה, 
ציור ספרי קומיקס ושיתוף פעולה עם כתבות עיתונאיות. 

 כל צייר יכול לצייר קומיקס? 
"לציור קומיקס צריך מיומנות מיוחדת ויש לה חוקים 
בפני עצמם. רק מי שעובר את התחנה המיועדת לקומיקס, 
בספר,  לאוחז  שתגרום  נכונה,  בצורה  בזה  לעסוק  יוכל 

לעבור לדף הבא..." 
אברהם- אלברט זמורה הינו מרצה בקורס איור ב'בית 
פרוג'. הקורס שהחל בשנת 2010 ונחשב לקורס המקצועי 
ביותר בארץ בכלל ובציבור החרדי בפרט, הוציא במהלך 

השנים את המאיירים הגדולים של הציבור החרדי. 
בחודש הקרוב ייפתח מחזור נוסף של קורס איור מבית 
פרוג, עם מפרט עשיר ומחודש, התמקצעות בתת נושאים 
ייחודים לתחום וימי עיון. את הקורס ינחו גדולי אמנות 
לתוצאה  עד  ומסורה,  אישית  בהכוונה  בארץ,  הציור 
לציירים  ציור,  מחובבני  אתכם  שתהפוך  המושלמת, 

מקצוענים! 
להרשמה לקורס התקשרו כעת . 072-2201433

דוח העוני של המיליונרים החדשים
עמוס בתקופה האחרונה, מערבולת הבחירות 
תשומת  את  ולסחוף  להסתחרר  כבר  החלה 
זוטי פייק-ניוז, בד בבד  הלב של כולם אחר כל 
הכנסת  רצה  אצה  האזרחית  השנה  סיום  עם 
פעמים  כאלה  ובזמנים  שונים,  חוקים  להעביר 
בלא  בקלילות  להם  חומקים  חשובים  דברים 
משים, שהרי זוטות שברומו של עולם ממלאים 
במדרג  איפה  להגדיר  מתקשה  אני  השיח.  את 
של  העוני  דו"ח  את  ממקם  הייתי  החשיבות 
הוא  האם  השבוע.  שהתפרסם  הלאומי  הביטוח 
חשוב כי הוא נושא בשורה, או הוא שולי כי הוא 

דן בעיקר בעוני פיקטיבי. 
נתחיל מהסוף – העוני בישראל מצטמצם. גם 
הראשון  היחסי.  העוני  וגם  האובייקטיבי  העוני 
הצורך  בעצם  בעייתי  הוא  השני  חשוב,  אכן 

למדוד אותו. 
כספית  הכנסה  של  במונחים  החיים  "רמת 
פנויה לנפש תקנית עלתה ב-2017 ב-4.6 אחוזים, 

במונחים ריאליים ובהתאם לכך עלה גם קו העוני 
משפט  נבין  הבה  בדו"ח.  נכתב  ממנה",  הנגזר 
- בממוצע, רמת ההכנסה הפנויה הממוצעת  זה 
 ,2017 שנת  במהלך  עלתה  בישראל  לאדם 
שהיה  ממה  כסף  יותר  להם  יש  אנשים  כלומר, 
בהתאם.  עלה  העוני  קו  גם  ולכן,  קודם.  להם 
יש  וכעת  העוני  סף  על  היו  שעברה  ששנה  אלו 
כלומר  העוני,  לקו  מעל  ועלו  הכנסה  יותר  להם 
יצאו מההגדרה "עניים", אך ראו זה פלא – הם 
בגלל שהאחרים  כעת  עניים  הם  עניים.  נשארים 
גבוה  עלה  העוני  קו  כעת  ולכן  יותר,  התעשרו 

יותר. 
מיליונר,  סתם  לא  מיליונר,  אדם  לכם  תארו 
בנוסף  פנויים,  שקלים  מיליון  לו  שיש  אלא 
עשיר?  הוא  האם  שוטפת.  והכנסה  רכב  לדירה, 
דומני שאין חולק על כך. הוא עשיר. כעת דמיינו 
של  בשכונה  מתגורר  דנן  שהמיליונר  סיטואציה 
מיליארדרים. לכל אחד מהם יש 4 מכוניות פאר, 

באירופה  גוטית  וטירה  החוף  על  וילה  יאכטה, 
משובצים  רחפנים  ולהטסת  לנופש  המשמשת 
ביהלומים. יחסית אליהם, העשיר דנן ירגיש עני. 
הוא לא יכול להרשות לעצמו לחיות ברמת החיים 
של השכנים שלו, אין לו רחפן משובץ יהלומים 
והוא מרגיש נחות בכל פעם שהשכן ממול נוסע 
בלימוזינה אל היאכטה שתפליג לעבר המעגן של 

הטירה באירופה. 
יכולה  הזו  אמיתית  הלא  העוני  תחושת  האם 
לשמש כהצדקה מוסרית להגדירו כ"עני"? והאם 
כדי להוציאו מעל "קו העוני" היחסי, יש הצדקה 
שלו,  המיליארדרים  השכנים  על  מס  להטיל 
ה"עוני  משובץ?  ורחפן  יאכטה  לו  גם  ולספק 
מקומוניסטים  וחוץ  מאד,  בעייתי  הוא  היחסי" 
להפקעת  צידוק  ימצא  לא  הישר  האדם  קיצונים 

רכוש כדי לספק מותרות. 
שרמת  אנשים  ה"יחסי",  בעוני  הבעיה  זו 
החיים שלהם סבירה וטובה, נחשבים ל"עניים" 

פשוט כי יש הרבה אנשים אחרים עם רמת חיים 
עוני,  מודד  איננו  היחסי"  ה"עוני  יותר.  גבוהה 
אנשים,  קבוצות  או  אנשים  בין  "פערים"  אלא 
מיליונרים  בין  גם  כידוע,  יש,  גדולים  ופערים 

למיליארדרים. 
זה הסיפור של דו"ח העוני של הביטוח הלאומי 
בישראל. יש בו בשורה, שרמת ההכנסה הפנויה 
האובייקטיבית  החיים  שרמת  אומר  זה  עלתה, 
השתפרה  החלשים,  של  גם  האנשים,  של 
מצוי ן.  זה  רצוי,  זה  חשוב,  זה  טוב,  זה  ועלתה. 
את  בודק  בכלל  גדול שהוא  פספוס  בו  יש  אבל 
"אי השוויון" בין האנשים שרמת חייהם גבוהה 
יחסית. אובייקטיבית, רמת החיים של העשירון 
התחתון היום היא גבוהה מהמאיון העליון לפני 
מאה שנה. יש היום עושר ורווחה שלא אי פעם 
שהרווחה  הזמן  כל  לדאוג  וחשוב  בהיסטוריה, 

תעלה, לא שיצומצמו הפערים. 

דוד רוזנטל

שאלה: ישבתי עם מנהלת עבודה לדיון שכר והוצע לי שכר שלא סיפק אותי. 
שאלתי אותה האם היא חושבת שזה השווי שלי בעבודה, והיא אמרה שהיא חושבת 
שהעבודה שלי שווה יותר אך מאחר ואני יולדת בממוצע פעם בשנה וחצי שנתיים  
-זה גורם לה לחסר בכח אדם ארבע חודשים בשנה ולכן המשכורת בהתאם למגב־
לה כביכול. רציתי לדעת האם העניין נקרא הפליה, ומה אני יכולה לעשות בנידון?

אסורה  אפליה  לכאורה  כאן  קיימת  בשאלה  מציגה  שאת  מהנתונים  תשובה: 
נגדך ולכן החוק מעמיד לשירותך סעדים שונים וזכות תביעה על מנת למנוע את 

האפליה שלכאורה בוצעה כנגדך.



שאלה: האם עורך דין, על פי כללי האתיקה של לשכת עורכי דין, חייב לנהל 
חשבון נפרד ללקוח בנאמנות ולמסור ללקוח פרטי גישה לחשבון זה? מהם הכ־

ללים ביחס לחשבון נאמנות של עו"ד עבור לקוח?
תשובה: בדרך כלל מחויב עו"ד להחזיק חשבון נאמנות נפרד עבור כל לקוח 
לעיין  רשאי  ברור שהלקוח  ואז  בנפרד  לקוח  כל עסקה של  עבור  אפיל  ולעיתים 

בחשבו הנאמנות שבעצם שייך לו בלבד.
קיים מקרה חריג אחד בקשר לחשבונות נאמנות ולפיו עו"ד רשאי לנהל חשבון 
הנאמנות  בחשבון  הנהנים.  מי  לדווח  מחויב  אינו  הוא  שבו  כללי  אחד  נאמנות 
הכללי החריג רשאי עו"ד להחזיק סכום שלא יעלה על 300,000 ₪ ואף אסור לבצע 

בחשבון זה פעולות בסכום של למעלה מ 99,999 ₪ ביממה אחת.
לדעת  המלאה  הזכות  בפנייך  עומדת  עדיין  כללי  נאמנות  בחשבון  נהנה  בתור 
בדיוק מה קורה בכספים שמוחזקים עבורך בנאמנות אך יש למסור לך פרטים רק 
אודות כספים שלך בחשבון ולא אודות כספים של לקוחות אחרים באותו חשבון 

נאמנות כללי.



שאלה: אני עובד בבניין עם חניון תת קרקעי. לפני 3 חודשים הצבע של מכסה 
המנוע נפגע (רכב חדש) עקב נזילה בחניון. אי אפשר היה להוריד את הכתמים 
בשטיפה ונאלצתי לעשות פוליש לרכב. כבר כמה חודשים אני מנסה להשיג את 
ההנהלה, ורק לפני חודש הבטיחו לי שובר של 100 ש"ח במסעדות (מחיר הפו־
ליש)... אתמול שוב השמשה נפגעה מהנזילה ויש כתם שלא יורד במים. צילמתי 
את הנזילה ואת הכתם על השמשה בוידאו. האם יש אפשרות לתבוע את הנהלת 

הבניין על עוגמת נפש?
שוב  לפנות  שמוטב  ונראה  למדי  נמוך  נזק  בסכום  מדובר  פניו  על  תשובה: 
להנהלה שלדברייך נכונה לפצות אף ללא פנייה לערכאות. ניכר שאגרת בית משפט 
יותר מהנזק שתיארת. לא מיותר לציין,  יעלו לך  וכל שכן שכר טרחת עורכי דין 
שמידה וקיימים עוד רכבים שנפגעו בחניון בצורה דומה, ייתכן שיהיה ניתן להגיש 

תביעה ייצוגית על ידייך בשם כל בעלי הרכבים שנפגעו מהתקלה.
הסכמה  ללא  ואף  אחד  אדם  ידי  על  מוגשת  להיות  יכולה  ייצוגית  תביעה 
ייצוגית  פוזיטיבית של כ הנפגעים אותם הוא מבקש לייצג, ואז במסגרת תביעה 
בגין נזקים שנגרמו לבעלי רכבים רבים ייתכן שלא רק שסכום התביעה יצדיק את 
הגשת התביעה אלא גם שהאדם שייקח על עצמו לתקן את העוול עבור ציבור בעלי 

הרכבים יקבל תגמול נאה מבית המשפט- על כך שפעל בנושא לטובת הכלל.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
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איציק מצרפי

ביין  הישראלי  הטעם 
מנתוני  ומשתבח.  הולך 
העסקי  המידע  חברת 
בשנים  כי  עולה   CofaceBdi
בהעדפות  שינוי  חל  האחרונות 
יינות  לכיוון  הישראלי,  של  היין 
ויינות  גבוהה  איכות  ברמת 
הובילה  זו  מגמה  בוטיק.  מיקבי 
אף את רשתות השיווק הגדולות 
פרימיום  יינות  לשווק  להתחיל 
הנמצאים  הבסיסיים  היינות  לצד 

על המדפים.
השנה  במהלך  הנתונים,  פי  על 
הישראלים  רכשו  החולפת 
ב-1.82  יין  בקבוקי  מיליון   42.4
בצמיחה  מדובר  שקל.  מיליארד 
בשיעור של 2% לעומת הנתונים 

שנה קודם לכן.
ינאי,  מנכ“לית  תהילה  לדברי 
משותפת ב-CofaceBdi, ” ענף 
היינות בישראל מושפע מתרבות 

צריכת היין של לקוחותיו, הנוטים 
יינות  האחרונות  בשנים  להעדיף 
ויינות  גבוהה  איכות  ברמת 
הענף  כי  צפוי  בוטיק.  מיקבי 
מתון  בשיעור  לצמוח  ימשיך 
והפגיעה  הערה,  התחרות  לנוכח 
כתוצאה  ביבולים  המתמשכת 
מוירוס ליפרול 3 ואחרים והיעדר 

פתרון אפקטיבי באופק“.
 ,CofaceBdi עוד עולה מנתוני
של  ברורה  העדפה  קיימת  כי 
יינות  לצריכת  הישראלים 
יינות לבנים. על  אדומים על פני 
פי הנתונים, הכנסות הענף בשנת 
אדומים,  יינות  ממכירת   2017
מיליארד   1.147 בכ-  הסתכמו 
שקלים, והיוו כ- 63% מהכנסות 
 CofaceBdiב זאת,  עם  הענף. 
 מציינים כי בשנים האחרונות חל 
אך  לבנים,  יינות  ברכישת  גידול 
מהווים  האדומים  היינות  עדיין 

את רוב הצריכה.

איציק מצרפי  

של  וחצי  כשנתיים  לאחר 
דיונים  לצד  עיכובים, 
בהובלת  הכספים  ועדת  מורכבים, 
יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני אישרה 
'חוק  את  ושלישית  שנייה  לקריאה 
להסדרת  החוק  הצעת  הגמ"חים'. 
עבודה  בתום  הוגשה  הגמ"חים 
נרחבת של ועדה מקצועית בראשות 
היועמ"ש במשרד האוצר יואל בריס, 
מצד  פיקוח  עליהם  להשית  ונועדה 
התקופה  במהלך  ההון.  שוק  רשות 
השוטפים  הדיונים  כדי  תוך  הזו, 
הכספים,  בוועדת  החוק  הצעת  על 
מהותיים  מקלים  שינויים  בה  בוצעו 
שהובילו את הממונה על רשות שוק 
ההון משה ברקת לקבוע כי במצבה 
עדיף  כבר  הנוכחי של הצעת החוק, 
למשרד האוצר למשוך אותה ולוותר 

כליל על פיקוח. 
שירותי  מתן  להסדרת  החוק  הצעת 
ידי  על  ריבית  בלא  ואשראי  פיקדון 
נועדה  חסדים  לגמילות  מוסדות 
פעילות  את  לראשונה  להסדיר 
למתן  פיננסי  כמוסד  הגמ"חים 
שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, 
המקבל רישיון פעילות מצד המדינה 
על  לדווח  ונדרש  לפיקוחה  ונתון 
רשות  תוביל  הפיקוח  את  פעילותו. 

תואמה  החוק  חקיקת  ההון.  שוק 
ליצמן  יעקב  ח"כ  הבריאות,  שר  עם 

שלקח חלק במאמצי ההסדרה.
הדרך  את  בעצם  סולל  החוק  אישור 
בהמשך   CRS-ה תקנות  לאישור 
השבוע ואת הסדרת מעמד הגמ"חים 

לעניין החוק לאיסור הלבנת הון. 
טוענים  הכספים  בועדת  המתנגדים 
בחוק  סעיפים  נטרל  גפני  כי 
למידע  וגישה  דיווח  חובת  שעיקרם 
של  סמכויותיה  את  וכן  ולמסמכים, 
ההון  שוק  לרשות  מייעצת  ועדה 
יעניק  שגפני  שלהם  כשהחשש 
וינטרל  נרחבות,  סמכויות  לוועדה 
שוק  רשות  של  כוחה  את  מהותית 
ההון כרגולטורית. מהלך שמן הסתם 
יביא להגבלת הרשות באשר להטלת 
עיצומים על גמ"חים שיבצעו הפרות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני שקידם 
את החוק לאורך כל תקופת חקיקתו, 
על  ליצמן  לרב  מודה  "אני  סיכם: 
הזה,  החוק  לעניין  לי  שנתן  הגיבוי 
בשאלה  מתחבטים  מאוד  שנינו 
הזו,  בסופו של דבר הכרענו להעביר 
עם  מלא  בתיאום  פעלנו  החוק.  את 
הגמ"חים ואני חושב שזה חוק שניתן 

לחיות אתו והוא חוק טוב"
להצבעת  לעלות  צפויה  ההצעה 

מליאת הכנסת השבוע .

כסף קטן

קנס 11 מיליון שקל לבזק

רשת  את  לשדרג  בזק  של  הסירוב  לאור 
השוק  רפורמת  את  וליישם  הטלפוניה 
וכתוצאה  חויבה  היא  שבו  במודל  הסיטוני 
מיליון  כ-23  לקופה  החברה  שלשלה  מההפרה 
שקל - משרד התקשורת החליט להטיל על החברה 
11 מיליון שקלים. לדברי  את הקנס המקסימלי - 
הטלפוניה  שירות  את  סיפקה  לא  "בזק  המשרד 
ביכולת  פגעה  זה  ובאופן  היום,  עד  הסיטונאית 
של מתחרותיה להציע שירותי טלפוניה... החברה 
התקשורת  משרד  הוראות  את  גסה  ברגל  הפרה 

במשך תקופת הפרה ארוכה ומשמעותית".
משרד  פי  על  כך  התרחשה  המדוברת  ההפרה 
ל-10   2018 ביולי   31 שבין  בתקופה  התקשורת 
בדצמבר. הקנס הזה מצטרף לקנס בהיקף שומה 
שהוטל על החברה ב-2017. בזק בשנה האחרונה 
רשמה ירידה במספר המנויים לקוי הטלפון שלה. 
מנויים,  מיליון   1.92 לחברה  היו   2017 בסוף 

לעומת 2.01 מיליון מנויים בשנה קודמת.

לעסקים  הפנים  עם  הכלכלה  משרד 
הקטנים

האשראי  בשוק  התחרות  קידום  סוגיית 
בעבר  עלתה  כבר  הקטנים  לעסקים 
בנושא:  שדנו  ציבוריות  ועדות  מספר  במסגרת 
כעת  ב-2016.  שטרום  וועדת  ב-2013  זקן  ועדת 
עושה רושם שזה עומד לקרות וזה שווה בדיקה. 
במהלך שנועד להגביר את התחרות עם הבנקים, 
הקטנים  העסקים  של  הבלעדיים  האשראי  נותני 
המוענקים,  התנאים  את  לשפר  ובכך  והבינוניים, 
למתן  מכרז   - בתוכנית  הכלכלה  משרד  יוצא 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  בנקאי  חוץ  אשראי 

בהיקף של מיליארד שקל. 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  תפרסם  המכרז  את 
להקים מערך חדש שיעמיד  ובכוונתה  ובינוניים, 
למגזר  מיליארד שקל לפחות  אשראי בהיקף של 
שנים.  חמש  של  ולתקופה  הקטנים  העסקים 
כי  מאמינים  האוצר  ובמשרד  הכלכלה  במשרד 
מהלך זה יהווה צעד נוסף לקראת פתיחת תחרות 

לבנקים מצד גופים מוסדיים.

מנכ"ל ויקטורי נחקר ברשות ההגבלים

רשת   של  והמנכ"ל  הבעלים  רביד,  אייל 
שלו  ההתבטאות  בעקבות  נחקר  ויקטורי, 
נחקר  רביד  מחירים.  להעלאת  בנוגע 
עסקיים  להגבלים  הרשות  במשרדי  באזהרה 
שלו  התבטאות  כי  החשש  בשל  הנראה  כפי 
המחירים  העלאות  בנושא  ב"ממון"  בכתבה 
המזון  רשתות  לשאר  כאיתות  לכאורה  שימשה 
אאשר  סמוך. "לא  בעיתוי  מחירים  להעלות 
ורמי  לאף ספק עליית מחירים אלא אם שופרסל 
בכתבה.  רביד  התבטא  כך  לפני",  לו  אישרו  לוי 
אומר  עסקיים  להגבלים  המומחה  משפטי  גורם 
שכזאת  אמירה  העסקיים  ההגבלים  חוק  לפי  כי 
נכונות  את  בודק  השוק  שבו  בעיתוי  במיוחד   –
הציבור להתייקרויות – עלולה להתפרש כאיתות 
יעשה  הוא  גם  מחירים  יעלו  הם  שאם  למתחרים 

זאת. ברשות ההגבלים סירבו להתייחס לידיעה. 

 בנק ישראל מצמצם את השימוש בדואר

מגבשת  בר,  חדוה  הבנקים,  על  המפקחת 
לצמצם  שנועדה  טיוטה  אלו  בימים 
ללקוחות  ההודעות  משלוח  את  משמעותית 
לאמצעים  מעבר  תוך  פיזי  בדואר  הבנקים 
דיגיטליים. למהלך התנגדו מספר גורמים שאינם 
בנקים. ח"כ איציק שמולי נזעק על המהלך ואמר: 
יותר". בנק ישראל  "השינוי חייב להיות הדרגתי 
בתגובה: "מי שלא מעוניין ימשיך לקבל הודעות 
בדואר". על פניו מדובר בקידמה מבורכת אך זהו 
צעד נוסף אותו מבצעים הבנקים כדי לשחרר עוד 
אותם  יחייב  ישראל  שבנק  מבלי  הוצאה,  סעיף 

ליחסי גומלין שווים עם הלקוחות.

היסטוריה: 
פעילות הגמ"חים 

הוסדרה בחוק 

42.4 מיליון 
בקבוקי יין ב-1.82 

מיליארד שקלים

 איציק מצרפי 

בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
תקנות  את  אישרה  כבל,  איתן  ח"כ 
הכללים  את  הקובעות  הלול,  לענף  המועצה 
לשיווק  מאכל  ביצי  לייצור  מכסות  בדבר 
על  החקלאות.  משרד  שהגיש   ,2019 בשנת 
הבאה  לשנה  הארצית  המכסה  התקנות,  פי 
 2.33 לעומת  ביצים,  מיליארד   2.44 על  תעמוד 
כ-5%).  של  (תוספת  השנה  ביצים  מיליארד 
במהלך הדיון הבטיח כבל כי יאבק בכל כוחו על 
מנת לסייע לחקלאים ולאפשר למשק המשפחתי 
ואז  לשרוד במקום שהמדינה שלחה אותו אליו 
שכחה אותם. הוא הוסיף כי אישור התקנות הוא 
סדירה  ביצים  אספקת  לאפשר  הנכונה  הדרך 

למשק במחיר ראוי לצרכן.
מביא  חוצפתו  ברוב  החקלאות  משרד  "כרגיל, 
את  מוצא  ואני  ה-90  הדקה  אחרי  התקנות  את 
עצמי בסד שעלול לייצר מצבים לא נעימים, בין 
היתר כדוגמת מה שקרה בשנה שעברה. כבר היה 
מישהו שניסה וקיבל על הראש מבית המשפט", 
אמר היו"ר כבל בהתייחס למקרה של שבו מגדל 
כדי  בתוקף  היו  לא  שהתקנות  קצר  זמן  ניצל 

להכניס מטילות ללול ללא אישור.
ד"ר  החקלאות,  במשרד  ייצור  גורמי  סמנכ"ל 

אסף לוי, אמר כי נקודות המחלוקת הן על אופן 
כמו  קבועה  תהייה  היא  האם  המכסה,  חלוקת 
זמנית שתטופל בתקנות 2020  בעבר או תוספת 
כדי למנוע סחר בתוספת. הוא הוסיף כי התוספת 
הרוחבית למכסה עומדת על 3-5 אחוזים – 3% 
כדי  חדשות  מכסות   155 ועוד  רוחבית  תוספת 
כי  לוי  ציין  עוד  לענף.  חדשים  גורמים  להכניס 
ניתן מענה ליישובי ההטלה בצפון וליצרני הפטם 

שהפסיקו לגדל.
יסחרו  לאפשרות שמגדלים  התייחס  כבל  היו"ר 
שמשתמש  מי  "כל  ואמר:  המכסה  בתוספת 
השימוש  את  בהן  עושה  ולא  פה  בהחלטות 
כלפיו  שהענישה  תובע  אני  אליו  שהתכוונו 
תהייה בלי רחמים. כשאתה נותן מכסה למישהו, 
זה על חשבון מישהו אחר שיכל לגדל ואולי כן 

רוצה להיות חקלאי. קומבינות לא יקרו". 
והזכיר  נאות  בגילוי  שפתח  וקנין,  יצחק  ח"כ 
תמך  בצפון,  יערה  במושב  ביצים  מגדל  הוא  כי 
כי  הוסיף  ילין  חיים  ח"כ  כבל.  היו"ר  בדברי 
"כשאנחנו  אחריות.  לקחת  צריכים  החקלאים 
פלא  לא  ובמכסות  במים  בקרקע,  מספסרים 
וטייקונים  כנדל"ניסטים  עלינו  שחושבים 
ואחראים על יוקר המחייה. אנחנו צריכים להיות 
את  שיהפוך  אדם  חקלאים.  ולהיות  כפיים  נקיי 
את  מפיל  הוא  רגע  באותו  לנדל"ן  שלו  הקרקע 
דחק  ברושי  איתן  ח"כ  ילין.  ח"כ  אמר  כולם", 

אם  כי  והוסיף  בהקדם,  התקנות  את  להעביר 
מה  את  לקבל  צריך  מסוים  בנושא  מחלוקת  יש 

שאושר בשנה שעברה.
מזכיר ארגון מגדלי העופות, מוטי אלקבץ, מחה 
על ההתייחסות של משרד החקלאות ליושרה של 
מנוול  לאותו  סייע  מי  "ראינו  ואמר:  המגדלים 
העופות  מגדלי  ארגון  חבר  שעברה".  בשנה 
יוסי אדוני אמר: "אנחנו לא חוששים ממנהרות 
לנו  שחופרים  מהמנהרות  אלא  החיזבאללה 
ב-2015-2016  החקלאות).  (משרד  דגן  מבית 
המשרד ניסה לבטל את התכנון ומאז הם עסוקים 
בהכל חוץ מלייצג את החקלאות. לשר ולמנכ"ל 
מי  מתוכנו  יש  ולצערי  אחרים  אינטרסים  יש 

שמשתפים איתם פעולה".
היו"ר כבל אמר כי עד שלא יהיה מנגנון שיודע 
אחרות  לידיים  יגיעו  לא  שהמכסות  לוודא 
זאת,  יאשר  לא  הוא  המשפחתי  המשק  מלבד 
ביצים  אלף   100 תוספת  את  רק  לאשר  והסכים 
התפתחה  בדיון  המשפחתי.  במשק  לגידול 
לאחר  הישיבה,  את  הפסיק  כבל  והיו"ר  מהומה 
התוספת  עם  התקנות  אושרו  הישיבה  שחודשה 
למשק המשפחתי בלבד. עם זאת, סמנכ"ל משרד 
על  יחתום  לא  המנכ"ל  כי  העיר  לוי  החקלאות 
בענף  התכנון  ביטול  היא  והמשמעות  התקנות, 

הביצים. 

2 מיליארד  ב-2019 נאכל 
ו-440 מיליון ביצים

בתום דיון סוער אישרה ועדת הכלכלה את המכסות לייצור ביצי מאכל • מדובר בגידול של 5% 
לעומת השנה האחרונה 

ישראלים  ידי  על  שנרכשו  הבקבוקים  כמות  זו 
גידול  חל  ל-2017  עד   2012 השנים  בין   • השנה 
של 62% בערך היצוא בענף • החברות הגדולות 

– ברקן, כרמל ורמת הגולן

כ"ה טבת תעש"ט 2/1/19



מסיר אבנית מושלם

מעוניינים להסיר אבנית בקלות ובמהירות? סנו מציגה 
את אנטי קאלק – מסיר אבנית מעולה שמנקה בקלות 

כלים סניטריים, אריחי קרמיקה, מוצרי פלסטיק, זכוכית 
ומשטחים אנכיים. תרסיס סנו אנטי קאלק יעיל במיוחד 

בהסרת אבנית מברזים, ומבוסס על חומצת מאכל. 
אריזת התרסיס המיוחדת מאפשרת ניקוי קל ונוח מאוד 

לשימוש, וכמובן מהיר במיוחד.



איכות ברמה אחת מעל

מעבר לכך שאנו אוהבים מזון טעים, חשוב לנו שהוא 
יהיה איכותי. לצערנו, במקרים רבים, מנסים היצרנים 

להוזיל את ההוצאות על ידי שימוש בחומרי גלם זולים 
ונחותים הפוגעים באיכות המוצר.

בחברת 'מן', יצרנית הופלים והעוגיות האהובה בישראל, 
מקפידים מאז ימיה הראשונים (לפני למעלה מ65 

שנים) ועד היום להמשיך עם מסורת של איכות ללא 
פשרות. במן משתמשים אך ורק בחומרי גלם איכותיים 

ואמיתיים: אם הוופלים מכילים קרם אגוזים, מדובר 
בקרם שאכן מכיל אגוזי לוז איכותיים. אם הופלים 

מכילים חלווה, אז זו חלווה מקורית המיוצרת עם טחינה 
איכותית, הקקאו הוא קקאו משובח ודל שומן והקפה – 

כמובן מקורי ואיכותי.

"הכלל הראשון של סבא שלי ז"ל, אשר עובר מדור לדור 
כבר 65 שנה, הינו שמירה על האיכות", אומר אבי פקר, 

מנכ"ל חברת מן. "כחברה ששמה לעצמה את ערך 
האיכות מעל לכל ומשקיעה בכך משאבים רבים, אנו 

מביאים לצרכן מוצרים העשויים מחומרי גלם משובחים, 
עטיפות יקרות ואיכותיות ששומרות על טריות המוצר 
לאורך זמן, סדרה ירוקה הכוללת מוצרים ללא סוכר, 
מחיטה מלאה או עם דגנים, כשרות מהודרת וכמובן 

טעמים אהובים. לא לחינם אנו מובילים את קטגוריית 
הופלים במגזר החרדי. גם בגזרת העוגיות שמור לנו 
מקום של כבוד במשפחה החרדית. ניתן לומר כי אין 
כמעט ילד או מבוגר שלא מכיר את עוגיות הכוכבים 
שלנו עם קקאו איכותי, או את עוגיות החיטה מלאה 

מ-100% קמח מלא
זהו בהחלט הישג גדול עבורנו. אנחנו נמשיך בע"ה 

להוביל עם איכות וטעם ללא פשרות. זה האתגר שלנו 
ולא פחות מכך גם הזכות שלנו".

למן מגוון מוצרים רחב הכולל: ופלים בטעמי שוקולד, 
לימון, וניל, חלבה, קפה ועוד, ופלים מצופים, עוגיות 

בטעמי שוקולד, לימון, חמאה, קרמל ועוד, לצד עוגיות 
מהסדרה הירוקה: עוגיות גרנולה, עוגיות שיבולת 

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

סוכר. כל מוצרי 'מן'  הינם פרווה ועשויים ללא חומרים 
משמרים, ללא שומן טראנס ללא צבעי מאכל וללא 

כולסטרול. 



זה נראה מבצע מדהים

מבצע בעינית: קונים עדשות מולטיפוקל ומקבלים 
מסגרת ממגוון המותגים היוקרתיים במתנה

הראייה שלכם היא לא דבר של מה בכך – זה עניין 
למומחים. המומחים של עינית מציעים עדשות 

מולטיפוקל מתקדמות מהמובילים בעולם, התאמה 
מושלמת וחיתוך מדויק של העדשות, סימון אופטימלי 
עם מולטי איכות, מולטי מומחיות ומולטי אחריות – לא 

הסתגלת לא שילמת! 
את העדשות האיכותיות יתאימו לכם האופטומטריסטים 

המומחים של עינית במגוון מסגרות משקפיים מכל 
המותגים המובילים, בהתאמה אישית מלאה ועם איכות 
אופטימלית. בעינית תמצאו מגוון מותגי יוקרה עדכניים, 

יועצים להתאמת מסגרת אישית, אופטומטריסטים 
מוסמכים, מעבדה בכל חנות ואת המכשור המתקדם 

ביותר. ועכשיו במבצע – קונים עדשות מולטיפוקל 
ומקבלים מסגת ממגוון המותגים היוקרתיים במתנה.

יוסף וולף, מבעלי רשת 'עינית': "בכל סניפי הרשת 
אנו מעניקים שירותי מיומן ומקצועי, במיטב המכשור 

המתקדם, על ידי האופטומטריסטים המקצועיים ביותר 
להתאמה מקסימלית של משקפיים ללקוח. אנו גאים 
להציג מגוון משקפיים אופניות רחב לצעירים, ילדים 

ומבוגרים. בכל סניף יש לנו הסכמים עם קופות החולים 
המובילות באזור, המעניקים שורה של הטבות והנחות 

בכל סניף על מנת שכלל הזקוקים למשקפיים יוכלו 
ליהנות ממשקפיים אופנתיות, איכותיות ובמחיר הוגן".

סניפי רשת עינית: ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, 
וקניון רב שפע רח' שמגר 16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית 

ג'וניור' במרכז רייסדור, רח' הרב לנדא 4; אלעד: מרכז 
'רימון' רח' בן שטח 10; בית שמש: חדש קניון לב הרמה 

רח' נהג הירדן וברח' נחל זוהר 4; ביתר עילית: רח' 
הר"ן 9.



בקבוק עם משאבה 

גם בשבילכם ערימות כלים מסמלות את אחת המטלות 
המייגעות ביותר? מעדיפים להשתמש בכלים חד 

פעמיים מאשר להתמודד עם כיור מלא? זה ממש לא 
חייב להיות כך! הדחת הכלים הופכת לחוויה נעימה 

הרבה יותר עם בקבוק המשאבה של סנו ספארק. 
סנו ספארק, נוזל הכלים המדהים של סנו, משווק גם 

בבקבוק משאבה למקסימום יעילות. בקבוק המשאבה 
קל ופשוט מאוד לשימוש, מכיל כמות גדולה יותר של 
נוזל ואף ניתן למילוי חוזר עם שקית המילוי הייחודית 

של סנו ספארק. הוא עוזר לשלוט על כמות הנוזל 
שיוצאת מהבקבוק ולחסוך בהוצאות, וגם נוח הרבה 

יותר. במקום שימוש מסורבל ומכביד בבקבוק עם פיה 
רגילה, לחיצה אחת קטנה על המשאבה – וכבר אוחזים 

בכלי הבא, חוסכים זמן, מאמץ וחומר ניקוי.
נוזלי הכלים המצוינים של סנו ספארק מקציפים, 

מסירים שומנים ביעילות ומעניקים ברק לכלים. כמות 
קטנה מהנוזל מספיקה למספר רב של כלים מלוכלכים. 

סנו ספארק נבדק דרמטולוגית וניתן להשגה בבקבוק 
700 מ"ל, בבקבוק 1 ליטר עם משאבה נוחה לשימוש 

ובשקית מילוי של 500 מ"ל.

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 
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במפעל הוופלים והעוגיות של 'מן', יצרו 
ליין של מוצרים המבוססים על טעם 

הלימון ביניהם: מארז וופלים 200 גרם 
בטעם לימון במחיר של כ-4.40 ₪ , מארז 
וופלים 500 גרם בטעם לימון במחיר של 
כ-8.90 ₪ ומארז עוגיות ירח בטעם לימון 

במשקל 300 גר' במחיר של כ-6.50 ₪ 

השחר העולה, 
המותג הישראלי 
האהוב והוותיק, 
ממשיך להפתיע 

ולהתחדש, 
וכעת משיק 

לראשונה ממרח 
טבעוני מאגוזי 

לוז (15.5% ) עם קקאו. ללא צבעי מאכל, 
ללא כולסטרול, ללא חומרים משמרים. 

מחיר: 12.90-13.90 ₪ כשרות: בד"צ

נייצ'ר וואלי 
משיקה פינוק 

חדש למשפחת 
 NUT CREAM

חטיף פריך ועגול 
משיבולת שועל 

מלאה במילוי וציפוי שוקולד בשני טעמים 
מפנקים: עם חמאת בוטנים ועם קרם 

שקדים. מחיר: 19.90 ₪ 

חברת ישרקו משיקה בישראל פסטה 
איטלקית איכותית של מותג הפסטות 

 . Granaria- המוביל מאיטליה  – גראנריה
בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות 

הראשית לישראל

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. 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 פרווה

חברת קפה ג'ו פותחת את חורף 2019 עם 
תפריט חדש, מפתיע ומחמם, המתווסף 

לתפריט הקיים. בתפריט הקינוחים 
התווספו 2 קינוחים מתוקים ומיוחדים: 

קראק פאי וסנדוויץ' וופל בלגי וכן 2 
משקאות חורף מחממים: קרמל מלוח 

ושוקולטה קוקוס

קינואה ופלפל שחור. כשרות: בד"צ פרווה



נייר אפייה בגליל

סנו משיקה את סנו סושי – נייר אפיה 
בגליל, באריזה עם סכין פלסטיק משוננת 

לחיתוך קל ונח לפי האורך הרצוי. נייר 
אפייה בגליל פותר מצבים של כלי בישול 
ותבניות בגדלים שונים, שאינם תואמים 

את יריעות נייר האפייה 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, ועמיד עד 220 מעלות צלזיוס. מאושר למגע במזון. מידות 
הגליל: אורך 20 מטר ורוחב 37 ס"מ, כשרות בד"צ של העדה החרדית ירושלים, להשיג בכל רשתות השיווק.

סנו אספה עבורכם 3 כללי זהב 
פשוטים אך הכרחיים לכביסה 

נקייה וריחנית:

1. איך מטפלים בכתמים 
ביעילות?

הקפידו לכבס לעיתים תכופות 
ולא לצבור כביסה, במיוחד 

כאשר מדובר בכביסה מלוכלכת 
במיוחד. כתמים ולכלוך שהתייבשו 

והתקבעו בעומק סיבי האריג 
קשה יותר להסיר. כתמי זיעה 

וכתמי מזון הם מצע מצוין לגידול חיידקים שמפיצים ריחות רעים. אם בכל זאת אתם לא מספיקים לכבס 
בתכיפות גבוהה מומלץ לטפל בכתמים ובלכלוך בסמוך למועד בו הם נוצרים. 

2. ממיינים ומפרידים
לפי מחקר שערכנו 96% מהאוכלוסייה ממיינים כביסה ומתוכם כ- 90% ממיינים על מנת למנוע מעברי 

צבע מבגד לבגד.  לרוב יפרידו כביסה לבנה מכביסה צבעונית כדי למנוע צביעה של אריגים לבנים. 
כשאתם מכבסים את הכביסה הלבנה שלכם מומלץ להוסיף סנו אוקסיג'ן למכונה, החמצן הפעיל תורם 

לניקוי עמוק ויסודי של הבגד ללא שימוש באקונומיקה ומתאים גם לכתמים באזורים קשים כמו הצווארון.
רבים מבצעים הפרדה נוספת בתוך הכביסה הצבעונית; כהים לחוד, בהירים לחוד וגווני אדום לחוד וזאת 

כדי למנוע מעבר צבעים מבגד לבגד. ההפרדה מייגעת ופעמים רבות אין מספיק בגדים בגוונים דומים כדי 
למלא את מכונת הכביסה. מקסימה mix & wash הינו ג'ל כביסה ייחודי המאפשר לכבס אריגים צבעוניים, 

בהירים וכהים יחד. טכנולוגיה ייחודית לוכדת את הצבע היורד מן הבגדים ומונעת ממנו לעבור לבגדים 
אחרים. הג'ל מסיר לכלוך וכתמים בכל הטמפרטורות, גם במים הקרים.

3. טיפול בתום הכביסה
הקפידו לא להשאיר במכונה כביסה רטובה. מיד בתום הכביסה יבשו את האריגים. כביסה שנותרה במכונה 

עשויה לצבור קמטים עמוקים או להפיץ ריחות רעים. אם מכונת הכביסה שלכם מצוידת בטיימר תוכלו 
לתכנת אותה באפן בו סיום הכביסה יתאים ללוחות הזמנים שלכם. כשהמכונה ריקה הקפידו להשאיר 

אותה פתוחה ומאווררת למניעת הצטברות עובש ופטריות.

3 כללי זהב של סנו שכדאי להכיר וליישם בדרך 
לכביסה נקייה וריחנית

עשרות מתאמי קשרי הקהילה של מכבי מכל 
רחבי הארץ נפגשו לסיכום 2018

עשרות מתאמי קשרי הקהילה של מכבי התאספו בימים האחרונים 
למפגש ארצי לסיכום הפעילות בשנה החולפת, בהשתתפות ראשי 

המחוזות ורכזי המגזר החרדי במחוזות השונים של מכבי. שלשה 
מפגשים נערכו, במחוז ירושלים ושפלה, במחוז הדרום, ובמחוז 
הצפון. מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר, 

הציג את ההצלחה הרבה של מכבי בשנה החולפת בכל המחוזות, 
כאשר בשנת 2018 – זו השנה הרביעית ברציפות שמכבי מסיימת 

בגיוס נטו של 28,675 חברים חדשים.
התחזקותה הרבה של מכבי מגיעה לנוכח פריסת השירותים 
הנרחבת והפעילות המתמדת להרחבתם בכל רחבי הארץ, 

כאשר מכבי זוכה להערכה רבה בייחוד בריכוזים החרדיים, בזכות 
פעילותם של מתאמי קשרי הקהילה הרבים הפועלים בכל ימות 

השנה כדי לשמור על קשר הדוק עם הציבור, מובילי הדעה 
ורבני הקהילות בכל רחבי הארץ, והיא פועלת כל העת על מנת להתאים ולהנגיש את השירותים הרפואיים 
במרכזיה הרפואיים תוך הלימה מלאה לצרכי חבריה החרדיים. כפועל יוצא מכך, האמון של הציבור החרדי 

במכבי הולך וגדל עד כדי כך שהנתונים מלמדים באופן חד משמעי כי מכבי שירותי בריאות היא קופת 
החולים המובילה ברוב הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.

מכבי הייתה הקופה הראשונה שהמציאה את המושג "מתאמי קשרי קהילה", מתוך ההכרה בצרכים 
ובמאפייני הציבור החרדי וההבנה כי רק מי שמגיע מתוך המגזר יכול לגשר בין השירותים הרפואיים ונותני 

השירותים למקבלי השירות - החברים החרדיים. כיום יש למכבי פריסה נרחבת של מתאמים איכותיים 
שנותנים מענה למאות אלפי החברים בכל עיר ועיר במגזר החרדי.

לצד זאת מקדמים במכבי בשנים האחרונות את שדרת ההנהלה החרדית עליה נמנים מנהלי מרחבים 
ומרכזים רפואיים חרדיים, בהם מנהל מרחב אלעד ר' ברוך שטרן, מנהל המגזר החרדי במחוז הדרום ר' אריה 

קליין, מנהל המרכז הרפואי 'נחלת יצחק' באלעד ר' מוטי שחורי, סגן מנהל מרחב בני ברק ק' יוסף בינדר, 
מנהל המרפאות העצמאיות בבני ברק ר' יוסף ליפשיץ שנכנס לתפקידו לפני זמן קצר, מנהל המרכז הרפואי 

רמת שלמה בירושלים ר' נתי בקר, מנהל המרכז הרפואי רמת אשכול בירושלים ר' אבי ארנטרוי, מנהל 
המרכז הרפואי רוממה בירושלים ר' זאב רייכמן ומנהל המרכז הרפואי ברובע ז' באשדוד, ר' חנוך פלדמן, 

שמונה לתפקידו אך לאחרונה. כמו"כ מונו בשנה האחרונה רכזים חרדיים במחוזות השונים על מנת לתגבר 
ולתת מענה מקצועי וזמין למרחבים הרבים במגזר.

הרב שלזינגר קידם בברכה את מתאמי קשרי הקהילה, אליהם הצטרפו רק לאחרונה הרב יעקב שקול והגב' 
ליטמן בחצור הגלילית, הרב יעקב בורד בטבריה, הרב ישעיה פורטוג בהר יונה שהצטרפו אף הם למכבי 

שירותי בריאות.
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המעצב גיל נויהאוס בחר לעצב קולקציה 
חגיגית, צבעונית ועליזה. את השראתו שאב 

מסוכריות שונות כמו ג'לי-בלי, עם מיטב אבני 
החן שיעבירו את התחושה של שמחה וכיף. 

ניתן להשיג בבוטיק נויהאוס

רשת גלי יוצאת במבצע 
סוף שנה מטורף: נעלי 

חורף לנשים וילדים החל 
מ- 79.90 ₪   

מבצע סוף עונה ברשת אופנת 
הגברים האקסלוסיבית BAGIR: כל 

קולקציית החורף עד 50% הנחה+ 
10% לחברי מועדון ומצטרפים 

חדשים. תוקף: עד ה- 23.01.19  

SELECT מציעה מגוון מעילי פוך 
נעימים, חמימים ומפנקים לנשים. 

מחיר: 99.90 ₪ קצר ו- 139.90 ₪ ארוך. 
המעילים נמצאים במבצע 1+1 במתנה 

עד לגמר המלאי

 STYLE AROMATHERAPY מותג הטיפוח
מציג: סדרה חדשה לטיפוח השיער והגוף  

HEMP OIL המעושרת בשמנים המבוססים 
על צמחי מרפא, שמן HEMP, שמן ארגן 
ותמצית ג'ינג'ר. מוצרי סטייל ארומתרפי 
נמכרים בסופרפארם, רמי לוי, שופרסל 

ורשתות נוספות

 Life – לראשונה בישראל
BABY’S מבית סופר-פארם 

 Fisher-Price וחברת
העולמית משיקות מותג 
משותף ומביאות בשורת 

מחיר. בין המוצרים 
שפותחו בלעדית בשיתוף 

Life BABY’S:  צעצועי 
התפתחות, קשת לעגלה, 

מקל רעשן ועוד. טווח מחירי 
המוצרים: 24.90-99.90 ₪

ג'ו מלון לונדון- Body Cream קרם לחות עשיר 
המכיל שמנים מרככים, תמציות של זרעי 

חוחובה, זרעי קקאו, ותמציות שקדים מתוקים. 
מלחח, מזין ומגן על העור מנזקי הקור והיובש 

שמביא איתו החורף. להשיג בחנויות הרשת. 
מחיר: 365 ₪

 KIWI מותג אופנת הילדים
משיק קולקציית מעילים 

שתחמם את הילדים החל 
מ- 69.90 ₪ 

ניאופרם מוצרי צריכה, מרחיבה 
את פורטפוליו מותגיה בתחום 

 ,i-Care הטיפוח ומשיקה את מותג
סדרת מגבונים לטיפוח אישי למגוון 

שימושים, בדגש על איכות ונוחות 
השימוש. מחיר: 7.90 ₪

 Intensive Skin
Supplement של 
בובי בראון, סרום 

אנטי אייג'ינג מתקדם 
המשפר את מראה 

העור ומונע את נראות 
סימני הזדקנות העור 
לרבות כתמים כהים 

וקמטוטים עדינים של 
יובש. מחיר: 350 ₪

רשת GOLBARY משיקה קולקציית 
ערב נוצצת לעונת האירועים. שמלות: 

החל מ – 149.90 ₪. מידות: 36-46

FOX KIDS משיקה 
קולקציית חולצות פוטר 
ייחודיות, המבוססות על 

FORTNITE. מידות: 4-18 
מחיר: 79.90 ₪

המותג  Novel collection מציג: סט 
אותנטי לשתיה חמה - קומקום זכוכית 

ו-6 כוסות בעיצוב אותנטי. להשיג: במגוון 
רשתות ובחנויות כלי בית ונוי. מחיר כל 

הסט: 432 ₪

חדש ברשת סולתם: 
קומקום רטרו עשוי פלדת 

אל-חלד, מנירוסטה 10/18 
משובחת, ידית הקומקום 

נעימה למגע ומבודדת 
חום, קל לניקוי ומתאים 

לכל סוגי הכיריים

רשת האופנה תמנון 
במבצע סוף שנה: כל 

החנות עד 99.90 ₪ 
בלבד, כולל מעילים 

וז'קטים. המבצע 
בתוקף עד 14.1.19

מותג הדרמו-קוסמטיקה וישי מציע 
מארז ניקוי ולחות במבצע משתלם: 

קנה ממוצרי וישי ב-199 ₪, הוסף 
20 ₪ וקבל את המארז או קנה 

ממוצרי וישי ב-299 ₪ וקבל את 
המארז מתנה

פרסיל, ג'ל הכביסה המוביל והנמכר 
ביותר בישראל, ממשיך לחדש ומציג 
את Persil Black החדש: ג'ל כביסה 

ייחודי לשמירה על צבעי הבגדים 
השחורים, לניקיון יסודי ועכשיו – 

בניחוח חדש ועוצמתי!

 
 

 
 בס"ד

 כוס תנחומים
 

 נשגר קדם ידידנו היקר והנעלה 
  רב הפעלים שלוחא דרבנן

  שליט"אהרב יעקב אשר חה"כ 
 אשר זכה להיות מעמודי היסוד 

 של מוסדנו הקדוש
 

 עם הלקח אחיו היקר באדם 
 שמיים ואהוב על הבריותאהוב ל

 ז"לאברהם אשר רבי 
 

 המקום ינחם אתכם 
 בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

 ולא תוסיפו לדאבה עוד

 
 ותלמידיהון      רבנן       הנהלת הת"ת

בריתות 
&90
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

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

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים
 בהרב קוק/חברון, 

4 חד' גדולים, ק"ג עם 
מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

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

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

3.5 חד', קומפלט 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 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 
2,600,000 ש"ח  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 לדירת 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(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

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

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

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

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

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

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

חניה 1,800,000 תיווך 
ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

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

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 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, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

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

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

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

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

2,735,000 ש"ח.
_____________________________________________)1-1(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 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

כ”ה-כ”ז בטבת תשע”ט  
2-4/1/2019

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 בית ענק 450 מ"ר 

בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

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

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

מעלית, מרווחת, לל"ת.
_____________________________________________)50-01/19ל(052-5993473

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

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

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

 למכירה דירות אחרונות 
בשלבי גמר אחרונים מקבלן, 

במהרש"ל לל"ת
_____________________________________________)52-01ל(03-5785777

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

052-5745602)51-06(_____________________________________________

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

)51-02(               052-8197890_____________________________________________

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

2,000,000 גמיש, לל"ת. 
_____________________________________________)51-02ל(054-6500828

 בעליון בשמעון הצדיק 3.5 
חד' קומה א' שמורה + מחסן 

1,375,000 ש"ח גמיש. 
052-7166243)52-1(_____________________________________________

 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. 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

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

 בזכרון מאיר בהירש 
3.5 חד' עם מטבח וסוכה 

ענקיים ומשופצים, ק"ב 
חזית + אופ' להרחבה 

2,225,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5908742)52-52(_____________________________________________

 בחלוצים ק"א כ- 4 חד' 
70 מ"ר מרפסת משופצת 

מהיסוד 1,370,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-1(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באיזור פרמישלן בבניה 
4 חד' כ-85 מ"ר 1,490,000 
*בחיים לנדאו בבניה 3 חד' 
ק"א כ-70 מ"ר 1,290,000 
_____________________________________________)1-1(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 4.5 חד' 
ק"א חזית כ-80 מ"ר אופציה 
רק 1,410,000 נדל"ן-הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

א.ש שיפוצים
שיפוץ ברמה אחרת

שפץ ביתך במחירים נוחים 
עם יושר אמינות ואיכות

הריסה/בניה/גבס/צבע/ריצוף/אלומיניום/
חשמל/אינסטלציה/נגרות/מסגרות

יעוץ ועיצוב חינם!
מתחייבים ללוחות זמנים

לפרטים: 052-7657956
+5 חדרים

 משכנתאות
משכנתאות ומימוןופתרונות מימון

ניסיון מזה 15 שנה, עם היתר עיסקה

1-599-560-580
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בשיתוף כל הבנקים

לרכישת דירה ולכל מטרה
הוזלת משכנתא קיימת

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + יח' הורים, 

1,330,000 ש"ח גמיש. 
052-5752500)1-1(_____________________________________________

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

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

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

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

054-3255667)1-1(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות ב-5,400 
ש"ח. במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)1-1(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת קומה 2 
מתוך 4 קרובה לאוניברסיטה 

מושכרות ב-4,000 ש"ח 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

_____________________________________________)1-1(אנבי דרך 054-3255667

 דירה מחולקת קומה 
4 מתוך 4 משופצות ויפות 

באזור מעורב משוכרות 4,000 
ש"ח. משה אלוש, אנבי דרך 

054-3255667)1-1(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)1-1(_____________________________________________

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

החל מ-400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)1-1(נדל"ן. 058-4645193

 להשקעה - 4 חד', 
משופצת ברמה גבוהה, 

מושכרת ב-3,600 ש"ח. מחיר 
780,000 ש"ח, באר שבע 360 

- ליווי השקעות נדל"ן. 
058-4645193)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירות 3 חד' קומה 3 

מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 
מטר שכונה ה' המבוקשת 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
_____________________________________________)1-1(אנבי דרך 054-3255667

 דירת 3 חד' 78 מטר 
שכונה ה' מעולה לחלוקה 

במחיר קומה 4 מתוך 4 במחיר 
מציאה. משה אלוש, אנבי דרך 

054-3255667)1-1(_____________________________________________

 הזדמנות השקעה 2.5 
חד' בקרבת האוניברסיטה, 

515,000 ש"ח. באר שבע 360 
- ליווי השקעות נדל"ן, 

058-4645193)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביחזקאל 100 מ' 
מחלוקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות מיידי 
1,890,000 ש"ח לבעיד! 

"אפיקי נדל"ן בועז"
050-4156080)1-1(_____________________________________________

 תיווך דרושים קונים 
לדירות בב"ב ובפ"כ בנות 

2-3-4 חד' באזורים מעולים. 
מחירים טובים ועזרה בקבלת 

משכנתא. 03-5444815 
_____________________________________________)1-1(או: 054-7477054

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+0.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח 

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

_____________________________________________)1-1(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות בעמרם 
גאון דירה 100 מטר מחולק 
ל-2 דירות 3 חד' משופצות 

1,900,000 ש"ח גמיש. פנחס 
_____________________________________________)1-1(נכסים 055-6789653

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)1-1(_____________________________________________

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

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

050-4999465)1-1(_____________________________________________

 בפנקס דירת ענקית + 
אופציית בנייה בגג 2,480,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 לוח דירות חינם ללא 
רישום או מנוי למוכר לקונה 

dira4me. ולמשכיר ועוד כנסו
co.il אפשרות לפרסם במייל

alternativa006@gmail.com)1-1(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפקדת 

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

SUPER HOUSE)1-1(_____________________________________________

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

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

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)1-1(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 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. 
_____________________________________________)1-1(א. פנחסי 03-5799308

 בגורדון, דירת גן, 
בבלעדיות, 4 חד', 90 
מ"ר, חזיתית + חצר 

מקורה + מחסן + 
סוכה + יחידת הורים 

"מקסימום נדל"ן"
052-2452820)1-1(_____________________________________________

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

משופצת שקטה יפיפיה, 
"מקסימום נדל"ן"

052-2452820)1-1(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר 
מציאה שלא תחזור דופלקס 

4 חד' עם מרפסת ענקית 
נוף מטורף מעלית בניין חדיש 

1,500,000 גמיש. פנחס 
_____________________________________________)1-1(נכסים 055-6789653

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 
1,700,000 ישוב-הארץ -03

050-4999465 8007000)1-1(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי 
דופלקס מפואר מאוד 200 

מטר + מעלית + חנייה 
2,300,000 תיווך אלטרנטיב

054-5500263)1-1(_____________________________________________

 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

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

3,600,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א 
+ חניה 2,150,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)1-1(פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב בנין אברכים 70 

מטר משופצת קומה ב' + 
אופצייה לסוכה 1,320,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)1-1(_____________________________________________

 במימון 3.5 חד' 80 
מ"ר משופצת ק"ב חזית + 
מחסן בחצק 8 מ"ר + חניה 
1,750,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)1-1(_____________________________________________

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

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

 באזור העיריה 3 חד' 71 
מ"ר ק"א משופצת ברמה + 
סוכה 1,650,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור ר' טרפון 
בטאבו משותף 3 חד' 60 מ"ר 
+ אופציה מאושרת לעוד 10 

מ"ר ק"ב משופצת 1,100,000 
_____________________________________________)1-1(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

שמורה 1,770,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)1-1(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
בטון + היתרי בניה משופצת 
+ חניה 1,680,000 ש"ח. א. 

פנחסי 03-5799308

3-3.5 חדרים

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 
2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 בבית יוסף מחולקת 
בבניין חדש, תשואה גבוהה 
2,200,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות 3.5-4 חד' החל מ- 

1,850,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

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

052-3344721)1-1(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)1-1(_____________________________________________

 בגולומב בניין חדש טרום 
כניסה 4 חד' תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

גדולה ומרווחת, קומה 
שניה בנין חדש ומתוחזק, 
סוכה, חניה. דוד ספיריט 

_____________________________________________)1-1(גרופ 072-3263850

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

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

 דירה 4 חד' קומה ב' 
עורפית רחו' מהרש|ל כניסה 
4 חודשים. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 4 חד' ברחוב ירושלים 5 
קומה ב' ואחרונה עם אפשרות 

בניה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
דירה 4.5 חד' גדולה אפשרות 

לחלוקה 130 מטר 2,150,000 
B.D.A ש"ח. תיווך

054-8449423)1-1(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 4 
חד' חדשה ויפה רמת גימור 
מושלם. 1,650,000 ש"ח. 

B.D.A תיווך
054-8449423)1-1(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון, 3 
חד' משופצים + יחידה 

להשכרה + אופציה 
לבניה על הגג 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

03-5701010)1-1(_____________________________________________

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

רק 2,100,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)1-1(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד 1,950,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)1-1(_____________________________________________

 בשיכון ה' אזור רמת 
אהרון בבניין חדש 4 חד' 100 
מ"ר ק"א או ק"ב + מעלית 

_____________________________________________)1-1(חזית . א. פנחסי 03-5799308

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

מעולה רק 1,620,000  
לבעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)1-1(בועז" 050-4156080

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

33 מ"ר מיידי במחיר 
מעולה 1,330,000 מיידי 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)1-1(_____________________________________________

דירות ובתי קרקע להשקעה 
ולמגורים, החל מ-500,000 

ש"ח ניצן אוחנה
054-9715252)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
בגיבורי ישראל המתחרד 

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

1,000,000 ש"ח ניצן אוחנה. 
054-9715252)1-1(_____________________________________________

אופקים

 באזור "האדמור מגור" 
מיידי, 5 חד' + ק"א + מעלית 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)1-1(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 5.5 חד' + ק"א + מעלית 
+ חיזת. 2,720,000 ש"ח.

בלעדי ב"שפיצר נכסים"
03-6188685)1-1(_____________________________________________

 7 חד' + גג + מעלית + 
חזית. 3,000,000 ש"ח. 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)1-1(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בפרדס כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ-520,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)1-1(_____________________________________________

 6 חד', ק"א, מעלית, נוף. 
מיוחד. 2,500,000 ש"ח. 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)1-1(_____________________________________________

 4 חד' גדולים, ק"א 
+ מעלית + מץ שמש 

2,000,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)1-1(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 3.5 חד' + ק"ג +  מעלית 
+ פוטנציאל 1,600,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)1-1(_____________________________________________

 7 חד' + גג + ק"ג, 
מעלית,חזית, מושקעת + 

חניה בטאבו. דר'. צפ'. מע'. + 
פוטנציאל. ב"אנילבץ פנקס", 

מיידי. 3,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1("שפיצר נכסים" 03-6188685

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

חזית + מעלית. 2,400,000 
ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685)1-1(_____________________________________________

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

בלעדי ב"שפיצר נכסים" -03
6188685)1-1(_____________________________________________

 "באזור וילות". פנטהאוז 5 
חד' + מעלית ק"ה, נוף פתוח. 

2,500,000 ש"ח. 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)1-1(_____________________________________________

 3 חד' + ק"א + מעלית 
+ חזית + חנייה. 1,800,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)1-1(_____________________________________________

 למשקיעים - 4 חד', 
משופצת ומרוהטת, מושכרת 
ב-3000 ש"ח. מחיר: 675,000 

ש"ח. באר שבע 360  - ליווי 
_____________________________________________)1-1(השקעות נדל"ן. 058-4645193

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)1-1(_____________________________________________



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

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

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

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

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

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

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' ק"ב היתרים 
לגג אופציה בצד 1,300,000 

_____________________________________________)1-1(נדלן-הקריה 050-3000121

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
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

 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(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(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)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)52-52(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)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

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)52-52(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(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! 
_____________________________________________)01-01(תיווך כוכבים: 02-5713375

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

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

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב:' 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

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

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

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 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 

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

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

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

דימונה

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

_____________________________________________)51-02ל(ש"ח. 052-7125396

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

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

כ”ה-כ”ז בטבת תשע”ט  2-4/1/2019

מושבה מגדל

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________
+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)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 מציאה! 5 חד' חדשה, 
ברח' בתשעים ושלוש, 

120 מ"ר + מרפסת 60 
_____________________________________________)52-1(מטר. 052-3330965

רחובות

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

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-02(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)01-01(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(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. 
054-5906154 052-3288718)50-01/19(_____________________________________________

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

אישורי בניה לל"ת. 1,750,000 
_____________________________________________)51-02ל(ש"ח גמיש. 054-6500828

 3 חד' בחברון ק"א 
ללא מדרגות סוכה, 

משופצת ברמה לל"ת 
1,650,000 גמיש.

_____________________________________________)51-02ל(055-6772981

 בפנקס ק"א 3 חד' 
משופצים, 70 מ"ר עם 

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

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת+ אופציה בגג 
1,250,000 גמיש תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)1-1(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 ק"א 
חזית 60 מ' משופצת 

מושכרת מיידי בלעדי! 
ל"אפיקי נדל"ן בועז" 

050-4156080)1-1(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 ש"ח. לסגירה 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)1-1(_____________________________________________

 בית קרקע בנוי 60 מטר 
עם שטח של 300 מטר גינה 

באזור חרדי במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך

054-3255667)1-1(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון א' קרוב לכינרת 

דו משפחתי 80 מטר + יחידת 
דיור + גינה דורש שיפוץ 

650,000 גמיש. IRC עינב 
050-244-244-6)1-1(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דו משפחתי 170 מטר מחולק 

ל-2 דירות בטאבו על מגרש 
של 250 מטר 1,250,000 
גמיש ניתן לקנות כל דירה 

בנפרד. IRC עינב
050-244-244-6)1-1(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

 למכירה בקרית שמואל 
בבניין חדש דירת 5 חד' 170 
מטר, יוקרתית מרפסת עם 

נוף מרהיב לכינרת. IRC עינב 
050-244-244-6)1-1(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר + 

מרפסת, קומה ראשונה מיקום 
מעולה משופצת מהיסוד 

 IRC 760,000 ברמה גבוהה
_____________________________________________)1-1(עינב 050-244-244-6

 למכירה דירת 3 חד' 
75 מטר + מרפסת קומה 
ראשונה מושכרת! מצויינת 
להשקעה 520,000 גמיש. 
_____________________________________________)IRC)1-1 עינב 050-244-244-6

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

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי/בלז,דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 ברח' ישעיהו 3 חד' 
רומת קרקע עורפית, 
מסודרת, 1,450,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בבן פתחיה דירת נכה 
3 חד' בבניין מטופח 

וחדיש + מעלית וחניה 
ב-1,500,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)1-1(נכסים. 050-4177750

 בלעדי ברב שך 3 חד' 
חזית 72 מטר קומה ב' 

מסודרת 1,550,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)1-1(_____________________________________________

 בלעדי ביוסף יחיים 3 חד' 
מקורית בטאבו כ-60 מטר 

קומה בש' גג בטון + 35 מטר 
אופציה בצד 1,250,000 תיווך 

_____________________________________________)1-1(אלטרנטיב 054-5500263

 בר"ע 3 חד' כ- 70 
מ"ר ק"ב מסודרת ויפה רק 

1,535,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 
1,370,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ג אופציה 

1,315,000 גמיש. נדל"ן-הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

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

מציאה 1/58. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 למכירה דנגור משופצת 
ק"ג 3 חד' + אופציה 454 מט' 

מחיר 1,280,000 תיווך 
054-2345633)1-1(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3 חד' 
70 מטר קומה 4 עם התרי 

בניה על הגג 1,380,000 גמיש.  
_____________________________________________)1-1(פנחס נכסים 055-6789653

 מציאת השנה במנחם 
בגין 3.5 חד' דירה משופצת 

חדשה חזית 1,340,000 ש"ח 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)1-1(_____________________________________________

 בנורוק 3 חד' + יחידה 
מושכרת + גג בטון משופצת 
קומפלט מחיר מציאה. פנחס 

_____________________________________________)1-1(נכסים 055-6789653

 ברבי עקיבא ישעיהו 
3.5 חד', כ-85 מ"ר 

מטופחת קומה ראשונה 
חזית מיידי להב נכסים 

050-4177750)1-1(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 
3 חד' החל מ-1,540,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)1-1(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

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

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות וחדשה בשוק 
ברח' עוזיאל 4.5 חד' )חצי 

חדר( + מרפסת לסוכה קומה 
שלישית, מחיר 2,390,000 
ש"ח בלעדי לתיווך צימוקי.

 02-5638221)1-1(_____________________________________________

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד' ומרתף, 
מרווח במיקום שקט, תיווך 

_____________________________________________)1-1("דה בסט" 052-8977913

וילות ובתים

 דירת גג בכפר אברהם 4 
חד' ויחידה מושכרת בגג ועוד 

חדר בגג, עיסקה חלומית 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)1-1 נדלן

פנטהאוזים ודירות גן

 "רימקס עוצמה" ברח' 
יהלום המבוקש 4 חד' גדולה 
ומרווחת, מעלת, חנה ממ"ד, 
מרפסת שמש, שמורה ויפה 

מאוד, 2 דיירים ברומה, 3 כ"א, 
חזית. אושר כהן 

050-2567111)1-1(_____________________________________________

 בכץ 4 חד', 95 מטר, 
שמורה, מטבח חדש, מעלית 

וחניה 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1(אתי 054-3320655

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' משופצת כחדשה ק"3 

1,320,000 תיווך יוחנן
050-4104044)1-1(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח - יום ללא עמלת תיווך 

בשישי הקרוב 4/1/19 בין 
השעות 10:00-12:00 ביהודה 

הנשיא 16, 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה 3, מעלית, חניה, מחסן, 
_____________________________________________)1-1(חזית. ציפי והב 052-6313702

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו, קומה 5, כ-105 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן כ-12 

מ"ר, חניה חובה לראות! 
)רכבת קלה בהקמה( צוות 

_____________________________________________)1-1(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4.5 חד', 

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

סלון כ-45 מ"ר גדול במיוחד, 
שווה לבוא ולראות!!! שמורה 
_____________________________________________)1-1(ויפה. אושר כהן 050-2567111

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

סגורה שאפשרל לסגור לחדר 
נוסף, קומה 5, מעלית, חניה 

משותפת, משופצת ויפה, 
מרפסת סוכה, אושר כהן 

050-2567111)1-1(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצתחלקית, קומה 3 
_____________________________________________)1-1(אושר כהן 050-2567111

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, משורה ומרווחת, 

אופציה לדירה חדשה תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)1-1(שלום.

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה ק"א 
חזית כ-120 מ"ר מושקעת 
ויפה רק 1,700,000 ש"ח. 

050-4811122)1-1(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000

_____________________________________________)1-1(אתי 054-33320655

 בהיבנר 5 חד', עורפית, 
מעלית שבת, חניה, 120 מטר, 
_____________________________________________)1-1(משופצת. אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג' בן גוריון, 6 
חד', 140 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 

מ. שמש סוכה. 2,780,000 
_____________________________________________)1-1(ש"ח. עידן 053-2817721

 בשעריה למגורים/
השקעה 3 חד' משופצת 

ומסודרת ק"4 1,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-1(תיווך יוחנן 050-4104044

 במוהליבר/הסתדרות דתי 
- שירותים כפולים כ-60 מ"ר - 
ק"ב אחרונה - רק 1,100,000 

_____________________________________________)1-1(ש"ח. 050-4811122

 בכפר גנים א' האורים 
4 חד' בגודל 4 חד' 90 מ"ר 
קומה 1, 1,395,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1(053-2817721 עידן

 ביהודה הלוי - מעולה 
לנשקעה - אפשרות דירת 

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

050-4811122)1-1(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 2.5 חד' 
ק"ק כ-65 מ"ר משופצת ויפה 

1,235,000 ש"ח.
050-4811122)1-1(_____________________________________________

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 במוהליבר קומה 1 85 
מ"ר משופצת, כולל מרפצת 
+ חצר מושכרת 2600 ש"ח 

_____________________________________________)1-1(685,000 ש"ח. 052-6777485

4-4.5 חדרים
 באזור יוקרתי 4 חד' קומה 
ג' משופצת קומפלט מושכרת 

ב-2600 ש"ח 930,000
052-6777485)1-1(_____________________________________________

 באזור יוקרתי 4 חד' קומה 
ג' משופצת קומפלט מושכרת 

ב-2600 ש"ח 930,000
052-6777485)1-1(_____________________________________________

 תיווך דרושים בדחיפות 
דירות להשכרה באזור פ"כ 

ב"ב, בנות 2-3-4 חד' לשוכרים 
טובים. פרסום והשכרה עלינו. 
054-7477054 /03-5444815)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 באהרון דב דירת גן 4 חד' 
חדשה, 1,000 ש"ח גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

דופלקסים
 ברב שך דופלקס 3 חד' 

ק"ב 180 מ"ר משופצת 4,600 
ש"ח. נדל"ן-הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בואו להוריד את 
הנילונים! ברמת אהרון! 

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

03-5701010)1-1(_____________________________________________

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

מיידי! רק ב-4800 ש"ח 
בלעדי ל"אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(בועז" 050-4156080

 א. אברבנאל 4 חד' 90 
מ"ר ק"ד בנין חדש מעלית 

4,500 נדל"ן-הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בקרית הרצוג יח"ד 3 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)51-02/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)51-01/19ל(ש"ח. 054-6969961

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 
חזית, ללא ריהוט פינוי מיידי 
_____________________________________________)51-02ל(3,700 ש"ח. 054-2166681

 3 חד' כ- 80 מ"ר חדשה 
ברח' ניסנבוים 12 ק"א 

לתקופה ארוכה 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-2ל(054-4499181

 ברוכוב 3 חד' קומה ג' 
עורפי מרוט חלקי 3500 ש"ח 
כניסה מיידית. 077-2050410 

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)1-1(אדוארד

 להשכרה חיי טייב ק"א 
3.5 חד' 80 מט' מעלית וחניה 

מחיר 3,900 תיווך
054-2345633)1-1(_____________________________________________

 בעלי הכהן בן גוריון 
3 חד' גדולה, כ-75 מ"ר 

קומה ראשונה, חזית 
ב-3,900 ש"ח. להב 

_____________________________________________)1-1(נכסים 050-4177750

 בשיכון ה' בהזדמנות 
יחידת דיור מרווחת מאוד 

שני חדרים 2300 ש"ח כולל 
_____________________________________________)1-2(ארנונה. 050-8620450

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

3000 מס' נכס 17920 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)1-1(אורי תיווך אדוארד

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

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

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט 2.5 חד' ק"ב 50 מ"ר 

- לדתיים, משופצת לחלוטין, 
_____________________________________________)1-4ל(מיידי, לל"ת. 052-6364661

 יחידת דיור חדשה 
ומשופצת ק"ק + מרפסת 

2,800 כולל ארנונה ומים.
054-6781565/4)50-01(_____________________________________________

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

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)50-01/19(2,300 ש"ח. 052-7684697/6

1-1.5 חדרים

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

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

 בגניחובסקי יחידת דיור 
חדשה ק"א 2 חד' כ- 32 

מ"ר מרווחת, אפשרות לקצר 
_____________________________________________)52-1ל(2,600 ש"ח. 054-8405486

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

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברח' ה-93 5 חד' חזית, 
ק"א על עמודים מעלית שבת, 

_____________________________________________)52-1ל(חניה, מיידי. 050-7776479

+5 חדרים

 "דרך עיר נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו. 3 
חד', כ-95 מר + 2 שירותים, 

מעלית וחנייה. מתאים 
_____________________________________________)1-1(למבוגרים. 052-2656825
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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
בלוח

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

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(_____________________________________________

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

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

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

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

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

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

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

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

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

_____________________________________________)42-09/19ל(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!

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

 סוויטות נופש 
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(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

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

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

 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! 

_____________________________________________)50-01/19ל(054-8523020

בר יוחאי

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

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

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

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

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

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

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

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-6651365

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף, קומה נמוכה. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3115110 ב"ב

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

למשרדים מוסד, מכירות לכל 
מטרה. 052-7182182

_____________________________________________)52-52(050-5340785 "אחוזה"

 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

 *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

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

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

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________  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

 ארוח לזוגות 
ומשפחות, מחיר מבצע 

רק 50-100 ש"ח למיטה! 
מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-01(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 מלון הבירה במרכז העיר 
חדרים מפוארים, מחירים 

עממיים, מתאים לשבתות 
_____________________________________________)51-02(חתן. 052-3502493

 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(_____________________________________________

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(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 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(

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

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)52-52(052-7182182 "אחוזה"

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

2-2.5 חדרים
 במרכז, 25 חד' ק"א 

מתאים לזוג דתי דו"ש, מזרן, 
_____________________________________________)1-3ל(ריהוט חלקי. 054-6763289

 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

 לפרויקט ברעננה דרוש 
משקיע 2,000,000 ש"ח 

רווחים טובים!
054-2861416 055-8830669)1-1(_____________________________________________

 דירות להשקעה באשקלון 
ניתנות לחלוקה במחירים 

_____________________________________________)1-1(טובים. עומרי 054-7313344

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציאה 
והשבחה עתידית. משה אלוש, 

_____________________________________________)1-1(אבני דרך 054-3255667

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

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)1-1(_____________________________________________

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

בס"ד. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

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

 BA המקום ע"י הבעלים. תיווך
_____________________________________________)1-1(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה שטח במרכז 
ב"ב מתאים למכירה/חנות 

_____________________________________________)1-2ל(קטנה )לנשים( 054-8477972

 חנות 55 מ"ר על רבי 
עקיבא פינת ירמיהו משופץ 
לכניסה מידית במחיר טוב 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

ב"ב 880,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(בועז" 050-4156080

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

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

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 משרד 22 מ"ק ברח' נתן 
הנביא 1 ב"ב קומת כניסה. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)1-1(_____________________________________________

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

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

 להשכרה מלונית 
בטבריה, מיקום מרכזי, 19 

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

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

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)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 זוגי 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

 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(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

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

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

חדר אוכל, חצר גדולה ובימ"ד, 
אפשרות לקייטרינג.

_____________________________________________)42-02ל(052-7142331

 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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________



כ”ה-כ”ז בטבת תשע”ט  42-4/1/2019 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(_____________________________________________

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

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

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

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

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

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
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

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

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

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

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

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

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

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

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

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

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

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

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

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

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

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

ספרי תורה

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

אבידות

 הובלות גדולות וקטנות 
לכל חלקי הארץ, שרות אדיב 
ובאחריות, הנחות לאברכים. 

052-7638702)50-17/19(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, ודאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(אפסיים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

 LENOVO מחשב נייח
+ מסך ''21 + מקלדת 

ועכבר + רמקולים 
1,200 ש"ח בלבד

אורלוב 80 פ"ת
050-6205446

חיסול מלאי עודפים
ב"כל בו בשפע"

בואו להרויח 
מהמחירים המיוחדים

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

שירות ואמינות. נחמיה אלבוים 
052-7152486)51-02(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

 מחפש לקנות סת"ם 
ברמה גבוה מסופרים אברכים 

יר"ש 050-4300283
_____________________________________________)51-02ל(

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 קורס לימודי גיטרה 
ותאוריה ממורה מוסמך בפתח 

תקווה 052-4039888 ליאור.
)51-02(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הובלות קטנות באזור גוש 
דן, במחירים נוחים. שרות אמין 

_____________________________________________)52-1(ואדיב. 050-8521404

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)52-52ח(1-599-500-003

 נמצא בר' עקיבא בבני 
ברק שקית עם כיפות חדשות 

_____________________________________________)52-52ח()גור( 050-4126506

 אבד כובע קנייטש ביום 
שישי בקו 422 )אפיקים( מב"ב 

לירושלים בשעת הצהריים. 
054-8438529)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך אבד תוכי 
היקר לבעליו אקלקבטוס. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 נמצא מוצץ חברת 
MAM . המאבד יתקשר 

_____________________________________________)51-51ח(לטל': 054-8471351

 ברחבת הכותל המערבי 
נמצאו שני קפוצ'ונים של 

_____________________________________________)51-51ח(ילדים 050-6256846

 בערך בכ"ב כסלו נמצא 
סריג חגיגי של ילדה באזור 

סופר יש ג. שאול )י-ם(
_____________________________________________)51-51ח(0549346800

 אבדו נעליים חברת 
"חוברת" בקופסא מידה 39 
אלגנטיות - שחורות באזור 

_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-7645594

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155532

 לאברך דרוש בתרומה זוג 
מיות יהודיות ללא מזרונים

_____________________________________________)52-52ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה ומכונת 

_____________________________________________)52-52ח(כביסה 053-3100941

 דרוש מכשיר סודה 
דטרים/פילו/גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)52-52ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)52-52ח(054-7938941

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)52-52ח(050-6229373

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)52-52ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)52-52ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה בתרומה.
_____________________________________________)52-52ח(050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)52-52ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3595314

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 052-3595314

 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 

_____________________________________________)1-4(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

לימודים
 ישיבה לבחורים/מדרשייה 

לבנות, בנשיאות האדמור ר' 
יוסף יושיעהו פינטו - בחצור 

הגלולות 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

שיעורי עזר

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 מהיום להיום! אשדוד 
- בני ברק - בית שמש - 
_____________________________________________)1-1(ירושלים. 052-7613005

שליחויות

 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

 נמצא רב-קו בשם יצחק 
אלחנן רפאלוביץ לפני כמה 

_____________________________________________)1-1ח(חודשים. 052-7687807

 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(_____________________________________________

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-3091689

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תורמה. 

_____________________________________________)51-51ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)51-51ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)51-51ח(חילוף. 050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)51-51ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)51-51ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה- 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)51-51ח(052-3595314

 מעוניינים בספת עור 
_____________________________________________)52-52ח(במצב מצויין 053-3157478

 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

 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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 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

 למכירה מייבש כביסה 
כמו חדש 200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 200 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. לפרטים 054-8453370

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)52-52ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 מסך דק "17 למחשב - 
AOC פועל מצוין תמונה חדה 

ללא כבלים 70 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-3466398

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 

מסמכים כונן שירים, אינטרנט 
אלחוטי, 600 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אטמור חדש באריזה 
 230W ב-150 ש"ח. עוצמה

חוזק SKV. נייד:
_____________________________________________)52-52ח(052-7602959.

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 053-3346080

 מחשב שולחני מצוין 
ליבה כפולה בהזדמנות + 

תוכנות 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות!!! רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 רחפן מיני צמוין 
הבזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3346080

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית. דגם

ללא דיו. 220 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)52-52ח(054-8445520

 מקרר קטן מצב מצוין 190 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 HP פקס 75 ש"ח בלבד 
+ מזוודה 65 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך דק 24 אינץ' 250 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד מציאה, עובד 
מהר, רק 499 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-3558949

 ASUS מחשב מיני נייד 
מדך 10.1" מצב חדש כולל 

נרתיק מגן 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-8380655

 למכירה 2 רמקולי קריוקי 
גדולים 100 ש"ח כל אחד.

_____________________________________________)52-52ח(052-7140015

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-2727474

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-8472353

 מקרר אמקור ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(052-7174414

 תנור סאוטר + כיריים גז 
_____________________________________________)52-52ח(ב-480 ש"ח. 054-8420444

 מייבש כביסה כמו חדש 
210 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מקרר קטן מצב מצויין 
170 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6787374 

_____________________________________________)52-52ח(או: 053-3179093

 למכירה מייבש כביסה 
כמו חדש 200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 200 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. לפרטים 054-8453370

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)52-52ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 מסך דק "17 למחשב - 
AOC פועל מצוין תמונה חדה 

ללא כבלים 70 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-3466398

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 

מסמכים כונן שירים, אינטרנט 
אלחוטי, 600 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אטמור חדש באריזה 
 230W ב-150 ש"ח. עוצמה

חוזק SKV. נייד:
_____________________________________________)52-52ח(052-7602959.

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 053-3346080

 מחשב שולחני מצוין 
ליבה כפולה בהזדמנות + 

תוכנות 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות!!! רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 רחפן מיני צמוין 
הבזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3346080

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית. דגם

ללא דיו. 220 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)52-52ח(054-8445520

 מקרר קטן מצב מצוין 190 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 HP פקס 75 ש"ח בלבד 
+ מזוודה 65 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813
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 מיטה מעץ מלא 
משולשת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-4521532

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר, ב"ב 
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת "משכל" 
כפולה + מגרות במצב מצוין 

שמנת 1,200 ש"ח.
050-4131422)50-51(_____________________________________________

 למכירה ארון 4 דלתות 
שמנת/תכלת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 ספת סלון בצבע וורוד 
עתיק 2+3 רוחב 220, 130, 

מחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-5198598  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

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
72 שעות בלבד

 מצלמת קנון דיגיטלית 
 ,PowerShort SD1000 דגם

כולל נרתיק מעור ומטען ב- 
_____________________________________________)51-51ח(250 ש"ח. 050-4119739

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)51-51ח(- 200 ש"ח. 054-8453370

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

_____________________________________________)51-51ח(052-2727474

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7651383

 .G.P.S מכשיר ניווט 
חדש, איכותי, מפות 2019, 

ותוספות 280 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8518182

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)51-51ח(או 053-3179093

 מקרר אמנה 600 ליטר, 
מקפיא תחתון מצב מצוין 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3100396

 למכירה תנור בילד-אין 
צבע לבן כמו חדש 170 ש"ח 

בלבד + מיקרוגל 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה פקס 80 ש"ח + 
מסך מחשב 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)51-51ח(ד"ת 03-6195941

 למסירה שולחן משושה 
1.36 מ' נפתח עוד 47 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(052-6500950

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר ב"ב.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 ארון בגדים ליחיד, 200 
ש"ח. בי-ם פורמיקה לבן. 

דמוי מקרר סנדביץ.
_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח בצע חום בי-ם.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 ארון 3 דלתות קומותיים 
פורמיקה 400 ש"ח כחדש. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מציאה! ארון 3 דלתות, 
כמו חדש, חום בהיר, )במרכז( 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 050-4144107

 שולחן נמוך לסלון עץ 
 66X120 .איכותי, כחדש

ס"שולחן ומזנון לסלון בצבע 
וונגה במצב מצויין. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-4728198

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים יפים מאוד 

מסנדביץ אדום. 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(למדף. 052-7600336 בב"ב.

 ספת נוער חדשה נפתחת 
לזוגית + ארגז מצעים. אזור 

_____________________________________________)51-51ח(ר"ג 050-6564872

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 054-5705546

 1.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-5705546

 שולחן גיהוץ 50 ש"ח 
בירושלים. קטמון ישנה.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח עץ מלא. 052-7178693

 2 שידות קטנות בי-ם 200 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדביץ + קומידה + מיטה 

זוגית 500 ש"ח בי-ם. 
_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כ"א. 050-4135002

 למכירה מיטת יחיד גדולה 
1.20 מטר + ארגז מצעים 

מצב מצויין 160 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה ספה 3 מושבים 
צבע קרם 1.70 מטר 290 ש"ח 

בלבד. חזקה ויציבה. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
במצב טוב 250 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער כפולה במצב טוב, רק 

_____________________________________________)51-51ח(300 ש"ח 02-5812872

 תנור בילד-אין 180 ש"ח 
בלבדף מצב מצוין. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 Brother מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

חדשה באריזה ב- 290 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7208929

 מיקרוגל לבן דיגיטלי 
במצב מצויין 400 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 מיקרוגל כמו חדש אריזה 
75 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-7938941

 LG בהזדמנות מקרר 
כחדש 550 ליטר מוכסף רק 

_____________________________________________)52-52(1700 ש"ח 054-8420684

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-7178693 

_____________________________________________)52-52ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)52-52ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 מיטה וחצי מצב מעולה 
_____________________________________________)52-52ח(400 ש"ח. 053-3134131

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 
66X120 ס"מ בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8430281

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 ספה 3 מושבים 460 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 פינת אוכל למטבח 450 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7698994

 ספת סלון מעור אמיתי 
מהודרת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 מיטת  הייריזר, 490 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 כסא מנהלים 70 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 שולחן מרובע, עץ מלא, 
צבע אגוז )1.40*1.40( 500 

ש"ח + 8 כסאות 130 לאחד.
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ מלא, 

190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 שולחן סלוני עץ חום 
שחור 60X120 ס"מ, 150 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-5397876

 כורסת יחיד 90 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(בלבד. 052-5737813

 שידה עם מגירות 180 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מראה חדשה גדולה 
70/80 ב- 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-7602959

 ארון 3 דלתות + מגירות 
+ תלייה 290 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מיטה כפולה צזורנים 
נשלפי כחדשים 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-6583510

 קומודה/שולחן איפור 
צראה וארון חגירות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-6583510

 כוננית 2 מטר אורך, 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים.

 ארון בגדים ליחיד 200 
ש"ח בירושלים פורצירה לבן 

דמוי מקרר סנדוויץ
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארון כתר כחדש 2 מדפים 
ב- 150 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7189934

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 'כתר' גדול כחדש רק 
500 ש"ח. 052-7154863

_____________________________________________)52-52ח()בין הסדרים(

 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מציאה קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8420684

 בהזדמנות!! עגלת איזי 
בייבי במצב מצוין 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-4160457

 בהזדמנות!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4760457

 שמיכה לתינוק לגיל שנה 
+ מצעים למיטה תינוק 70 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-7041010

 למכירה עגלת תינוק 
במחיר סמלי 200 ש"ח. במצב 
_____________________________________________)52-52ח(מצוין. 052-6865596 ירושלים

 עגלה ביבי גוג'ר 350 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח ירושלים 052-7175085

 למכירה עגלת שכיבה 
אמבטיה בצבע שחור 
מאמריקה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-4116799

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא עם מזקון ב-490 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7966786

 ברה"ע כסא אוכל לתינוק 
עם מגש מתקפל ב-150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7966786

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנ כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)52-52ח(35 ש"ח. 053-3155415

 מכנס לתינוק צידה 
12/18 חודשים קטיפה חדש 

של קידישיק, 30 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 נדדת בייביסייף יפייפה, 
מצריך תיקון בשנאי, 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5833770

 עגלת מוצי שילדה 
אמבטיה וטיולון מצב מצוין 

_____________________________________________)52-52ח(400 ש"ח. 052-5833770

 למכירה עגלת בוגו בי 
במצב מעולה, עם שתי גגונים 
חדשים לכיסוי גשם ב-1,400 

_____________________________________________)52-4(ש"ח. 052-7696965

 כסא תינוק לכרב של כב' 
ברייאקס 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5078585

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח. אפשר רק 

טיולון 140 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טיולון סוג טוב וחזק 100 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-5656194

 כסא אוכל לתינוק במצב 
מעולה כולל מגש נשלף מחיר 

_____________________________________________)52-52ח(100 ש"ח. 052-6140800

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי, 25 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

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

_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 מציאה! משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצויין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(לפרטים: 054-8491154

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום. בבני ברק 400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7187193

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-2727474

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________

 גמבוי DS על שני מסכים 
במצב מצוין + מטען 220 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3200635

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

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

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( מחיר 120 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כל אחת. 054-8485026

 רדיאטור 21 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה חדש 

בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 רדיאטור 8 צלעות כחדש 
120 ש"ח. *מכשיר אינלציה 

קטן כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מכשיר אדים קרים 
כחדש 100 ש"ח. * מברגה 

BLACK-DECKER נטענת 
כחדש 200 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 רמקול בלוטוס קטן 
כחדש + מטען ואוזניות - 70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 03-5740868

 מציאה! מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7171228

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-8470594

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8470594

 פלטה גז 3 להבות 
)בפ"ת( באריסה חדש 200 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-2786557

 מכשירי קשר נטענים, 
UNIDEN, טווח 10 ק"צ 

מקצועי 200 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(053-3128832

 בירושלים למכירה טוסטר 
_____________________________________________)51-51ח(דרוש תיקון 02-5812872

 מעוניין במחשב ישן 
ותקין )ללא מסך או נייד( 
_____________________________________________)51-51ח(בירושלים. 02-6231021

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך דק 19 אינץ' שמור 
כחדש 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 מסך דק 23 שמור כחדש 
_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-2515728

 מדפסת קבלות חדשה 
באריזה מקורית 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח()בפ"ת( 052-2786557

 מיקרוגל גריל דיגיטלי חדש 
באריזה של morphy ב- 450 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4142537

 אמקור XL2 במצב מצוין 
170 ליטר משרדי. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3292985

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשב באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8470594

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה,חום. בירושלים

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)1-1ח(מקרר סנדויץ 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)1-1ח(1.15. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-71786936 

_____________________________________________)1-1ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 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

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 

66X120 ס"מ בי-ם 
_____________________________________________)1-1ח(054-8430281

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)1-1ח(500 ש"ח. 054-5705546

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

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 2 כסאות בר גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(050-9089110

 למכירה ארון 3 דלתות 
עם 4 מגירות מפורק במצב 

מצויין 310 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 שתי מיטות עם ארגז כלי 
מיטה ענק חום כהה, שמורות. 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 054-8448420

 שולחן מרובע, צבע אגוז 
)1.40*1.40( 500 ש"ח. + 8 

כסאות 130 לכסא.
_____________________________________________)51-51ח(052-9073826

 מציאה משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 עגלת אינגלזינה אביו 
צבע מכלת אמבטיה + טיולון 
במצב מצוין, 480 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7125823

 עגלת בייבי גוגר אמבטיה 
+ טיולון אפשר בנפרד 400 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7129469

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)1-1ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לני 

כחודש 500 ש"ח
_____________________________________________)1-1ח(054-8464909

 עגלת אמבטיה + טיולון 
380 ש"ח מצב טוב.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 עגלה שחורה שני חלקים 
קפיצית איכותית 450 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(03-5705064

 עגלת "מוצי" מצויינת 
אמבטיה וטיולון ג'ינס ב-500 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 050-4116410

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-5656194

 MIMA מציאה! עגלת 
כחדשה אמבטיה + טיולון 

שחור/ורוד. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7123321

 למכירה טיולון 280 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(מצב טוב. 054-5656194

 למסירה בירושלים עגלת 
בוגבו אמבטיה וטיולון, דרוש 

_____________________________________________)52-52ח(תיקון 054-8474221

 חדשה באריזה! עגלת 
שכיבה בצבע שחור כולל כיסוי 

רגליים 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(054-8452616

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)52-52ח(50 ש"ח. 050-9089110

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

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

_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

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

_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טיולון + אמבטיה )אפשר 
בנפרד( 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 מציאה! סלקל שחור 
אדום במצב טוב כולל כרית 

לראש וגגון 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 מציאה! עגלת 
playxtream צבע אדום 
שחור אמבטיה + טיולון. 

שמורה כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7125823

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)51-51ח(40 ש"ח. 053-3155415

 מכנס לתינוק קטיפה 
חדש של קידי שיק מידה 
18/12 חודשים 30 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 
במחיר 400 ש"ח. ב"ב. 

_____________________________________________)51-51ח(052-9073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)51-51ח(052-3073826

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

_____________________________________________)51-51ח(050-4181737

 כיסוי נילון לגשם לעגלה 
חדש באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7170406

 שטיח לחדר ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8485026

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה עגלת אמבטיה 
)אפשר רק טיולון( 280 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813 ב"ב. 

 מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 18/24 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 מצעים למיטת תינוק היה 
3 פעמים בשימוש 35 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)50-50ח(40 ש"ח. 053-3155415

תקשורת

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7966786

 סלולרי ארסניום כשר 79 
ש"ח. סלולרי טלגו חדש כשר 

_____________________________________________)51-51ח(149 ש"ח. 058-3263264

 נטסטיק - מודם סלולרי 
- תומך בכל הסימים, חדש 

ואיכותי, 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8432352

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-319340

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסלולרי, סוללה 
נטענת 80 ש"ח, מציאה. 

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 גלקסי יאנג כשר/תומך 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3138340

 פלאפון סמסונג טאצ' 
דגם 3300 כשר כחדש 240 

_____________________________________________)1-1ח(ש|ח גמיש. 055-6780481

 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(_____________________________________________
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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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

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

 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(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 פלדלת, תנור גז, פריז'ידר, 
מכונת כביסה. כל פרט 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-6609100

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם.

 תמונות בכל מיני סוגים 
בירושלים 50 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)51-51ח(י-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם. 052-7178693

 קופסת תה מעץ-ויסודקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח. בב"ב. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8418662

 זיכוי למשקפי מולטי-
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח. ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4135002

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 200  

_____________________________________________)51-51ח(ב-290 ש"ח. 052-7966786

 דיסורית אלמוניום אוב' 
7.5 ס"מ 130 ש"ח. למטר, 

_____________________________________________)51-51ח(חצי מחיר. 054-8435872

 רדיו דיסק MP3 של 
מזדה-3 חדשה מקורי 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)51-51ח(180 ש"ח. 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80-חום מוזהב, גודל כ

מטר. 350 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 מעיל ארוך מפואר כחול 
קרמה ופרווה כחדש 150 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7612293

 חנוכייה כסף אנגלי 
מפוארת כ- 60 ס"מ 100 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 כריות חדש 50 ש"ח 
שמיכות חדש 120 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מגש לחלות מפואר שילוב 
עור וכסף + זכוכית 120 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 מזוודה ובה 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-5737813

 למכירה אופניים 95 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מזוודה +  פקס 
+ סלקל + כסא רכב כ"א 70 
_____________________________________________)51-51ח(ש" בלבד גמיש. 052-5737813

 למכירה פינת אוכל אובלי 
צבע חום על רגל חזקה 210 

ש"ח בלבד חזק ויציב. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה מראה, רוחב 32 
ס"מ. גובה 44 ס"מ. במצב 

_____________________________________________)51-51ח(טוב 150 ש"ח. 052-7126106

 למכירה בימבה פלא 
במצב טוב 80 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה עגלת קניות 
מברזל 4 גלגלים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה שטיח לחדר 
מצב מצויין 80 ש"ח + מראה 

קריסטל 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה אופניים 80 ש"ח 
בלבד בהזדמנות.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצויין! רק 

_____________________________________________)51-51ח(140 ש'. 054-8409064

 שמלה כחולה 48. צוארון 
300 ש"ח צנו, חסידי, פרום. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 חבקי מפיות מפרחים 
ססגוני 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 רמקולים למחשב 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3187276

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7671681 בערב

 למכירה מעיל צמר חדש 
נשים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
ספורט נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 תיק חדש נשים שחור 45 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4131038

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)51-51ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)51-51ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח 052-2727474

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)51-51ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 
לאירועיםף חדשה, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 נגנים חדשים במחיר 
מציאה!! המלאי מוגבל. 

הקודם זוכה. 03-5796146 
_____________________________________________)51-02(איתמר

 3 מזרונים חדשים עדיין 
באריזה למיטת נוער 80/190. 
130 ש"ח מזרון )חצי מחיר(. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3348860 שושנה. 

 מגזין זמן של חודש תשרי 
_____________________________________________)51-2ל(ב-17 ש"ח. 054-8454536

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 סיר ליגון לצ'יפס 2.5 ליטר 
חשמלי מכני, חדש באריזה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 052-3466398

 תלת אופן לגיל 2/3 עם 
ידית להשגחה 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 משאבה ידנית של מדלה 
כחדשה ממש 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)52-52ח(כרך 5 ש"ח. 054-8478897

 ספרי ברסלב יד שניה 
במצב טוב 5 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478897

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בירושלים. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 כלוב ענק לתוכי 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 צלחת עומדת לתוכיים 
_____________________________________________)52-52ח(300 ש"ח. 053-3134131

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

_____________________________________________)52-52ח(054-5705546

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט טורשו"ע שירות דבורה 

חדש!
gmail.com@8414744

_____________________________________________)52-52ח(054-8414744

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7120970

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 053-3155415

 מגפיים לילדה מידה 27 
צבע שחור חדשות 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 ג'קט לילד צידה 2 צבע 
_____________________________________________)52-52ח(שחור 20 ש"ח. 053-3155415

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5078585

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

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה 85 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 למכירה פינת אוכל 480 
ש"ח, ללא כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 תכולת בית, כורסת 
יחיד + מזוודה + שטיחים 
+ אופניים + מסך מחשב 
+ פקס, כל דבר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
_____________________________________________)52-52ח(לבן 130 ש"ח. 052-8737813

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)52-52ח(L ב- 45 ש"ח. 052-7174414

 כירה גז 2 להבות 
חשמלית, חדשה באריזה של 

גולדליין, 140 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 סירים סולתם חדשים 
במחיר מציאה, 4 סירים 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3292985

 סכיני שחיטה + אבני 
השחזה, 100 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)52-52ח(בנתניה. 050-3540009

 מעיל צמר חדש נשים 
_____________________________________________)52-52ח(מידה 44. 050-4131038

 נעל ניובלנס 375 ספורט 
_____________________________________________)52-52ח(נשים חדש. 050-4131038

 בבית שמש מצלמות 
פילים לאספנים בכל מיני 

גדלים. קטן - 50, בינוני - 60 
_____________________________________________)52-52ח(גדול - 75 גמיש. 02-9926595

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאות הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)52-52ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 אופניים מידה 24. פחות 
מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3102755/ 052-3091689

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(כ"א 050-4131038

 70X100 3 תריסים 
במחיר 150 ש"ח כ"א חדשים.

_____________________________________________)52-52ח(050-4131038

 אוזניות קשת בללוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 מטען למחשב נייד 
_____________________________________________)52-52ח(ACER חדש! 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 עדשות מגע מידה 4.5 6 
זוגות כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3201640

 תלושים לרשת נעמן/ 
ורדינון בשווי 700 ש"ח ב-400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3201640

 בבית שמש רחפן 6 
מנועים חדש באריזה ב-350 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 02-9926595

 אופניים מס' 24, 150 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בני ברק. 052-7600336

 אופני הרים לנערים במצב 
טוב ב-200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 נעלי עקב חדשות ויפות 
כסופות מידה 37 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478028

 כיריים גז דה לונגי צבע 
לבן 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טלפון סלולרי סמסונג דור 
3 וחצי 240 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סיעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 )OHHA( חולצות אוהה 
חדשות מידה 15.5 ב- 40 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3299505

 אוזניות בלוטוס קשת 
חדשות ב- 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3299505

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
חדשים של לוגיטק - 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7161030

 אדניות בינוניות וגדולות 
לגדילת ירקות. 5 בינוניות=9 

ש"ח. 1 ענק ותחתית=25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 8 חבילות זרעים מיוחדות 
להשתלה ומצמיחות פרחים 

ופיצוחים ועשבים ריחניים ב-40 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 מטען נייד מטורף  +נגן 
"די ג'י מן" מצוין + אוזניות 
מטענים ומגן = 230 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 נגן "דוקו" חדש משוכלל 
איכותי מאוד + אוזניות מטען 

ומגן. 8 ג'יגה = 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם למחשב 

+ אוזניות חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אוטו פלא בימבה כיף, 
גלגלי פלסטי 25 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון שויצרי יפה בצבע 
שחור זהב 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 נגן MP3 כמו חדש עם 
בלוטוס 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 2 שמלות ערב לילדות 
בצבע טורקיז ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות, 36 ואט, 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 054-8464909

 בוקסה בלוטוס 
קומפקטית ועצמתית במיוחד 

מתאים לנגן "ביזניס" + 
מטען ואוזניות = 70 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 סיר חשמלי לבישול עדיין 
בקופסא 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6, אורך 0.94 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח כ"א. 052-3073826

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 מצלמה פאנסוניק 
FX580 12 מגה + נרתיק סום 

10X כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים אופמים מסך מחשב 
+ פקס 80 כ"א + צעצועים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)1-1ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות 36 ואט 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )בב"ב(.

 פאזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

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

 תמונות רבנים ממוסגרות _____________________________________________)1-1ח(054-5705546
ויפות 30 ב- 300 ש"ח. 

054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 שעון יד לבנים חברת 
"כסיו" משוכלל ברמה חדש 
_____________________________________________)1-1ח(ב-150 ש"ח. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור יפה 
חזקה חדש + טליון ב-300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-5918474

 סים טוקמן חברת פלא 
פק + אוזניות חוט חדשות ב- 

_____________________________________________)1-1ח(100 ש"ח. 052-5918474

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 אלפטיקל - מכשיר כושר 
במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 טרמפיסט לגלת תינוק 
_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח 054-8406526

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר 
עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 סטנדר שולחני מפואר 
וטס כתף באלעד ב-170 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(חדש מהניילון. 054-2444519

 כסא הגבהה לתינוק 
)יושב על כסא( 25 ש"ח )ורוד/

_____________________________________________)1-1ח(כחול( 058-7252151

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-7252151

 PSR אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR 240 מחיר 

_____________________________________________)1-1ח(500 כ"א. 058-7252151

 משחק מודולק כבישים 
כ-100 חלקים 60 ש"ח כרבע 

_____________________________________________)1-1ח(מחיר 052-7600336 בב"ב

 ילקוט "הלו קיטי" לכיתות 
הנמוכות, מתאים לנשיאה עם 
עגלה 60 ש"ח. 052-7600336 

_____________________________________________)1-1ח(בב"ב.

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים מעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתבה מצב מעולה צבע 
הז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8455211

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 נגן "דוקו" משוכלל 
במיוחד = 225 ש"ח + אוזניות 

ומטען נייד עוצמתי חינם! 
_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(לקילו. 052-7653753

 מסחטת מיצים יורום 
לסחיטת כל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7694996

 תרנגולת ללומד שחיטה 
ב-45 ש"ח. 052-7175927 

_____________________________________________)1-1ח()בישוב בחשמונאים(

 תוכונים קטנים שאפשר 
לאלף ב- 35 ש"ח. לאחד 

)בישוב חשמונאים( 
_____________________________________________)1-1ח(052-7175927

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 3X3 ,סוכה לנצח מברזל 
מ' + קרשים לסכך, 500 ש"ח.  

_____________________________________________)1-1ח(052-7118302

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח 
ב-500 ש"ח, ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8476486

 מזרני יחיד אורטופדיים 
חדשים, מחיר 500 ש"ח 

לשלושתם, בר"ג גבול ב"ב
_____________________________________________)1-1ח(054-4980062

 שרשרת למנעול 3 מטר 
_____________________________________________)1-1ח(ברזל 40 ש"ח. 054-8491154

 כלוב גדול לארנבת, מצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8491154

 עגילים חדשים חצי 
חישוק זהב לבן משובץ 

יהלומים 450 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(050-4179966

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב-80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 נרגילה מדהימה צבע 
טוריז של גואה + צינור עבה 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח גמיש 055-6780481

 קופסת גלגול ואיחסון 
סיגרון ממתכת יפה מאוד 
חדשה ב- 20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 בלעדי! סטוק של סירי 
אידוי בריאות מיוחדים מחיר 

רצפה. 054-4543701
03-5066331)1-1(_____________________________________________

 למכירה שעון חכם + 
טלפון + הודעות + מצלמה 
_____________________________________________)51-51ח(וכו' 100 ש"ח. 054-2668995

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

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

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 
 ,c-1 צעירים ורציניים רשיון
_____________________________________________)50-01/19ל(נסיון חובה. 050-6563426

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)50-01/19(ריקי: 052-5742908

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

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

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)52-03/19(צוות חרדי 050-8938869

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב רואי 
חשבון /מתמחים )גברים ו/

או נשים( לאחר מעבר בחינות 
מועצת רואי חשבון בתחום 

ביקורת, עריכת דוחות כספיים 
ודוחות מס לתאגידים. שליטה 
בתוכנות אופיס, יתרון לבעלי 

שליטה בתוכנת קונטו.
פקס: 03-7604646

liat@frcpa.co.il :50-1/19(מייל(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה.

054-8483125)50-1/19(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים לשעות אחה"צ ת. 

טובים מאוד למתאימות.
054-7694963)50-1/19(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
)עוברת( לגלאי שנתיים/
שלוש, לגן פרטי בפ"ת.

054-8121234)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
מצליחה דרושים עובדים/ות 

אפשרות לעבודה מהבית ללא 
צורך בנסיון +20.

052-7606023)50-1/19(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, קריית ספר, 
_____________________________________________)50-01/19(וירושלים 052-6580906

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

 נשים רציניות לעבודה של 
כ-15 שעות שבועיות מהבית. 

058-7129225
)51-2(_____________________________________________

 עובד לחנות סלולר בב"ב 
ידע במכירות יתרון, משמרות: 

17:00-21:30 /14:00-17:00
תא קולי: 052-7106477

_____________________________________________)51-2ל(

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 למשפחה דתית בתל 
אביב בשכ' נחלת יצחק, משק 
בית פעמיים בשבוע. המלצות.

054-4865500)51-2(_____________________________________________

 לטיולי אתרים דרוש/ה 
סדרן/ית אוטובוסים לעבודה 
בפתח תקווה. נסיון בתחום 

ההיסעים חובה. 050-8292761
)51-2(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס רשיון 
D שירותי ובעל יחסי אנוש 

_____________________________________________מעולים. 050-8292761     )51-2(

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 למשרד רו"ח בבני ברק 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 
קו"ח תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)52-1ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת גננת 
לכיתת בוגרים ומטפלת 

לפעוטות, משרה מלאה, שכר 
גבוה + בונוסים. 

054-3710998)52-1(

 למעון בב"ב מטפלת 
למשרה מלאה/חלקית תנאים 
טובים + תוספת מענק מיוחד 

054-5558835)52-1(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
*גננת לכיתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 7:30-13:30 
_____________________________________________)52-1ל()יום חופשי( 052-7641817

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)52-3/19(_____________________________________________

 הזדמנות פז!!! לחברה 
בתנופה, דרושים אנשים עם 

ראש גדול - שכר הולם
_____________________________________________)52-1ל(052-6686677

 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

 למוסד תורני לבנים 
בטבריה דרושים מדריכים 

לפנימיה 054-8430234
054-8425253)52-1(_____________________________________________

 למזנון חלבי דינמי בב"ב, 
אחמשי"ת דלפק/מטבח 

למשמרת בוקר, ומנהל פס 
_____________________________________________)52-03(למשמרת ערב. 052-6607070

 לצהרון בשוהם דרושה 
עובדת רצינית 12:30-16:30 

_____________________________________________)52-01(לפרטים: 054-2664488

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-7ל(מעוניינים? 050-4137343

 דרושה סייעת אחראית 
ורצינית עם נסיון למרפאת 
שיניים בבני ברק לעבודה 

_____________________________________________במשמרות 052-5600874  )51-02(

 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

 לסוכנות ביטוח פקיד/ה 
לעבודה מהבית לתיאום 

פגישות, 3 שעות ביום, גמיש, 
4,000 ש"ח. לא נדרש נסיון 

בביטוח. 
_____________________________________________)1-1(קריירה 072-22-222-62

 לחברה קמעונית 
בירושלים פקיד/ה רכז/ת 
מלאי, ידע באקסל, שעות 

נוחות, 11,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)1-1(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בבני 
ברק פקיד/ה, 6 שעות ביום, 

לעבודה פקידותית נעימה, 
9,000 שח.

_____________________________________________)1-1(קריירה 072-22-222-62

 מטפלת למשרה מלאה 
למעון יום במרכז ב"ב, תנאים 

מצוינים למתאימה. 
054-4842065)1-2(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)1-2(לשעה. 054-3607420

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
Riki@tlp-in.co.il)1-4(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר טבח ל-4 שעות ביום 34 

_____________________________________________)1-2(לשעה 052-714468

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש עובד למכבסה 
בב"ב עבודה קבועה! תנאים 

_____________________________________________)1-2(טובים. 050-8460282

 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

 לישיבה ב"ב דרוש 
מחסנאי למטבח משרה מלאה 

מ: 10:00-15:00
050-5304424)1-4(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת למשרה מלאה 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)1-1(בונוסים 052-7144468

 דרושה עובדת לצהרון עם 
נסיון ת. טובים למתאימה 

050-4102929)1-4(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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ה 
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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

 דרושה סייעת לגן איכותי 
באזור בני ברק סביבת עבודה 
מקסימה, שכר הולם יומיים 

ארוכים + 3 צהרונים. 
_____________________________________________)52-1ל(052-7130006 052-7643131

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

לפרסום
03-6162228

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)1-1ח(058-3213824

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)1-1ח(בתחום. 052-7687807

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)1-1ח(לפי שעה. 054-7938941

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 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

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה למשרה/ לפי 

_____________________________________________)52-52ח(שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשיחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 קרש גיהוץ "כתר" 90 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 058-4843223

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כ"א. 052-3595314

 סיכום הלכות שבת בסדר 
מופתי, ספרים חדשים. 10 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-4191917

 ליקוט הלכות הוצאת 
הקרן הכריכה האדומה 60 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8478897

 תפילה לעני לקברות 
צדיקים חדשים 15 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(054-8478897

 כובע סמט חסידי, חדש, 
מתאים למידה 56, שוליים 65 

ס"מ. ב-300 ש"ח!
_____________________________________________)51-51ח(052-7166610

 למכירה חליפה לגבר/
בחור בצבע אפור כהה מידה 
_____________________________________________)51-51ח(46, 200 ש"ח. 02-5812872

 למכירה נרתיק לסוללה 
לאופניים חשמליות. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-2668995



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

1-700-555-055
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

www.aluminum.soragdoor.com www.soragdoor.com

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!
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