
הרכישות המקוונות 
מאיימות על קופות 
הרשויות המקומיות

/ עמ' 2

בני ברק -
 העיר הבריאה בישראל 

/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בג"ץ הכריע נגד מדיניות 
המיסים של כחלון 

שופטי בג"ץ הורו בתחילת 
השבוע לשר האוצר משה 

כחלון להפעיל את סמכותו 
לפי חוק מס קניה ולהטיל 

באופן מיידי מסי קניה שווים 
על מוצרי טבק לגלגול ועל 
סיגריות רגילות • בג"ץ: או 

שתעלה את המס על הטבק 
לגלגול, או שתוריד את המס 

על הסיגריות / עמ' 2

  

בס"ד יום רביעי א' אדר א' תשע"ט  6/2/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום אאאאא תשע"ט 28/11/19

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

דו"ח המבקר 
הגשים את עצמו 

והדואר קרס
/ עמ' 4

פוליטיקאים, הפסיקו 
להגדיל תקציב

 דוד רוזנטל / עמ' 4 

פוליטיקה בשקל - 
הבטחות במיליארדים 

גנץ הבטיח בנאומו: "האדישות לא תהפוך 
למדיניות" והצהיר "לא אמתין לקבלנים, אדאג 

לבנייתן של מאות אלפי דירות באמצעות 
תמריצים ליזמים" • האם גנץ הוא התקווה 

להפחתת יוקר המחיה? כדאי לזכור, כי על כל 
הבטחה כלכלית, מישהו יצטרך לשלם / עמ' 5

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

מרכזיה רב קווית 08-8642439
אחריותמקצועיות שירות

שירות עד בית הלקוח

בני ברק  רש"י 5 
אשדוד  בעל הנס 22

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

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

מרכז
המחשבים

E
P
a
P
.c
o
.i
l

אחריות

1 ים
שנ

מחשב נייד אסוס
 256gb ssd 4gbram intel  15.6 

n5000 ארבע ליבות

₪1799
אחריות

1 ים
שנ

 AKG אוזניות

₪99

לשבוע 
בלבד!

16GB דיסק אונקי
  NETAC של חברת

₪18 בהצגת הקופון בלבד

טאבלט 7אינצ לנובו 
איכותי, כניסת כרטיס סים מובנה

₪679
אחריות

1 ים
שנ

אחריות

1 ים
שנ

₪2500

מציאה!
hp מחשב

דגם מנהלים
מסך טאץ 14 אינץ 
 128gb ssd 4gb

 ram I-5

חדש מתצוגה

מחיר חדש +3000

יש לכם שאלה? נשמח לענות! שלחו מייל ל Tips@merkazhcc.co.il,  אולי הטיפ בשבוע הבא יכתב במיוחד שבילכם :(

הטכנאים פעם בשבוע:
שלנו 
עונים: טיפ מקצועי

גיבוי קבצי מחשב חשובים
יש לבצע גיבוי למידע החשוב לנו ע"י העברתו אל מקור אחסון נוסף מלבד המחשב כגון: דיסק קשיח חיצוני, שירותי ענן, דיסק און קי וכו. ברגע שביצענו 

גיבוי נוכל להיות שקטים כך שבמידה ויתקלקל מקור האחסון של המחשב שלנו יהיה לנו העתק נוסף של הקבצים החשובים שלנו.

 בנוסך לכל הנאמר ישנו וירוס נוראי אשר נקרא cryptolocker אשר מצפין את כל קבצי המחשב ולא ניתן לפתוח אותם אלא אם נשלם כופר כסף 
ליצרן הוירוס לכן מאוד חשוב לבצע גיבויים, וירוס זה משתולל בימים אלו ויש להערך בהתאם.

1#

מחשב נייד 11.6'
2#

תשע מאות₪

3#

מדפסת משולבת 
4#

רמקול קריוקי 12'
5#

  4TB דיסק קשיח
קונים בכל סכום ונכנסים להגרלה על פרסים שווים!
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איציק מצרפי 

מיסוי טבק נחשב לצעד היעיל ביותר של מדינות במלחמה 
התחילו  שטרם  לצעירים  הקשור  בכל  במיוחד  בעישון, 
ומטה, הרגישים  נמוכות ממעמד הביניים  ולבעלי הכנסות  לעשן 

יותר למחיר. 
לגלגול  הטבק  המס,  פער  שנפתח  לפני  כשנה   ,2012 בשנת 
היווה 1.1% מהשוק, כיום הוא עומד על 17.8% משוק הסיגריות, 

ומדובר במספרים העולים מדי שנה.
נוצר   ,2013 בשנת  הסיגריות  על  האחרונה  המס  העלאת  מאז 
לגלגול  טבק  לעומת  סיגריות  על  במס  שניים  מפי  יותר  פער של 
סיגריית  אז  למספרים  נרד  אם  אדיר.  מחירים  לפער  שהוביל   -
למגולגלת.  שקל   1 לעומת  שקל,  כ-1.75  עולה  מוכנה  מרלבורו 
התוצאה כך על פי העותרים: הציבור עובר לטבק לגלגול, ומטרת 

המס האמורה למנוע עישון מייתרת את עצמה. 
ביוני 2018 עתר המיזם למיגור העישון לבג"ץ בדרישה להשוות 
את המס המוטל על טבק לגלגול למס המוטל על סיגריות רגילות. 
האגודה למלחמה בסרטן הצטרפה לעתירה חודשיים לאחר מכן 
לעתירה,  להצטרף  הרפואית  ההסתדרות  גם  ביקשה  ולאחרונה 
שהוגשה על ידי עו"ד אפי מיכאלי, בה נטען כי המס הנמוך אחראי 

במידה רבה לזינוק בצריכת טבק לגלגול.
בחודש שעבר קיבלה המדינה את טענות העותרים, והודיעה על 
כך לבג"ץ. שר האוצר כחלון התנגד למהלך בשל הפגיעה במעוטי 
הסיגריות  פני  על  לגלגול  הטבק  את  המעדיפים  פיננסית  יכולת 
הצליח  לא  כחלון  לסיגריות.  ביחס  הנמוכה  עלותו  בשל  בעיקר 
לביטול  היועץ המשפטי לממשלה בעמדתו הנחרצת  לשכנע את 

השוואת המס.
בתגובה לפרקליטות ציין שר האוצר משה כחלון את עמדתו. 
בין היתר נכתב כי כחלון "מוביל מדיניות שבה אין מקום להעלאת 
מסים" בנוסף הדגיש כחלון את מצוקת הציבור "העלאת המס על 
מוצרי טבק לגלגול תוביל לפגיעה כלכלית בצרכני מוצרי הטבק 
החלשות  השכבות  על  בעיקר  תשפיע  הבנתו  ולמיטב  לגלגול 

והאוכלוסיות הצעירות".

ג'ורג' קרא ואלכס  בפסק דינם של השופטים, דפנה ברק ארז, 
במשרד  המקצוע  גורמי  של  לעמדתם  "בהתאם  נכתב:  שטיין 
הבריאות, סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו מוצר מן 
הבחינה הפונקציונלית. על כן, תהא אשר תהא עמדתם של השרים 
באשר לשיעור המס המתאים ביחס אליהם – ההבחנה בין מוצרים 
השפעה  להן  שיש  התנהגויות  הכוונת  על  שמשליך  באופן  אלה, 
על הבריאות, אינה יכולה להיקבע ללא כל טעם", ציינה השופטת 

ברק-ארז בפסק הדין.
משרד  של  המקצועית  בעמדה  ובהתחשב  זה,  רקע  "על 
הבריאות, לפיה הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בעישון סיגריות 
רגילות וסיגריות מגולגלות הם זהים בעיקרם, אין אפוא הצדקה 
תכליות  במישור של  אף  עליהן  המוטל  במיסוי  להבחנה  עניינית 

ההסדר המיסוי", הוסיפה השופטת.
בפסק הדין המעניין מציבים השופטים מראה בפני שר האוצר 
להתנגדותו  הסיבות   2 בלטו  בה  הנחרצת  עמדתו  לאור  כחלון 
על  מדברת  האחת  כאשר  לגלגול  הטבק  על  המס  להעלאת 
"המדיניות שלי היא שלא להעלות מיסים" והשניה היא "בואו לא 

נפגע בחלשים".  
השר  ירצה  אם  חדש:  אתגר  כחלון  בפני  מציבים  השופטים 
על  המס  העלאת  באמצעות  שלא  המס  את  להשוות  יכול  הוא 
"תיקון  הסיגריות:  על  המס  הפחתת  ידי  על  אלא  לגלגול  טבק 
עוד  כל  מטה,  כלפי  או  מעלה  כלפי  להיעשות  יכול  אי-השוויון 
ההחלטה בעניין מתקבלת על פי כללי המשפט המינהלי", נכתב 
בשאלה  עמדה  כל  נוקטים  איננו  אנו  לכך,  "בהתאם  הדין  בפסק 
של מדיניות המיסוי ושיעור המס המדויק שיש להשית על מוצרי 

העישון למיניהם".
עם  אחרת  בדרך  להתמודד  בכוחו  כי  לכחלון  רמזו  השופטים 
העותרים ועם החלטתם אך רמזו לו: "נבקש להביע את תקוותנו 
ככל  יבטיחו  הדרך  בהמשך  זה  בנושא  שיתקבלו  ההחלטות  כי 
הניתן את השמירה על בריאות הציבור. עישון ושימוש בטבק הם 
בעולם  למניעה  שניתנים  המרכזיים  והתמותה  התחלואה  גורמי 
את  מוריד  מתמשך  שעישון  היא  הרווחת  וההערכה  המערבי 
תוחלת החיים בכ-10 עד 15 שנים בממוצע. אם כן, למצער, ראוי 

לוודא כי הכללים בתחום זה יהיו מבוססים על הנתונים המדעיים 
התנהגויות  להטיית  חלילה  יגרמו  ולא  הרלוונטיים,  והרפואיים 

הפוגעת בשלום הציבור".
כעת, נותר להמתין ולראות איזו מההחלטות יקבל כחלון ערב 
סיגריות  הפופולארי של  על המוצר  להעלות מס  הבחירות, האם 
באבדן  ולהסתכן  המוכנות  הסיגריות  על  מס  להוריד  או  לגלגול, 

הכנסה משמעותי למדינת ישראל.

איציק מצרפי 

ויותר  יותר  רוכשים  שאנו  השירותים  של  החדש  העידן 
אפשרויות  אינספור  לנו  המציעה  הטכנולוגיה  באמצעות 
זה  המתנה,  זמני  לפתרון  הנפוץ  השימוש  כמו  לחיצה  במרחק 
השירותים  את  והופך  המקומית  הרשות  עבודת  את  הן  שמייעל 
במונחים  פיפיות  כחרב  מסתמן  העיר,  תושבי  עבור  לנגישים 
מבנה  על  להשפיע  העתידים  השינויים  בשל  העיריה,  קופת  של 

ההכנסות ברשויות המקומיות.
זה  המספרים.  את  לנתח  נצטרך  העתיד  צופן  מה  להבין  כדי 
לא סוד שהארנונה שגובה העיריה מדירות מגורים לא משתלמת 
לעיריה בלשון המעטה, עד כדי שהיא לא מכסה את ההוצאות על 
השירותים שהיא מעניקה לתושבים. היא נמצאת כל העת מתחת 
הדו"חות  נתוני  פי  על  גרעוני.  כמס  בנויה  ומראש  האדום  לקו 

הרשויות  ל-2017,  המקומיות  הרשויות  המבוקרים של  הכספיים 
המקומיות הוציאו כ-6,132 שקל בממוצע על כל תושב, אך מנגד 
למגורים,  מארנונה  לתושב  בממוצע  שקל  כ-1,872  רק  הכניסו 
בחשבון פשוט, הארנונה למגורים מכסה פחות משליש מההוצאה 

לתושב. 
אלו  תרצו,  אם  או  כ"שורדות"  הנחשבות  מקומיות  רשויות 
שמזלן האיר להן פנים, בכדי לממן את הפער בתשלומי הארנונה, 
בשטח  משרדים  מגדלי  בניית  כמו  אחרים  מקורות  להן  אימצו 
שיפוטן, לצד קידום תכניות של אזורי תעסוקה, מסחר, שירותים, 
שאינו  בתוואי  הנמצאות  אלה  וכדו'.  ממשלה  מתקני  תעשייה, 
המדינה  מתמיכות  הפער  רוב  את  מממנות  למצוקותיהן,  מותאם 
משרד  והעברות  פערים  לצמצום  הקרן  תקציבי  איזון,  מענקי   -
החינוך, גם זה, במקרה הטוב. אלא שחלקן נאלצות להתפשר על 

רמת השירותים המסופקים לתושבים במקרה הפחות טוב. 
הנמצאות  אלה  עבור  לעודד  הפנים  משרד  החל  לאחרונה 
למסחר  בניה  תכניות  קידום  וכן  גג,  הסכמי  פיתוח,  במצוקת 
ושירותים במקביל לפיתוח קרקעות למגורים אותם מאיץ כחלון 
הרשויות  תלות  את  להפחית  כדי  למשתכן",  "מחיר  במסגרת 
בתקציב המדינה, וכן בכדי שהשירות לתושב יהיה יעיל ואיכותי 

יותר. 
משמעותיות  תמורות  חלו  כאמור,  האחרונות  שבשנים  אלא 
באופן הצריכה, וכפועל יוצא - שטחי מסחר רבים בהם קניונים 

נוכח  מיותרים  עצמם  את  למצוא  עלולים  קומות  רבי  ומגדלים 
ההרגלים החדשים של הצרכנות המקוונת בעולם בכלל ובישראל 
ניכרת בתקופה האחרונה בה אנו עדים  בפרט. הדוגמא הבולטת 
סלולר  ספקיות  משרדי  צמצום  הבנקים,  סניפי  צמצום  למגמת 
ומספקים  הסניף  את  היוצאים  שירותים  ועוד  ביטוחים  תקשורת 
הנוסקים  במספרים  מדווחת  הזו  המגמה  וירטואליים.  שירותים 
מדי חודש בהיקף הסחר המקוון, שעל פי מרבית התחזיות יחליף 

את הרכישות המסורתיות בחנויות ובקניונים.
משכך, ולאור הרגלי הצריכה החדשים נראה כי במשרד הפנים 
צריכים להיערך לעידן בו הכל קורה כאן ועכשיו. בעבר תכניות 
הניבו  לאור  כשיצאו  ואז  שנים   10 על המדף במשך  יכלו לשבת 
משרד  של  התוכניות  הנוכחי  שבעידן  אלא  הראוי,  הפתרון  את 
הפנים חייבות לנוע במהירות שיא ולהיות מוכנה לעידן בו החשש 
נראה אלפי שטחי מסחר כשממה, מגדלים  אז  יגשים את עצמו, 
ריקים וקניוני רפאים כשהארנונה המסחרית עליה בונות הרשויות 
תצטמצם לכדי אפס. מאידך, הרשויות המקומיות בהן מתגוררת 
האוכלוסיה החרדית יכולות לקחת אוויר לעוד דור אחד, אך כדאי 
להן לתכנן עצמן, "שעה אחת קודם". יחד עם זאת, נראה כי הגיע 
הזמן שהרשויות יעשו צעד לניעור משרדי האוצר והפנים לחישוב 

מסלול מחדש בדרך למציאת מקורות הכנסה לקופות הרשויות. 

בג"ץ הכריע נגד מדיניות המיסים של כחלון 

הרכישות המקוונות מאיימות על קופות הרשויות המקומיות

שופטי בג"ץ הורו בתחילת השבוע לשר האוצר משה כחלון להפעיל את סמכותו לפי חוק מס קניה ולהטיל באופן 
מיידי מסי קניה שווים על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות • בג"ץ: או שתעלה את המס על הטבק לגלגול, או 

שתוריד את המס על הסיגריות

בעידן בו אנו צורכים באופן מקוון - שטחי המסחר מייתרים את עצמם והכנסות הרשויות בסכנה • האם הרשויות המקומיות בהן מתגוררת 
אוכלוסייה חרדית יכולות להירגע?

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

עזרה לשר 
| איציק מצרפי | 

אפשר  אי  המשפט  מערכת  של  בספק  המוטל  ההיגיון  את 
לטאטא אבל גם קשה לחבק אותו. 

בכל תחום המיסוי ישנן מדרגות מס שונות כשמדובר במוצר 
מוכן לבין מוצר שמגיע בחלקים. אם ניקח לדוגמא את תחום 
מיסוי מקרקעין, מס הרכישה על דירה שנרכשת כמעטפת זול 

יותר ממס רכישה על דירה מוכנה לשימוש. 
את הסיגריה הרעילה יותר המגיעה אלינו מגולגלת ומוכנה 
הגבוהה,  במדרגה  למסות  יש  מדוע  להבין  יכול  אני  לשימוש 
אך כשמדובר בטבק אותו המעשן מגלגל לבד, ראוי שהמיסים 
הזה  הטיעון  את  שמענו  שלא  מוזר  יותר.  פחותים  יהיו  עליו 
הזמנת  שלא  מוזר  בג"ץ.  בפני  שהצגת  מהטיעונים  כחלק 
סקרים המעידים על כמות המעשנים את הטבק לגלגול שבשל 
המעבר אליו, הצליחו להפחית מכמות הצריכה הרגילה שלהם 
את  רוצים  שלכאורה  לאלו  כוח  נותן  שאתה  כ-50%.  מוזר 
טובת הציבור אך לא בהכרח עשו מאמץ כדי לגלות עד כמה 
הטבק לגלגול השפיע הן על כמות המעשנים והן על הכמות 

אותה צורכים המעשנים. 
קח עצה, השר כחלון, עמוד על הרגליים האחוריות ותראה 

להם שאתה לא רק מבין בפופוליזם אלא גם בסטטיסטיקה. 

2,990
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הילה פלח

משרד   של  השנתי  הדו"ח  מתוך  נתונים  פורסמו  השבוע 
הבריאות,  בתחום  משמעותיים  פערים  החושפים  הבריאות, 
בין הערים השונות בארץ. במיוחד בלטו לטובה נתוני הדו"ח, 
המצביעים על תושבי בני ברק כבריאים יותר וכמרוצים ביותר 
ברק, מספר החולים  בני  כך למשל, בקרב תושבי  מבריאותם. 
האוכלוסייה  בכלל  קטן משמעותית ממספרם  במחלה הקשה, 

ומנגד, תוחלת החיים בעיר היא הגבוהה ביותר בישראל. 
מצילות  לבדיקות  המודעות  העלאת  של  מהפעילות  כחלק 
חיים, התפרסם מכתב על ידי חבר מועצת גדולי התורה ורבה 
של שכונת רמת אלחנן בבני ברק הגאון רבי יצחק זילברשטיין 
בעניין עריכת בדיקות מצילות חיים, המכתב התפרסם ביוזמת 
ובעידוד מכבי שירותי בריאות. במכתבו כותב הגר"י כי שאל 
בעניין  תשובתו  את  ומצטט  קניבסקי  הגר"ח  מרן  גיסו  את 
זילברשטיין:  הגר"י  כותב  וכך  חיים,  המצילות  סקר  בדיקות 
"בדבר השאלה, האם מותר להיבדק בקולונוסקופיה. השיב לי 
מרן רבי חיים קניבסקי: למה לא? ובדבר השאלה האם מותר 

להיבדק בבדיקת ממוגרפיה, השיב: אפשר לעשות. 
יצחק  רבי  הגאון  של  בו  המופיעה  והשאילתא  המכתב  את 
זילברשטיין העלה הרב יוסף בינדר, סגן מנהל מרחב בני ברק 
במכבי, הפועל רבות ללא לאות ובמסירות נפש, למען בריאות 
הציבור בבני ברק. מכתב זה התפרסם  כחלק מפרויקט 30 40 
את  לעורר  במטרה  בריאות  שירותי  במכבי  מקדמים  אותו   50
המודעות והחשיבות שישנה בבדיקות רפואיות תקופתיות אשר 
ולהצלת  שונות  מחלות  של  מוקדם  לאיתור  להוביל  ביכולתן 

חיים.
הגב' דבורה חסיד: "קרוב למאה אלף מתושבי בני ברק חברי 
בראש  שמה  שנים,  לאורך  ברק  בבני  מובילה  מכבי  מכבי. 
רפואה מקצועית  כי  יודעים  אנו  מעייניה את בריאות הציבור. 
מתפיסה  וכחלק  מונעת  ברפואה  כל  קודם  מתחילה  אמיתית 
ראשון  מהלך   –  30,40,50 פרוייקט   את  לאחרונה  השקנו  זו, 
להגיע  אלו  בגילאים  לחברים  קוראים  אנו  הפרויקט,  במסגרת 
סוכר,  בהם:  חיים  מצילות  תקופתיות  בבדיקות  ולהיבדק 
לחץ דם, ממוגרפיה, בדיקת דם סמוי ועוד ומגבירים מודעות 
לחשיבות של הקפדה על תזונה נכונה ועוד. אנו מציפים  ללא 
הרף את חשיבות השמירה על אורח חיים בריא. עוד עולה בדוח 
כי ילדי בני ברק שומרים על משקל תקין יותר מכל עיר אחרת. 
גאים בהובלה רבת שנים של תוכנית מכבי קל המעודדת  אנו 

מזון  צריכת  ומדריכה 
ותואם  מאוזן  בריא, 
הילדים  צרכי  את 
כארגון  ובריאותם. 
שירות הבריאות הטוב 
והמוביל  בישראל 
חשים  אנו   , בעיר 
עמוקה  מחויבות 
של  לבריאות  לדאוג 
בעיר  מכבי  חברי 
להעניק  נמשיך  ולכן 
בריאות  שירותי 
מיטביים ברחבי העיר, 
מתוך מחויבות עמוקה 
בעיר,  מכבי  לחברי 

ובריאותם".
הדו"ח  תוצאות 
בסמוך  מגיעות 
סיכום  לפרסום 
בין  המעברים  נתוני 
לשנת  החולים  קופות 
המוסד  ע"י   ,2018

מציין,  המעברים  נתוני  סיכום  שעבר.  בשבוע  לאומי  לביטוח 
כי גם השנה, הכי הרבה ישראלים בחרו לעבור למכבי שירותי 
בכך  חדשים,  חברים   27,791 הצטרפו    2018 בשנת  בריאות. 
והיא  שעברה  שנה  של  המצטרפים  מספר  את  מכבי  עברה 
ממשיכה להוביל במספר המצטרפים בפער  משמעותי אל מול 
הקופות האחרות, זו השנה הרביעית ברציפות. העובדה שמכבי 
חבריה  בקרב  הרצון  ובשביעות  המצטרפים  במספר  מובילה 
ותחושת  המתקדמת  הרפואה  המומחים,  הרופאים  בזכות 
במכבי,  הצוותים  עם  מפגש  בכל  מרגישים  שחברינו  החמלה  
מקבלת עתה  גושפנקה נוספת מדו"ח משרד הבריאות המראה 
כי תושבי בני ברק הם הבריאים ביותר בישראל, בהיות מכבי 

הקופה הנבחרת של כל בני ברקי שני. 
דוגמא אחת מיני רבים  לשינוי חשיבה וקידום בריאות בקרב 
של  וארוך  משותף  מאמץ  לאחר  ברק:  בבני  האוכלוסייה 
לשמחתנו  מכבי,  בסניפי   והצוותים  האחיות  הילדים,  רופאי 
ערכי האנמיה שנמדדו לאחר תקופה בקרב התינוקות, מציגים 

האנמיה  במדדי  ומשמעותית  ניכרת  עליה  מצוינות,  תוצאות 
גם  גורל  הרות  השלכות  להן  שיש  תוצאות  התינוקות,  בקרב 
על מדדי הברזל בגוף עד 120 שנה. ממצב בו מדדי התינוקות 
בבני ברק היו מתחת לממוצע בין השאר בשל חוסר מודעות, 
עברנו למצב שכיום תינוקות בני ברק נמצאים במקום טוב יותר 
זו מהפכה של ממש  לאנמיה,  הנוגע  בכל  בישראל  מהממוצע 
וזו בשורה, כי כאן מנענו תחלואה במקום לטפל בתוצאותיה. 
אימהות  ויותר  יותר  רבה,  הצלחה  ונחל  שווה  היה  המהלך 
התחילו להקפיד על מתן ברזל יום יומי, זו משימה שרק מכבי 
מניעה  של  בשגרה  אלא  חולי,  בעת  רק  לא  לחבריה  שדואגת 

ושמירה על אורח חיים בריא, יכולה להתגאות בה. 
פרופ' נחמן אש ראש חטיבת הבריאות ומשנה למנכ"ל מכבי: 
"התוצאות משמחות ואינן מפתיעות אותנו כלל, לאור העבודה 
המאומצת של הנהלת המחוז והמרחב לקדם את בריאותם של 
תושבי העיר. חשיבות בדיקות מצילות חיים זה נר לרגלינו, אנו 
פועלים יום יום על מנת לגרום להעלאת המודעות אצל חברי 
מכבי כדי למנוע את החולי הבא. בפגישה שערכתי לפני כשבוע 
אצל הרה"ר לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א, הצגתי בפניו 
את כל הנתונים הארציים של קידום הבריאות של מכבי ברחבי 
וציין  הפעילות  מעוצמת  התרשם  שליט"א  לאו  הגר"ד  הארץ, 
לשבח  ראויה  גדול  בריאות  ארגון  של  זו  שפעילות  בדבריו 

ומעלה את המודעות לבדיקות מצילות חיים".
אלי עובדיה מנהל מרחב בני ברק מדגיש: "תחושת הבריאות 
הבולטת  מהמחויבות  נתרמת  במכבי  לחברים  שיש  הטובה 
עבור  שאפשר  מה  כל  לעשות  הרמות,  בכל  העובדים,  של 
המבוטח. במכבי בבני ברק העובדים קמים בכל בוקר לעבודה, 
כשהמחשבה שמלווה אותם היא כיצד לסייע למבוטח, מתוך 
וזו לא קלישאה.  אנו מפעילים באופן קבוע  וחמלה  אמפתיה 
לגבי שביעות הרצון  לנו בקרה מתמדת  סקרים שנועדו לספק 
שאנו  מלמד  מהמבוטחים,  מקבלים  שאנו  והמשוב  מהטיפול 
אכפת  שלמטפלים  ולתחושה  האישי  ליחס  הנכונה.  בדרך 
הבריאות  תחושת  על  מיטיבה  השפעה  יש  באמת,  מבריאותך 
הצוות  והמלצות  הוראות  עם  הפעולה  שיתוף  ועל  הכללית 

המטפל תוך קשר הדוק והתייעצות מותאמת עם הרבנים.

"תושבי בני ברק הם הבריאים ביותר בישראל!
אנחנו גאים להוביל מזה שנים את הרפואה בבני ברק" 

על פי נתוני דו"ח משרד הבריאות שפורסמו השבוע, עולה כי בני ברק הינה העיר המובילה במדדי בריאות שונים ובשביעות 
הרצון של תושביה מהבריאות • ראש מחוז המרכז במכבי שירותי בריאות, הגב' דבורה חסיד: "מכבי שירותי בריאות גאה 
להיות חלק משמעותי בשמירה ובקידום הבריאות של תושבי העיר. מדדי הבריאות הטובים בקרב תושבי בני ברק כפי 
שמשתקפים בדו"ח של משרד הבריאות, מבטאים את ההשפעה הגבוהה של שירותי הרפואה המוענקים על ידי מכבי 
למחצית מתושבי העיר" • מנכ"ל מכבי רן סער: "בסופו של יום, מכבי נמדדת באיכות השירות והרפואה ברגע האמת, אך 

לא פחות מכך ביכולת להניע שינוי תודעתי בקרב החברים, מהלך שיעודד אותם לבצע בדיקות מצילות חיים" 

עם פרסום דו"ח משרד הבריאות שקבע שתושבי בני ברק הבריאים בישראל 
– הגב' דבורה חסיד, ראש מחוז המרכז:
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אתר דואר ישראל קרס ואלפי חבילות ומכתבים לא הגיעו 
דו"ח   • בדרך?  שנעלמו  החבילות  על  אחראי  מי   • ליעדם 
המבקר התריע בעבר: "לא הוגדר ולא הוקם אתר שישמש 

כאתר חירום למשתמשים"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

דו"ח המבקר הגשים את 
עצמו והדואר קרס

איציק מצרפי 

דואר ישראל הוא האחראי הבולט והשולט על 
ומספק  לישראל  מחו"ל  החבילות  מסירת  תחום 
כ-90% מהמשלוחים. בכל הפרמטרים ניתן לראות זינוק 
מ-65  יותר  הדואר  2018 מסר  הדואר. בשנת  במשתמשי 
מיליון חבילות במשקל כולל של 14.1 אלף טונה, לעומת 
טונה  אלף   11.5 של  כולל  במשקל  חבילות  מיליון   61

ב-2017.
מבקר המדינה בדו"ח שפרסם באוקטובר 2018, התריע 
מערכות  ושל   - בכלל  הדואר  של  המוכנות  חוסר  על 
המחשוב בפרט - למקרי חירום. על אף ששירותי הדואר 
מדוח  הסתבר  חירום,  בשעת  חיוני  כשירות  מוגדרים 
לתכניותיו  ישראל  דואר  אסון,  של  במקרה  כי  המבקר 

נעדרות מתכנית התאוששות מקצועית. 
אתר  הוקם  ולא  הוגדר  "לא  המבקר:  כתב  היתר  בין 
מבנה  הוכנו  לא  למשתמשים...  חירום  כאתר  שישמש 
והעובדים במטה הבנק למקרה  ותשתיות עבור ההנהלה 
לפעילותם  חירום  אתר  אין  הדואר...  בנק  מטה  שיושבת 
מגובים  אינם  רבים  שירותים  השירות...  מוקדי  של 
הון  הלבנת  מערכות  המוקד,  מערכות  לרבות  במלואם, 

ואתר האינטרנט".
בשבוע שעבר נפל האתר של דואר ישראל, ומי שניסה 
להיכנס לאתר ולברר פרטים, בין אם על חבילות מחו"ל או 
שעות הפתיחה של הסניפים, קיבל הודעת שגיאה. בדואר 
טענו כי התקלה באתר היא קלה ולא נמשכה זמן רב, וכי 
הסיבה היא "הפסקת החשמל בירושלים, שמשפיעה על 
המערכות - ולכן האתר אינו באוויר". מה שהעלה מספר 
שאלות מכיוון שגם לאחר שהפסקת החשמל הסתיימה, 

האתר לא חזר לפעילות תקינה.
הדואר,  מטענת  תמיהה  הביעו  מידע  מערכות  מומחי 
שכן הפסקת חשמל אינה אמורה לגרום לקריסת שרתים. 
בחברה  כשמדובר  בעיקר   - גיבוי  להיות  צריך  לדבריהם 
כמו דואר ישראל, המוגדרת כאמור "כשירות חיוני לשעת 

חירום".

הקריסה:  ביום  שפורסמה  כפי  ישראל  דואר  תגובת 
"חברת דואר ישראל מתנצלת בפני לקוחותיה בגין תקלה 
תקלת  בשל  הצהריים.  שעות  מאז  המתרחשת  בשירות 
שמגבה  בגנרטור  ותקלה  החשמל  חברת  של  גבוה  מתח 
המערכות  את  להוריד  החברה  נאלצה  המערכות,  את 
יזום. עם חזרת החשמל, החברה החלה בהעלאת  באופן 
אי  הקרובות.  בשעות  שימשך  הדרגתי  באופן  המערכות 
ובמוקד.  באתר  באשנב,  שירותים  היום  ינתנו  לא  לכך 
מודים  אנו  המסירה.  במרכזי  כסדרן  יחולקו  חבילות 

ללקוחותינו על הסבלנות". 
על  מדווחים  ישראלים  בהם  בימים  קורה  זאת  כל 
לאחר  הדואר,  באתר  מהמעקב  להם  שנעלמו  חבילות 
שתוקפו בירידה מהמטוס בדרכם אל מחסני הדואר. מה 

שנראה כמו מגפה. 
מיליון  מ-64  יותר  הדואר  מסרו  החברה  ב-2018 
זניח של חבילות אבודות,  חבילות, אמנם מדובר באחוז 
בעליהן,  בקרב  רב  וזעם  תסכול  מעורר  הזה  האחוז  אך 
בעיקר בשל תחושת האדישות בקרב אנשי הדואר לאובדן 

המשלוחים היקרים לליבם של המזמינים. 
ממהרים  החבילה  של  עקבותיה  נעלמו  בהם  במקרים 
בדואר להציע לבעליהן מכתבים לשולח בתחליף לחבילות 
חברת  כי  היא  הגבוהה  שהסבירות  אף  על  האבודות. 
הדואר הישראלית היא זו שאיבדה את החבילות שלכם, 
תתפלאו, אך אתם לא יכולים לפנות אליה בטענות. רק אם 

אתם "השולחים" -  אזי הדואר הוא הכתובת לתלונות.
עבורכם  שינסח  לדואר  לפנות  זה  לעשות,  שניתן  מה 
זו ורק  מכתב לשולח, שמעיד על כך שהחבילה נעלמה. 
האתר  שאבדה.  החבילה  על  כספי  החזר  לקבל  הדרך  זו 
הדואר,  למנהל  לפנות  ואמור  העסקה  את  יבטל  השולח 
או  האובדן,  על  שישלם  ישראל  לדואר  לפנות  שאמור 
לספק הדואר הזר, תלוי מי "אשם" באובדן לפי הבירור 

שיערך, מבלי להכניס אתכם לעניין.
הדואר  אמנת  פי  "...על  כי  נמסר  ישראל  מדואר 
על  היא  המסירה  לשלב  עד  האחריות  הבינלאומית 

השולח".

פוליטיקאים, הפסיקו להגדיל תקציב
לא  בערב  בחירות,  של  ומערבולות  תהפוכות 
ברור מה יתנו בסקרי בוקר, ובבוקר סקרים שלא 
שיערו אבותינו. עד כאן שגרה של הפתעות. אבל 
על  החוזרות  ההבטחות  אלו  שגרתי,  שיותר  מה 
התקציב  את  “אגדיל  הפוליטיקאים,  של  עצמן 
ולרוב  חיוני”,  ויזתא לשירות חברתי  של משרד 
מצרף ומספר תאב הקולות גם להתפאר על העבר 
החיוך  התקציב  את  והגדלתי  פעלתי   “ כיצד    -

החברתי שוויוני”. ובכן, רע מאד. 
את  משפרת  בהכרח  איננה  תקציב  הגדלת 
דבר  של  תקציב  הגדלת  וכל  לאזרח,  השירות 
אחד יבוא בהכרח במחיר צמצום תקציב של דבר 
מה אחר. הצלחה גדולה יותר בתחום הבריאות, 
לא  זו  בחינוך,  הדרדרות  במחיר  שבאה  למשל, 
פרמיה שהאזרח רוצה לקבל מנבחריו. ואם תרצו 
כולם,  השירותים  כל  של  התקציב  את  להגדיל 
אזי יהיה צורך להעלות מיסים, ולזה אף אחד לא 

אלו  המיסים,  ממשלמי  אחד  אף  כלומר,  מוכן. 
המדינה  בו  לאופן  אדישים  הרי  משלמים  שלא 
שודדת אנשים אחרים. אם לא יעלו מיסים, אזי 
הריבית,  תגדל  גם  ואיתו  הגירעון,  יגדל  בהכרח 
אשר תבוא בהכרח על חשבון שירותים לאזרח. 
הקרן(  החזר  )בלי  הריבית  רק  כיום,  שהרי 
שמשלמת הממשלה על חובות עומדת על כ-30 
מיליארד שקלים בשנה, כגובה תקציב הבריאות 

בערך. 
שירות  של  התקציב  הגדלת  כאשר  זה  וכל 
אכן  שהוא  ערובה  שום  אין  מסוים,  ציבורי 
ישתפר. קחו למשל את תקציב החינוך, שהסתכם 
בשנת 2010 בכ-60 מיליארד שקלים, זהו למעשה 
תקציב כפול בגודלו לעומת תקציב החינוך לפני 
עשור. נחזור על זה - 30 מיליארד שקלים נוספים 
 .2008 לעומת   2018 של  החינוך  בתקציב  היו 
אחוז  הדבר.  אותו  יותר  או  פחות  התוצאה? 

הזכאים לבגרות עלה במעט, אך מערכת החינוך 
המפגרות  אחת  להיות  ממשיכה  הישראלית 
במדינות ה-OECD. עשרות מיליארדים פשוט 
המערכת,  של  למנגנונים  כלומר,  לפח.  הלכו 

לפקידים, למשכורות, לוועדי העובדים. 
לא  ודולף,  מחורר  חלוד  צינור  לכם  יש  אם 
יועיל לכם אם תכפילו את לחץ המים. אם תעשו 
כן, התוצאה תהיה שיותר מים ידלפו מהחורים. 
את  “להגדיל  מבטיח  פוליטיקאי  כאשר  לכן, 
התקציב”, הוא לא דואג לכם, הוא דואג לחורים 

בצינור – לוועדים, למקורבים, לפקידים. 
לא  שהוא  בכך  יבחן?  במה  רציני  פוליטיקאי 
יבקש להגדיל תקציב. אלא שיציג איך הוא הולך 
יופקד  הוא  עליו  או המשרד  לשפר את השירות 
בלי שום שקל נוסף. אילו רפורמות הוא מעוניין 
לקדם, אילו חסמים הוא יפעל כדי לפרוץ, אילו 
וועדי  אילו  מול  לפטר,  הולך  הוא  פונקציונרים 

יצמצם  הוא  בכמה  להיאבק,  הולך  הוא  עובדים 
את כוח האדם, ואילו אתגרים הוא הולך לטפל. 
את  לצמצם  יוכל  גם  הוא  אלה  לכל  בנוסף  אם 
התקציב, אזי בכלל מדובר בעוסק בצרכי ציבור 

באמונה. 
החורים  בכל  לטפל  שמבטיח  ציבור  איש 
להביא  הולך  שבאמת  מישהו  זה  בצינור,  שיש 
לפונקציונרים.  ולא  שלו  לבוחרים  תועלת 
אדם  בכוח  לעייפה  עמוסה  הציבורית  המערכת 
מיותר ומושחת, ובזה צריך להילחם. זה לא קל, 
מי  כל  אבל  תקציב”,  “להגדיל  קל  יותר  הרבה 
הציבורי  מהשירות  תועלת  יותר  לקבל  שרוצה 
וכדאי  קשה.  לעבוד  שהולך  למי  להצביע  ירצה 
אחד  סקר  ויפה  זה,  את  יבינו  שהפוליטיקאים 

קודם. 

דוד רוזנטל

שאלה: ברצוני לקנות לבני דירה על שמו, אבל לקבל ממנו תוך 5 שנים החזר על 
לרשום  ברצוני  לכן  האחרים.  ילדיי  לטובת  הכסף  את  אצטרך  אם  מהדירה  שליש 
כך  לשם  אם  גם  להחזיר  יצטרך  אותה  מהדירה,  שליש  של  בערך  הלוואה  לחובתו 

יצטרך למכור את הדירה.
א. האם אפשר לשעבד לשם כך את הדירה ולסמוך על כך שאפשר לאלץ אותו 

למכור את הדירה גם אם תהיה זאת דירת מגוריו היחידה? 
ב. האם יש הוצאה משמעותית על רישום השעבוד מלבד על עו"ד?

תשובה: אין כל מניעה לשעבד את הדירה אם אין עליה שיעבוד. במידה ויש 
על הדירה שיעבוד של הבנק לאור שרכישת הדירה מסתייעת במשכנתא, ניתן 
לבקש מהבנק היתר לרישום שיעבוד שני על הדירה. הדרך היעילה היא הכנת 
שטר משכנתא מפורט תוך שעבוד קבוע וספציפי מדרגה ראשונה, באפשרותך 

ליצור גם בטחונות נוספים כמו שטר חוב וכדומה.



שאלה: הגשתי תביעה נגד בעלי דירה שכנה ששריפה פרצה בדירתם וכן נגד חברת 
השריפה  שבעת  לציין  רצוי  לדירתי.  שנגרמו  נזקים  בגין  אותו  המבטחת  הביטוח 
התגורר בדירה שוכר, שעזב אותה אחרי השריפה, נעלם ולא הצלחתי לאתר אותו. 
כתב  הגישה  והחברה  השוכר,  את  לאתר  הצליחו  הביטוח  חברת  שחוקרי  גם  אציין 
הגנה לתביעה וכן הגישה נגד השוכר הודעה צד ג. האם פעלתי נכון שתבעתי את בעל 
הדירה כיוון שלא איתרתי את השוכר ?בהנחה שהשריפה אכן קרתה בגלל רשלנותו 
של השוכר, האם עדיין חלה אחריות על בעל הדירה והוא מחויב בנזקים שנגרמו לי, 
הגם שישופה ע"י השוכר ?האם כדאי, והאם אני יכול לצרף את השוכר שאותר כנתבע 
נוסף, זאת למרות שחברת הביטוח הגישה הודעה צד ג' לשוכר, או שאין בזאת צורך. 

אוסיף כי כבר נקבע מועד למשפט בעוד כחודשיים?
תשובה: בהעדר אפשרות סבירה להגיע לשוכר ופרטיו - עשית נכון כאשר 
תבעת את בעל הדירה וחברת הביטוח המבטחת אותו. ככל שחברת הביטוח לא 
מתכחשת לעובדה שהנזק מבוטח על ידה, הרי עצם הגשת הודעת צד ג' לשוכר 
מספיקה. אם ישנה אפשרות שחברת הביטוח תתכחש לעצם אחריותה לנזק - 

כדאי אולי מטעמי זהירות לצרף את השוכר כנתבע.
קח בחשבון, שבמידה וחברת הביטוח של בעל הדירה מתכחשת לנזק, כדאי 
דין  פסק  יינתן  אם  גם  נזקייך,  את  יכולתו של השוכר לשלם  את  לבחון  מאוד 
את  לבחון  שיוכל  דינך  עורך  עם  להתייעץ  שתיארת  בנסיבות  וכדאי  בעניינו 

מכלול הנתונים והפרטים של המקרה, כדי להגיע להחלטה סופית בעניין.



שאלה: חניתי בטעות בירושלים בחניה שנראתה לי כחניה מסודרת לכל דבר ועניין 
וטעינה  לפריקה  שנועדה  חניה  שזאת  מסתבר  אולם  אלי,  בצמוד  רכבים  עוד  וחנו 
על  דו"ח  שקיבלתי  לדעת  נוכחתי  שעות  מספר  כעבור  חזרתי  כאשר  לצערי  בלבד. 
סך 250 שח - היחידי מכל הרכבים שעמדו שם במקביל אלי )בדקתי ואף רכב שחנה 
במקביל אלי לא ספג דו"ח(, האם כנכה אוכל לבקש לבטל את הקנס? במיוחד שהחניה 

הספציפית לא הייתה מסומנת...
ולהסביר  דו"ח  לביטול  בבקשה  לעירייה  לפנות  לנסות  יכול  אתה  תשובה: 

את הנסיבות המיוחדות שלך ושל המקרה ולקוות להתחשבות ולביטול הקנס.

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

ההמלצה: ייקור מס הבריאות 

לפרסם  הבריאות  משרד  צפוי  בקרוב 
הוועדה  המלצות  את  ציבורי  לשימוע 
)שב"ן(.  המשלימים  הביטוחים  תכניות  לבחינת 
הוועדה צפויה להמליץ על העלאת מס הבריאות 
בנגישות  הפערים  את  לצמצם  כדי  הציבורי 
לשירותים הרפואיים בין אלה שידם אינה משגת 

לבין בעלי הביטוחים המשלימים. 
לאחרונה פורסם סקר של ארגון רופאים לזכויות 
של  מוחץ  שרוב  כך  על  שהצביע  )רל"א(,  אדם 
מס  בהעלאת  דווקא  מעוניין  בישראל  הציבור 
שירותי  השוואת  לצורך  משלם  שהוא  הבריאות 
בוועדה  השונות.  לאוכלוסיות  הניתנים  הבריאות 
ממשלם  שיידרש  הכולל  התקציב  כי  מסבירים 
יינתנו  בישראל  הבריאות  ששירותי  כדי  המיסים 
במערכת  המבוטחים  לכלל  שוויוני  באופן 
הבריאות הציבורית, עומד על כ־3 מיליארד שקל 

בשנה.

בני ברק - העיר הבריאה בישראל 

את  אסטרטגיה  מינהל  מפרסם  שנה  מדי 
בישראל.  בבריאות  השוויון  אי  דו"ח 
המינהל מיפה מדדי בריאות נבחרים ב-16 הערים 
אלף  מ-100  יותר  שבהן  בישראל,  הגדולות 
מובילה   - ברק  בני  כי  עולה  מהנתונים  תושבים. 
לעומת שאר הערים בשורת מדדי בריאות: הערכה 
מהתושבים   92%  - בריאות  מצב  של  עצמית 
מאוד,  טובה  או  כטובה  בריאותם  את  מעריכים 
הנמוך  ובנשים  בגברים  סרטן  תחלואת  שיעור 
ביותר, שיעורי השמנת ילדים ועישון הם הנמוכים 
מכלל  ו-15%  ז'  כיתה  ילדי  מכלל   24% ביותר: 
מכלל התושבים בהתאמה. יחד עם זאת, בני ברק 
פעילות  פחות  הכי  מבצעים  שבה  העיר  גם  היא 
ספורט,  עושים  מהתושבים   27% רק  גופנית, 
מהתושבים   16%  - שפעת  חיסוני  פחות  והכי 
בעיר  מדובר  כי  נראה  ב"ה,  זאת,  למרות  בלבד. 

"הבריאה" בישראל.

ביקשה הכרה כייצוגית ותשלם הוצאות 

נדחתה בקשתה של צרכנית סלולר להגיש 
נגד רמי לוי תקשורת בגין  ייצוגית  תביעה 
שאחת  עמותה  ראש  יושבת  התובעת,  שקל.   28
ייצוגיות  תובענות  הגשת  היא  שלה  הפעילויות 
תנאי  את  הפרה  לוי  רמי  רשת  כי  לטעון  ניסתה 
הרישיון שהעניק לה משרד התקשורת, לאחר שלא 
המיוחדים.  השירות  תעריפי  את  כראוי  פרסמה 
התובעת תיאלץ לשאת בהוצאות בית משפט בסך 
– 17,550 אלף שקל, לאחר שהשופט מנחם רניאל 
בקשתה  את  דחה  בחיפה  המחוזי  המשפט  מבית 
החברה  בהתנהלות  פגם  כל  היה  לא  כי  מהסיבה 
טוענת  שהמבקשת  העובדה  "עצם  כי  וקבע 
לטענות של גועל ועלבון כתוצאה מכך שמחייבים 
אמינותה". על  כבד  צל  מטילה  בתשלום,   אותה 

הצרכן הישראלי מגלה אמפתיה לעובדים 

רשות  שהזמינו  גיאוקרטוגרפיה-  סקר 
שאלה  העלה  הצרכן  להגנת  ההסתדרות 
מול  לא  אבל  העסק,  בתי  של  להגינות  שנגעה 
בהם.  המועסקים  העובדים  מול  אלא  הצרכנים 
קבוע  קונה  שהיית  במקרה  האם  הייתה  השאלה 
העסק  בית  כי  מגלה  והיית  כלשהו,  עסק  בבית 
נראה  מידה  באיזו  שלו,  העובדים  בזכויות  פוגע 
 65% כזה?  עסק  בבית  לקנות  מפסיק  שהיית  לך 
כמעט  או  ודאי  באופן  מפסיקים  היו  מהצרכנים 
ודאי לרכוש מוצרים בבית עסק שהתגלה כי הוא 
מהנשאלים   12% מנגד,  עובדיו.  בזכויות  פוגע 
בבית  מוצרים  לרכוש  מפסיקים  היו  לא  כי  טענו 
עסק כזה באופן ודאי, ו-19% ענו שהם חושבים 
שהיו ממשיכים לרכוש בבית עסק שפוגע בזכויות 

עובדיו. שאר העונים לסקר היו פחות החלטיים.

הפתעה בלתי צפויה: גם קצבת נכות וגם 
25,000 שקלים החזר מנקודות זיכוי

איציק מצרפי 

שהמועמדים  ובזמן  בחירות  ערב 
את  נצחצח  אנחנו  לשונות,  מצחצחים 
"חוסן  מפלגת  ביו"ר  נתמקד  השבוע  הזיכרון. 
לישראל" בני גנץ ש'הפתיע' בנאום חוצב להבות. 
מי אתה בני גנץ, קפיטליסט הדוגל בשוק חופשי, 
או שמא בעל נטיית לב לסוציאליזם ולמשק עם 

כלכלה ריכוזית מפוקחת?
2015 - שר הפנים אריה דרעי הבטיח  בבחירות 
את  אוריד  "אני  בסופר:  יותר  זולה  עגלה  לנו 
הוא  קרה.  לא  כלום   - יסוד"  מוצרי  על  המע"מ 
הבטיח לפעול לטובת העסקים במתווה עבודות 
תוך  ועסקיהם  עורם  את  שפשטו  הקלה  הרכבת 

שהם צוברים תיקים בהוצל"פ וגורנישט. 
במקביל, כחלון הבטיח להוזיל את יוקר המחיה 
אבל בשלב מסוים הבין את גודל השבר של יוקר 
הדיור ועמל רבות כדי להביא לשינוי שאמנם לא 
לטובת  הזו  בקדנציה  עשה  בהחלט  אבל  צלח, 

העניין. יוקר המחיה? פחות. 
)"איפה  טוב  סלוגן  על  קשה  שעבד  לפיד  יאיר 
האיש  מגיע  שהנה  להאמין  לנו  גרם  הכסף"( 
לנו את הכסף, אבל עם שתי מילים לא  שימצא 
הוא  הוטמע  שהסלוגן  מאז  למכולת.  הולכים 
דת  וסוגיות  מדיניים  בעניינים  בעיקר  עסוק 
שעשה  היחיד  המשמעותי  הניסיון  את  ומדינה. 
כשר אוצר להוזיל את מחירי הדיור – מע"מ אפס 
– לא הצליח להעביר, וספק אם הצעד הזה היה 

מציל את המצב.
לישראל"  "חוסן  מפלגת  יו"ר  הציג  בנאומו 

כלכליות  סוגיות  בשלל  עמדותיו  את  גנץ  בני 
המחירים  ועד  הבריאות  ממערכת  וחברתיות: 
בתקציב  הקיימים  הנתונים  שלפי  אלא  בסופר. 
לכך  למצוא  יתקשה  הוא  כי  נראה  המדינה 
ילדים  מקורות תקציביים. לדבר על "כאבם של 
כבר  לחלום"  האפשרות  להם  ניתנה  שלא 
מסודרת  תכנית  עם  לבוא  יצטרך  התרגלנו, גנץ 
ולהשאיר ערבויות אם ירצה שהישראלי הממוצע 

יאמין ולו לחלק מהדברים. 
כלכלית  בתפישה  עצמו  את  נעל  לא  שגנץ  אלא 
האופציות  את  להשאיר  העדיף  הוא  ברורה, 
לכישלונו  לאותת  לו  הפריע  שלא  מה  פתוחות, 
של כחלון כשדיבר על מצוקת הדיור של הזוגות 
או  בסופר",  המחירים  "חרפת  על  הצעירים, 
כשאותת לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן על דרך 

הטיפול שלו ב"משבר הרפואה הציבורית". 
בתי  בניית   - גנץ  של  ההבטחות  מאסופת  חלק 
מתן  הרופאים,  במספר  ניכרת  והגדלה  חולים 
מחייבות  לקבלנים,  גדולים  כספיים  תמריצים 

הרבה מאוד כסף ממשלתי. 
בנאומו מחזר גנץ את יאיר לפיד באשר ל"ראשי 
המונופולים מונעי התחרות... זמנכם עבר. חגיגת 
כלכלה  היא  המשמעות  נגמרה",  המחיה  יוקר 
מתוכננת, ייתכן גם קצת פחות חופשית. האם כל 
היוזמות היקרות האלה ברות ביצוע? בהתחשב 
ליותר  להגיע  שצפוי  המדינה,  בתקציב  בבור 
שגנץ  נראה  לא  ב-2020,  שקל  מיליארד  מ-17 

מתכוון גם לקיים.
היקפי  על  נתונים  ישראל  בנק  פרסם  לאחרונה 
שקפצו  החולפת  בשנה  המשכנתאות  לקיחת 
צעירים  לזוגות  בעיקר  המיוחסים  ב-12%, 

השכירות  מחירי  במקביל  למשתכן".  ול"מחיר 
כתוצאה מעליית הביקוש  עולים,  באזור המרכז 
המשקיעים,  להשכרה.  הדירות  בהיצע  וירידה 
המסים  העלאות  עקב  דירות  מוכרים  מצדם, 

ב-2015, מי שנותרו בשוק - מעלים מחירים. 
ההבטחות  על  גנץ  פסח  לא  כאמור,  בנאומו, 
הדיור  משבר  "בעניין  הדיור:  יוקר  להוזלת 
מיליוני  רואים  אנחנו  עינינו  לנגד  העמוק. 
זוגות צעירים ומשפרי דיור הכורעים  ישראלים, 
המשכנתא  או  המופקע  הדירה  שכר  נטל  תחת 
אדאג  אלא  לקבלנים,  אמתין  לא  החונקת. 
באמצעות  דירות  אלפי  מאות  של  לבנייתן 
על  קשות  סנקציות  ואטיל   - ליזמים  תמריצים 
לא  האדישות  ודיור.  קרקע  במחירי  מי שיספסר 

תהפוך למדיניות".
לא היה קשה להבין כי גנץ לא מחבב את מדיניות 
שהופרחו  ההצהרות  לפי  הדיור,  בתחום  כחלון 
אריאל שרון  לגישת  מכוון  גנץ  כי  נראה  לאוויר 
של שנות ה-90, אז המדינה תמרצה יזמים לבנות 
הורעפו  במקביל,  במהירות.  חדשים  פרויקטים 
על זוגות צעירים מגוון הלוואות מדינה משלימות 
למשכנתא, בתנאים נוחים, לצד מענקים שסייעו 
להם לרכוש דירות בריביות מופחתות, מה שלא 
נחשב לפונקציה במצב הנוכחי מכיוון שהריבית 

של 2018 נמוכה משמעותית. 
על  שעומד  אחד  מכל  לדרוש  צריך  הציבור 
במה ומפריח הבטחות כלכליות לאוויר, תן לנו 
שתרד  או  ההבטחות,  את  המבטיחות  ערבויות 
המשכנתא  היקר,  זמננו  את  תבזבז  ואל  מהבמה 

לא תשלם את עצמה.

אלי כהן

אבא של שרוליק, ילד עם צרכים מיוחדים 
שלומד בכיתת שילוב, ביקש לקבל קצבת 
נכות מהביטוח הלאומי, הוא ניסה פעמיים לקבל 
את הקצבה ולא הצליח, כשהוא פנה אל החברה 
המרכזית למימוש זכויות, שתתערב ותסייע לו, 
התברר לו שהוא יכול לקבל גם קצבת נכות וגם 

נקודות זיכוי ממס הכנסה.
"נטול  לילד שמוגדר  להורה  מעניק  הכנסה  מס 
יכולת", 2 נקודות זיכוי בשנה. נקודת זיכוי היא 
סכום המקוזז ממס הכנסה, החל על עובד בשנת 
עבודה. ערכה השנתי של כל נקודת זיכוי בשנת 

2019 הוא 2,616 שקלים. 
מס הכנסה מגדיר, מי הוא ילד נטול יכולת, כך 
לקות  שכלית,  לקות  עם  לילדים  הורים  למשל, 
הפרעת  מסוימים  במקרים  ואף  אוטיזם  ראיה, 

קשב וריכוז, יכולים להימצא זכאים.
במקרה של שרוליק, ילד שהאבחון הרפואי שלו 
ההורים  שעברו  ההליכים  בחינת  הושלם,  לא 

ברורה:  מסקנה  העלתה  הלאומי,  הביטוח  מול 
הביטוח לאומי לא קיבל מידע מספק על מצבו 
הכוללני המורכב, הטיפולים להם נזקק ,ולבעיות 

ההתנהגותיות והלימודיות הקשות שלו.
אלה אינם ההורים היחידים שילדם סובל מבעיה 
כה מורכבת, והוועדות הרפואיות טוענות, שלא 
מצאו סעיף ליקוי שבו הוא "עונה" על התנאים. 
עצמן  את  מתאימות  אינן  התקנות  הכול,  אחרי 
יהיה  שמצבו  מבקשות  אלא  הילד,  של  למצבו 

תואם לאחד מהקריטריונים המזכים.
רפואי  לאבחון  לגשת  הכוונה  קיבלו  ההורים 
לקצבת  גם  הקרקע,  את  להכשיר  כדי  מקצועי, 

הנכות המגיעה לו וגם לנקודות הזיכוי. 
למימוש  המרכזית  בחברה  מיוחד,  רפואי  צוות 
נערך  שרוליק,  של  במקרה  שטיפל  זכויות, 
למערכה חוזרת. בהליך מקצועי ומהיר, הושלם 
דעת  חוות  הומצאו  שלו,  הרפואי  האבחון 
הביטוח  מול  ערעור  הליכי  ונפתחו  רפואיות 
במס  זיכוי  לנקודות  בקשה  הליך  וגם  הלאומי, 

הכנסה.

הממצאים  את  קיבלה  לעררים  רפואית  ועדה 
מפתיע,  כמה  כעת  בערעור,  בפניה  שהוצגו 
לשרוליק  שמאפשרת  תקנה  למצוא"  "הצליחה 
לקבל קצבת נכות והמשפחה שלו תקבל 1,264 
שקלים מידי חודש. בנוסף, מס הכנסה אישר את 
וזיכה  זיכוי,  לנקודות  עבורו  שהוגשה  הבקשה 
את אביו שמשלם מס הכנסה, ב25,000 שקלים 
רטרואקטיבית,  תקופה  עבור  פעמי  חד  באופן 

וכן ב2 נקודות זיכוי מעתה ואילך.
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
למימוש זכויות: "ההבדל בין לא לקבל קצבה, 
לבין  שמגיעה,  הטבה  או  פיצוי  לקבל  לא  או 
לקבל אותם, נעוץ הרבה פעמים בליווי הרפואי 
שרוליק  של  המקרה  זה.  מסוג  במקרים  הנדרש 
המגיעות,  הזכויות  את  לקבל  שכדי  מחדד,  רק 
וליווי של רופאים, שיודעים כיצד  צריך בחינה 
הקובעת,  הועדה  עם  הרפואית  "בשפה"  לדבר 
מקרים,  באילו  לקבל,  ניתן  זכויות  אילו  יודעים 

וכיצד לפעול בכל מקרה"

אלי כהן

ישראל,  שטראוס  מנכ"ל  דרור,  אייל 
בן-פורת  טל  של  מינויה  על  הודיע 
שטראוס  מטה  מנהלת  לתפקיד  שלמוביץ 
טל  תהיה  החדש,  תפקידה  במסגרת  ישראל. 
אחראית על הובלת מהלכי חדשנות חוצי ארגון 
ומודלים עסקיים חדשניים בגזרות שונות, כחלק 

מרכזי מאסטרטגיית שטראוס ישראל החדשה. 

של  השיווק  כמנהלת  הנוכחי  תפקידה  במסגרת 
של  בנייתה  את  טל  הובילה  הממתקים  חטיבת 
אסטרטגיה חדשה בתחומי הטבלאות והחטיפים 
בצורה  ניהלה  שלה,  המנהלות  צוותי  עם  ויחד 
בשני  הזו  האסטרטגיה  יישום  את  מרשימה 
תחומי ליבה אלו בשלוש השנים האחרונות, תוך 
שלנו  המובילים  המותגים  וחיזוק  חידוש  כדי 
והצגת תוצאות עסקיות מעולות בכל הממדים, 

כולל צמיחה מרשימה ולקיחת נתחי שוק.

אייל דרור: "אני משוכנע, שאישיותה המיוחדת 
ואנשים,  תהליכים  ולהנהיג,  להוביל  ויכולותיה 
מורכב  בתפקיד  טל  של  להצלחתה  בסיס  יהוו 
וייחודי זה, ויחד עם נשות ואנשי יחידת המטה 
תהליכים  בהטמעת  לכולנו  השראה  ישמשו 
ומהירה  גמישה  לחברה  ובהפיכתנו  חוצים 

יותר."

פוליטיקה בשקל - הבטחות במיליארדים 
אדאג  לקבלנים,  אמתין  "לא  והצהיר  למדיניות"  תהפוך  לא  "האדישות  בנאומו:  הבטיח  גנץ 
לבנייתן של מאות אלפי דירות באמצעות תמריצים ליזמים" • האם גנץ הוא התקווה להפחתת 

יוקר המחיה? כדאי לזכור, כי על כל הבטחה כלכלית, מישהו יצטרך לשלם

מנכ"ל שטראוס ישראל מינה את טל בן-פורת לתפקיד מנהלת מטה שטראוס ישראל



תוצאה מבישול ראשון: 
מחבת גריל כפולה, עמוקה ומתפרקת 

מבית פוד אפיל

חברת פוד אפיל מרחיבה את סדרת 'שיש שחור' עם מחבת 
גריל כפולה ומתפרקת באיכות ללא פשרות. הסדרה, שהפכה 

לפופולרית ולחלק אינטגרלי מכל מטבח, מביאה עמה חדשנות 
ואיכות ומבטיחה בישול טעים יותר. 

כלי הבישול מסדרת BLACK MARBLE  מיוצרים בטכנולוגיה חדשה 
של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח החיצוני 

ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר. הכלים מיוצרים בעובי משתנה 
– בסיס עבה ושוליים צרים – לנוחות השימוש ואפקטיביות מרבית. 
כמו כל מוצרי הסדרה, גם המחבת גריל נהנית משורה ארוכה של 
יתרונות בולטים. בין היתר, היא מתאימה לכל סוגי הגז והכיריים, 

מכילה מנגנון פירוק בטיחותי המאפשר שימוש כפול וניקיון מהיר, 
ומגרעת לניקוז שאריות שמן ונוזלים שמצטברים במהלך הבישול. 
כמו כן, רוכשי המחבת הכפולה יוכלו ליהנות ממשטח רב שימושי 

לסוגים שונים של בישול, מחוויית בישול ללא ריחות ומאפשרות 
הכנה של בשר, דגים, פשטידות, אומלטים ועוד. 

המשטח הפנימי, black stone, הינו משטח אבן שיש עם תכונות 
'נון-סטיק' )לא דביק( מעולות המהווה חלק מיציקת הכלי. 

התכונות הייחודיות הופכות את הבישול במחבת הכפולה לבריא 
יותר, לטעים יותר ולנוח במיוחד לניקוי. 

המחבת במבצע מיוחד של 199 שקלים במקום 449 שקלים.
לרשת פוד אפיל סניפים במתחם 'דובק' ברחוב רבי עקיבא 

49 בבני ברק וברחוב אהרונוביץ 12 בעיר, כולל חניה חינם 
ללקוחות)בסניף באהרונוביץ(. בחנויות פוד אפיל ניתן למצוא 

מגוון כלי מטבח באיכות בלתי מתפשרת ובהם: סירים, מחבתות, 
פלטות גריל, סירי לחץ, מייבשי כלים, כלי אפייה, מעמדים 

מיוחדים, אביזרי גאדג'טים למטבח וכל מה שמטבח טוב צריך כדי 
להיות כזה.

מבצע קנה ב250 שלם רק 150 ממשיך עד 10.2 בכל חנויות הרשת



מוביל בהכשרת חרדים להצלחה

לפני תקופה קצרה ערך מכון "סקר כהלכה" מחקר בקרב הציבור 
החרדי בנושא של לימודים אקדמיים, מקצועות נחשבים במגזר 

ועוד.  בין השאר, נשאלו המשתתפים גם מהו לדעתם המוסד 
האקדמי המוביל בהכשרת חרדים להצלחה בשוק העבודה, 

ו'הקריה האקדמית אונו הוזכרה' בשכיחות הגבוהה ביותר. בשנים 
האחרונות ניתן לראות יותר ויותר חרדים עוסקים במקצועות 
חופשיים ומביאים פרנסה מכובדת לביתם. המציאות בשטח 

מוכיחה גם שרוב עורכי הדין ורואי החשבון במגזר החרדי הם בוגרי 
הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו. הציבור מאמין ויודע 

כי תואר ראשון אקדמי משפר את כושר ההשתכרות, ולימודים 
אקדמיים מצדיקים את ההשקעה הרבה בהם. הקמפוסים 

החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה וירושלים פותחים 
ב27/2, כ"ב באדר א', מכינות קדם אקדמיות לגברים. מסיימי 

המכינות יוכלו להשתלב בלימודים לתואר ראשון אקדמי במגוון 
מסלולים: תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון במנהל עסקים 

בהתמחויות בנדל"ן, חשבונאות )ראיית חשבון(, מימון ושוק ההון 
ושיווק ופרסום. בנוסף מוצע תואר ראשון בחינוך וחברה עם מיקוד 

בנוער בסיכון. לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר ישנה אפשרות 
להשלמה לתואר בחינוך בתכנית מהירה. לפרטים - 072-223-7551



הפתרון להצטברות אבנית
 

טעם לוואי בשתייה החמה הוא תופעה 
מוכרת אך בלתי רצויה. הגורם לכך הוא 

בדרך כלל האבנית שמצטברת בקומקום 
או במכונת הקפה ומשפיעה על הטעם. 
עכשיו ניתן ליהנות משתייה חמה ללא 
טעמים נלווים בעזרת סנו אנטי קאלק 

לקומקומים ולמכונות קפה שנועד לאפשר 
ניקיון מושלם של מכשירים שהסרת 

האבנית מהם היא קשה ומסובכת. 
באמצעות סנו אנטי קאלק ניתן לנקות 

בקלות קומקומים, מכונות אספרסו, 
מחמים, מגהצים, מכונות כביסה ועוד, 

ולהותיר אותם נוצצים ללא משקעי אבנית. 
ניתן להשיג בנוזל או באבקה, להשגת 

ניקיון מושלם של המכשיר המבוקש.

מה היה הקופון הממומש ביותר?

בכל שבוע 
מחדש במהלך 

החודש האחרון, 
הקופונים של 
'שיא החשמל 

והמיזוג' 
מעוררים סערת 

מחירים בענף 
מוצרי החשמל. 

כמו תמיד, 
בשיא החשמל 
והמיזוג תוכלו 

לקנות כל 
מוצר חשמל 

שתרצו, במחיר הנמוך ביותר בהשוואה מכל מקום אחר. אך 
הפעם נדמה – שב'שיא החשמל' הלכו רחוק עוד יותר! 'שיא 

הקופונים' שהתפרסמו במודעות הרשת שברו שיאים חדשים, 
עם מוצרי חשמל בהנחות שאין להם תקדים! בקטגוריית המוצר 
המבוקש ביותר, היה מגהץ הקיטור של טפאל, שניתן היה לקנות 
ב-419 ₪ בלבד. "חשוב לנו שכל משפחה בישראל תוכל ליהנות 
ממוצרי חשמל – שברובם הינם מוצרי צריכה בסיסיים וחשובים 

שאי אפשר בלעדיהם..." אומר יוסי אסרף – מנכ"ל ומייסד הרשת, 
הקשוב ללקוחותיו ועושה עבודתו מתוך שליחות וקידוש ה' גדול. 

"אנו שמחים תמיד להקל על לקוחותינו – ציבור בני התורה. ע"י 
שיטה קמעונאית בסדרי גודל ענקיים, אנו מייבאים את המותגים 

הגדולים של מוצרי החשמל, ומאפשרים ללקוחותינו לקנות כל 
מותג שירצו, במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים, תוך שימת 

דגש על מוצרים העונים על כשרות הלכתית מהודרת מלכתחילה, 
בלי להתפשר על שום עיקרון בדרך." אם אתם מעוניינים לרכוש 
מוצרי חשמל – בלי להתפשר על רמת המוצר, כשרותו ואחריות 

לאורך שנים, אתם מוזמנים לגשת לאחד מסניפי הרשת הקרובים 
אליכם. לפרטים התקשרו: 03-5045000  



שומרת על הצבע כמו חדש

בחיים לא הכול שחור או 
לבן, אבל בכביסה שחור 

חייב להישאר שחור. 
אחרי עשרות כביסות, 
הצבע השחור והבוהק 

של מכנסי השבת דוהה. 
בסנו כבר יודעים כי רק 
האמהות הן ה"מבינות" 

באמת מהי כביסה 
נקיה ובוהקת, ומתוך 
אלפי טיפים שהגיעו 

לסנו ממכן - האמהות, 
הטיפים הייחודיים 
לכביסה ששומרת 

על הצבע השחור של 
הכביסה, זכו למיקום 

מועדף.  עדנה מבני ברק 
אם לשישה בנים מתוך 

שמונה כותבת: "אני אמא 
לשמונה ילדים וכביסה 
כהה רבה, ומכבסת רק 

עם 'מקסימה BLACK'. המכנסיים של כולם יוצאים נקיים והצבע 
השחור לא דוהה גם לאחר שנים, כמו חדש!". אבקת הכביסה 

"סנו מקסימה בלאק" – לכבסים כהים ושחורים מנקה את הלכלוך 
ומסירה מגוון כתמים, והכי חשוב - שומרת על צבעו המקורי 

של הבגד כמו חדש ולאורך זמן. האבקה שומרת על סיבי וצבעי 
הבגדים, מתאימה לשימוש בכל הטמפרטורות ומותאמת לכל 

סוגי מכונות הכביסה. מקסימה בלאק פותחה במיוחד בהתאמה 
למים הקשים בישראל. ניתן להשיג באריזה של 1.25 ק"ג ובאריזה 

חסכונית של 6 ק"ג.
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 קצרצרים

השדה מוצרים אורגניים משיקה גליליות 
אורגניות מקמח כוסמין מלא במילוי קרם 

חרובים. נקיות משאריות חומרי הדברה, 
חומרים משמרים, צבעי מאכל ורכיבים 

מהונדסים גנטית )GMO's(. אינן מכילות 
כולסטרול ושומן טרנס. מחיר: 14.90 ₪ 

ליימן שליסל, בעלת מותג 'קליית גת',  
קליית גת משיקה מארז מיוחד של 

דבש פרחי בר טהור וסילאן טבעי בשני 
בקבוקים לחיצים. להשיג ברשתות 

השיווק במחיר מומלץ: 29.90 ₪

מותג "אגו" של חברת כרמית מתרחב 
ומשיק שוקולד לבישול ולאפייה: מטבעות 

לבישול ולאפיה של שוקולד חלב, מריר 
ולבן, שוקולד צ'יפס, מריר ושוקו- צ'יפס 

לבן. כשרות: בד"צ העדה החרדית

TWININGS- מותג התה פרימיום מספר 1 
בעולם והספק הרשמי של בית המלוכה 

הבריטי בהשקה מחודשת בישראל  
באמצעות חברת סידס. המגוון של 

Twinings כולל 27 פריטים של שקיות 
תה וחליטות במגוון טעמים מיוחדים

חברת השדה מוצרים אורגניים מציגה 
סדרת פסטות מקמח כוסמין אורגני, 

הכוללת: פטוצ'יני, פוזילי, פנה, ספגטי, 
פנה טריקולור, פטוצ'יני עם תרד, פטוצ'יני 

עם ספירולינה ופוזילי עם ספירולינה. 
מחיר מומלץ לצרכן: 19.90 ₪ ליחידה. 

כשרות: בד"צ אגו"י

טונה 'סטארקיסט' משיקה את סדרת 
'סטארקיסט לייט' ב- 3 טעמים שונים: 
לימון – פלפל חריף, עשבי תיבול וטבעי
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מאפינס שוקולד וסלק
כשרוצים להפתיע בקינוח חדש, טעים ותוספת בריאה על הדרך. מכינים מאפינס 
שוקולד עסיסי עם סלק ותהיו בטוחים שכל מי שיטעם לא יאמין לכם שיש סלק 

בפנים. חברת כרמית חולקת מתכון מתוק עם טוויסט בריאותי 

מצרכים:
375 גר׳ סלק

270 גר׳ קמח תופח
35 גר׳ אבקת קקאו

200 גר׳ סוכר חום כהה
3 ביצים בטמפרטורת חדר

150 גר׳ חמאה
150 גר שוקולד מריר 

מעולה 60% מוצקי קקאו

אופן הכנה:
מקלפים את הסלק 

ומגרדים לתוך קערה. 
בקערה נפרדת יש לערבב 

את הקמח, הקקאו והסוכר. 
לאחר מכן להוסיף את 

הסלק המגורר, הביצים 
והחמאה המומסת. 

מערבבים היטב.
לבסוף, ממיסים את השוקולד במיקרוגל בפולסים קצרים עד להמסה מלאה 

ומוסיפים אותו לקערה עם שאר המצרכים המעורבבים. לאחד לבלילה אחת תוך 
ערבוב אך לא יותר מדי.

מוזגים את התערובת לתבניות מאפינס ומכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 170 
מעלות. 

אופים כ 25 דקות או עד שמוכן )לנעוץ קיסם ושיצא יבש(.

רוגלך מלוחים מבצק שמרים עדין 
הגרסה המלוחה של הרוגלך מבצק שמרים עדין וגבינות היא ארוחת ערב מושלמת 

או חטיף שבתי מעולה להכנה ואכילה לכל המשפחה

32 יחידות / מאת: רויטל אמיר 
המצרכים לבצק:

500  גרם קמח שמרים אסם 
100 גרם חמאה רכה

60 מ"ל שמן זית )1/4 כוס(
200 גרם שמנת חמוצה
60 מ"ל חלב )1/4 כוס(

L 1 ביצה בגודל
1 כף סוכר

1 כפית מלח
למלית:

1 גביע גבינת שמנת טבעית או בטעמים
300 גרם גבינה צהובה מגוררת )לפי טעמכם אפשר קשקבל, עמק, פרמזן וכדומה(

לציפוי:
1 ביצה טרופה
שומשום וקצח

אופן הכנה:
שופכים את הקמח לקערת המיקסר ומוסיפים את כל החומרים מלבד המלח, 

מערבלים במהירות בינונית כ - 5 דקות.
מוסיפים מלח וממשיכים לערבל עוד 5 דקות, עד לקבלת בצק אחיד וגמיש.

מעבירים את הבצק לקערה משומנת )בשמן זית או שמן רגיל(, הופכים את הבצק 
כך שיהיה מכוסה בשמן מכל צדדיו. מכסים את הקערה בניילון נצמד ונותנים לבצק 

לתפוח כשעה.
מחלקים את הבצק לשני חלקים שווים.

מרדדים כל חלק לעיגול גדול ומורחים על העיגול מחצית מכמות גבינת השמנת 
ומפזרים מעל מחצית מהגבינה המגוררת. בעזרת גלגלת או סכין חד מחלקים את 

העיגול ל – 16 משולשים שווים בגודלם ומגלגלים אותם לרוגלך.
ממשיכים עם החצי השני באותה הדרך.

מניחים על תבנית תנור שטוחה מרופדת בנייר אפייה, מורחים בביצה וזורים שומשום 
וקצח )אם אוהבים( וממתינים 15 דקות.

 מחממים תנור לחום של 190 מעלות ואופים את הרוגלך כ- 20 דקות להזהבה.
מומלץ להגיש את הרוגלך חמימים.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 א' אדר א' תשע"ט 66/2/19
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מייסד הבורסה מת – 
והכסף אבד

בורסת  מייסד  של  מותו  עם  לטמיון  ירדו  דולר  מיליון   190
קריפטו בקנדה, ולאחר שלא הותיר אחריו את קוד הגישה 

לניהול הכספים

אלי רובין

סוחרי המטבעות הווירטואליים בבורסת קריפטו 
בקנדה בשם QuadrigaCX, התבשרו לאחרונה 
 190 של  בהיקף  דרכה  שעברו  השקעותיהם  כי 
 250  – קנדי  )ובדולר  אמריקנים  דולר  מיליון 
מיליון( ירדו לטמיון, מאחר והמייסד ג'רלד קוטן, 
היחיד שיודע מה היא סיסמת הכניסה למערכת, 
לפני   - שלושים  בגיל  פתאומי  באופן  מת 

כחודשיים, במהלך דצמבר האחרון.   
פנתה  דיגיטליים  במטבעות  למסחר  הבורסה 
השבוע לבית המשפט העליון במחוז נובה סקוטיה 
והבן  מאחר  נושים,  כנגד  הגנה  ובקשה  בקנדה 
הדיגיטלי  לארנק  לגשת  איך  שידע  היחיד  אדם 
בו מוחזקים, רוב רובם של מטבעות החברה מת 
ובשל  אחר  לגורם  הגישה  קוד  את  למסור  מבלי 
כך אין להם אפשרות להוציא מטבעות דיגיטליים 

אלו.
דיגיטליים  במטבעות  שהחזיקו  הלקוחות  היקף 
במטבעות  שהחזיקו  איש,  אלף   115 הם  בחברה 
זה  ואף בכסף מזומן. אודות דבר  מסוגים שונים 
פורסם לראשונה באתר Coindesk, שפרסם על 
לקבל  בבקשה  פנתה  שמת  המייסד  שאשת  כך 
בעת  קרוהן  ממחלת  בעלה  מות  לאחר  הגנה, 

שהיה בהודו.
שם  נמצא  הוירטואלי  במרחב  הפרסום  פי  על 
כך:  היא  כשהחלוקה  שונים,  קריפטו  מטבעות 
26,500 ביטקוין, 11 אלף ביטקוין קאש, 11 אלף 
 200 גולד,  ביטקוין  אלף   SV, 35 ביטקוין קאש 
אלף לייטקוין ו-430 אלף מטבעות את'ר, כשאלו 

קנדי  דולר  מיליון  כ-180  של  בשווי  נאמדים 
ובתרגום לדולר אמריקני - 147 מיליון דולר. 

פורסמה  מוות  תעודת  והצגת  הפטירה  הודעת 
של  מותו  כי  הלקוחות  שהעלו  חשדות  בעקבות 
המייסד בוים וכי הוא רק נעלם ולא באמת מת, 
אי  בעקבות  היתר  בין  התחזק  זה  חשד  כאשר 
סדרים שהתגלו בניהולה במהלך השנה החולפת 
– מה שהביא להקפאת 67 מיליון דולר מנכסיה 
אף  על  זאת  באונטריו,  המשפט  בית  ידי  על 
בממשלה  אך   – אלו  אשמות  דוחים  שבחברה 
הקנדית מיהרו לאשר כי אזרח המדינה אכן מת 

בהודו ולא הירחבו בכך בשל פרטיותו.
קנדים  דולר  מיליון  בכ-70  מחזיקה  החברה 
במזומן. לטענת החברה ואלמנת המייסד, ג'רלד 
לארנקים  גישה  לו  שהייתה  היחיד  הוא  קוטן 
הווירטואליים  למטבעות  וממילא  הדיגיטליים 
לרשת.  מחוברים  ואינם  במחשבים  הנמצאים 
המטבעות  מלאי  מותו,  "אחרי  החברה:  לטענת 
מהם  גדול  חלק  כך  ובשל  זמינים  לבלתי  הפכו 

עלול ללכת לאיבוד.
בחברה גייסו מומחים שניסו לפרוץ למחשב של 
כשלטענת  בתוהו,  עלו  אלו  ניסיונות  אך  קוטן 
הקוד  את  ידע  בעלה  רק  המייסד  של  רעייתו 
לניהול  המלאה  האחריות  את  הייתה  ולו  מאחר 
בנק  הוקפא  בינתיים  זאת,  אף  על  המטבעות. 

נכסים של הבורסה בשווי של 26 מיליון דולר.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים

7 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים
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מותג הטיפוח 
והאיפור קליניק 

מרחיב את 
סדרת הטיפוח 
 Dramatically

Different ומשיק 
שפתון מטפח 

לשפתיים עם צבע 
עמיד עד ל-8 שעות- 

 Lipstick Shaping
Lip Colour המושק 

ב- 50 גוונים

 noella סרום הזהב של
- סרום פנים 24 קארט 

מועשר בויטמין סי, מונע 
קמטים ואת הזדקנות 

העור. מעודד את העור 
ליצירת קולגן, משפר 

את זרימת הדם באיזור 
המטופל מעניק הזנה 

ומונע קמטים

חגיגה של מבצעים בליה 
לונדון בין התאריכים: 

10-16.02.19

CAROLINA LEMKE BERLIN מציעה מגוון דגמים שובבים. בין 
התאריכים 1-16.1.2019 תציע הרשת מבצע אטרקטיבי: 2 זוגות ב-300 ₪

קולקציית חורף-אביב החדשה של 
מעצבת התכשיטים תמרה גרטנברג – 

TAMARA בעלת המותג

רשת לי קופר יוצאת 
במבצע חורף, במסגרתו: 

מעילים וג'קטים ב 149 
₪ בלבד, טופים ב- 69 

₪  וסריגים ב- 79 ₪. 
החל מה- 4.2.2019 עד 

ה – 14.2.209

קולקציית החורף של רשת האופנה 
גולברי חוגגת את סוף העונה במחירי 
סייל של עד 60% הנחה.  עד לתאריך 

15.2 - י' באדר א'. לא כולל מוצרי 
PROMO. אין כפל מבצעים

JUVENA מציגים: 
 MUST נבחרת מסכות

לטיפוח עור הפנים 
והצוואר בחורף. להשיג 

בסופר – פארם

 FOX HOME
ב-SALE החורף 

הגדול: כל 
קולקציית החורף 
ב-50-70% הנחה. 
בתוקף עד 14.2.19

רוכשים 2 מוצרים ממותגי אס. סי ג'ונסון בחנויות רשת 
 ,www.american-sale.co.il  - שופרסל ו/או באתר של הרשת

 – V8 עונים על 5 שאלות ויכולים לזכות בשואב אבק דייסון
בכל יום זוכה אחד! עד ה- 25.02.19

 Novel המותג
collection מציג 

מעמד מטריות 
דקורטיבי, נוח לשימוש 

וגם מוסיף אלמנט 
עיצובי בכניסה לבית. 
מחיר: 417 ₪ להשיג: 

במגוון רשתות ובחנויות 
מותג התיקים הבינלאומי כלי בית ונוי 

TUMI יוצא במבצע מיוחד: 
30% הנחה על כל דגמי 
ALPHA 2 ועל דגמים 

נבחרים מסדרות אחרות. עד 
גמר המלאי

מיכל נגרין במכירה מיוחדת: 
25% הנחה על פריטי 

האופנה, תכשיטים, אביזרים, 
טקסטיל וכלי בית בחנויות 

הרשת ובאתר. בנוסף, שוברי 
מתנה עד 100 ₪ בכל קנייה. 

תוקף: 4-14.2.19

רשת הדיסקאונט בייבי סטאר מביאה לארץ את 
המותג הצרפתי  Bebe Angel ומציעה מושב 

טבעת לאמבטיה לתינוק ודפני לאמבטיה

קולקציית הבייסיק של Suavinex של סובינקס מותג 
הפרימיום הספרדי כוללת: מוצצים, בקבוקים ותופסנים 

צבעונית מעוטרת באיורים עדינים של חיות

ענקית הלקים  OPI מפתיעה ומשיקה באווירה יפנית את 
קולקציית אביב OPI Tokyo Collection - 2019. הקולקציה 
תמנה 12 גוונים אביביים לצד אוסף במהדורה מוגבלת של 

עוד 6 גוונים

רשת Timberland יוצאת במבצעים על מגוון 
הפריטים מקולקציית נעלי הילדים והביגוד 

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

בתוקף עד ה-14.02.19

Zara Home - נעלי 
בית פרוותיות בשלושה 

צבעים. מחיר סוף עונה: 
  ₪ 49.90

רשת חנויות האופנה קמדן אנד שוז 
מציגה לראשונה: מגפי מינימי לאם 

ולבת. מחיר: 179 ₪ לזוג

ניין ווסט, יוצא במבצע סוף עונה בסניפי 
הרשת: עד 70% הנחה על מגוון פריטים 

מקולקציית החורף.    בין הפריטים: 
סניקרס, מגפונים, מגפיים, נעלי עקב ועוד. 

עד ה-14/2/19 או עד גמר המלאי

ליימן שליסל, יבואנית 
ומשווקת מותג "תינוקלין", 

משיקה לראשונה שני 
מרככי כביסה חדשים של 

המותג, בעלי ניחוח עדין 
ומלטף הנשמר בבגדי 

התינוק לאורך זמן

קולקציית נעלי הסניקרס החדשות לחורף 2019 של המותג 
הבינלאומי GUESS מציעה פריטים המשלבים בין קז'ואל 

לשיק תוך שמירה על פונקציונליות המתחשבת במזג 
האוויר. טווח מחירים: 135.90 ₪ עד 499.90 ₪    



מחלקת נוער

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

לסדנת הנחיית הורים
בת 8 מפגשים

עם המרצה הבחירה 

הגב' יעל רדליך 

הסדנא תתקיים בימי רביעי, 
החל מ
 א' אדר א' ה'תשע"ט (6.2.19) בשעה 20:30

ברחוב יהונתן 22, בני�ברק, מרכז הנוער.

הסדנה מותנית ברישום על בסיס מקום פנוי
ובתשלום דמי רישום בסך 200 ש"ח

(מס' מקומות מוגבל) 

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוצייאלית קהילתית
יחידת ההתנדבות

בשיתוף מרכז עצמה
מורחב

פתיחת מענה חדש לנשות עסקים בבני ברק

"עשינו עסק" הערב הזה מיועד 
בעלת עסק

!לך

הערב יתקיים ביום שני, ו‘ באזר א‘ ה‘תשע“ט  (11/2/19) בשעה 19.30
במחלקת הרווחה רח' כהנמן 107 באולם שעורה

חשיפת המענים שייפתחו למען קהילת נשות העסקים בעיר

הגב' יעל פיינגולד
בהרצאה שטרם שמעת "האומץ להתנהל כמותג"

בתכנית:

 
כרטיסים:

דרום העיר– 052-7156655 | צפון העיר- 053-4276885 
מזרח - 052-7151586 | מרכז- 054-8449412

- הרשמה חובה -

ester_zv@bbm.org.il -אסתר
ventoras@Bbm.org.il -שרה

brl@bbm.org.il -ברכה
נא להגיע עם כרטיסי ביקור

 
  

 

האגף
לשירותים
חברתיים

מרכז מידע לניצולי שואה
לאור חידושים ועדכונים
בהטבות לניצולי שואה,

ניצולי השואה תושבי העיר בני ברק
מוזמנים לפנות ללא תשלום

למרכז המידע
הפועל ברחוב אחיה השילוני 2 

בימי שלישי בין 9:00-13:00
או בטלפון 6186090

וכן בימי רביעי בין 15:00-19:00,
פועל במקום נקודת זכות

מטעם "אביב לניצולי שואה".
בתאום מראש בטלפון 6444851

 
  

אגף
תברואה
ופיקוח

בס“ד

אתם זכאים לפינוי המוצר הישן מביתכם!

לא סיפרו לכם מראש על הזכאות לפינוי ללא תשלום?
לא הסכימו לקחת מכם את המכשיר הישן ?

ניתן לפנות לאגף לפניות הציבור במשרד להגנת הסביבה: 
  sviva.gov.il :למידע נוסף  pniot@sviva.gov.il  |073-2733350/1:פניות ציבור

קניתם 
מוצר חשמלי?

מי אחראי לספר? המוכר!
החוק מטיל את האחריות על בית העסק ליידע אתכם

על האפשרות לפנות מבתיכם את המכשיר הישן ללא תשלום .

תגידו שלום למכשיר הישן
לקראת הפינוי רוקנו את המכשיר הישן מכל דבר שאינו חלק ממנו

כולל מים, קרח, שאריות אוכל וכביסה. נתקו את המוצר מחשמל, גז, מים,
רהיט או כל חיבור קבוע או זמני לתשתיות או לחפצים. ודאו שיש מעבר חופשי לכניסה לבניין

ולחצר הבניין כך שניתן לפנות את המכשיר ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים.

החוק קובע: פינוי ללא תשלום למכשיר הישן 
לפי החוק, העסק שממנו קניתם מוצר חשמלי או אלקטרוני

חייב להיענות לבקשתכם לפנות מביתכם ללא תשלום את המכשיר הישן,
בתנאי שהוא בכמות או במשקל הדומים למוצר שקניתם .

המקום הרצוי לפינוי
הפינוי בבית יעשה רק מהחדר שבו נעשה השימוש הטבעי במכשיר

(למשל, מקרר יפונה מהמטבח ומכונת כביסה מחדר הכביסה)
או מהמיקום בבית של המוצר החדש.

כשבעל העסק יכול לבקש מכם תשלום
במקרים אלה, הנחשבים לפינוי חריג ובאישורכם מראש, רשאי בעל העסק
לדרוש מכם תשלום שיוסכם במעמד הקניה: המכשיר הישן נמצא בקומה
שלישית ומעלה בבניין ללא מעלית; לא ניתן להשתמש במעלית להורדת

המכשיר הישן; הובלת המוצר החדש מתבצעת באמצעות מנוף; נדרש לפרק
חלק מהמכשיר הישן, למשל, לפרק דלת מקרר לצורך הפינוי.



עסקת האקזיט שלך 
מתחילה כאן 

דונם קרקע מאושר לבניה 
אפשרות עד 50% מימון ב - 24 תשלומים ללא ריבית

רק 18,000$ לדונם
מספר הקרקעות מוגבל, זריזין מקדימין

חברת פלורידה ישראל מציעה השקעה בטוחה וללא סיכונים

חברה אמינה וותיקה, המלצות רבות

100% ביטחון על הכסף עד לרישום בטאבו 
באמצעות נאמנות של עו"ד.

אפשרות שכספי הנאמנות יופקדו בידיו של 
עורך דין מטעם הרוכש.

אין הוצאות דמי ניהול או חברת ניהול.

התחייבות החברה למכור את הנכס בכל עת 
שהרוכש יבקש לממש.

אין תשלומי מס רכישה על הקרקע. 
בנאמנות של משרד עו"ד ונוטריון דוד זעירא 

ב"ב, ועו"ד שני זמל ירושלים.

האזור החם ביותר בתחום 
הנדל"ן הבינלאומי 

כל המגרשים מאושרים לבניה כולל 
תשתיות בשכונות בנויות וקיימות

אזור מתפתח, בניה מאסיבית של 
מרכזי קניות בתי מלון ומגורים

אזור יוקרה קרוב לים, 
נופים מרהיבים

אנשי נדל"ן מומחים ממליצים לאחר 
שבדקו ביסודיות את פרטי העסקה

                  "לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו..."
בבא מציעא )מב ע"א(

בין השעות 10:00–22:00 ימים א'-ה' | מייל: 
             משרדי החברה קניון ארנה, רח' השונית 2, הרצליה פיתוח. 

info@florida-israel.com  
לבירורים ותיאום פגישה נא להתקשר לטל': 09-9555630
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

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

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

3.5 חד', קומפלט ובק"ג 
3 חד', קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 1,900,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

 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(_____________________________________________

באר שבע

א-ג’ באדר תשע”ט
6-8/2/2019  

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

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובתוספת 
בק"ק, 2 יח"ד מרוהטות, 

המושכרות ב-5000 ש"ח. 
פינוי גמיש. 2,850,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

+ חניה, 3 כ"א 050-7733982 
_____________________________________________)05-08ל(054-3183117

 ביהודה הנשיא ר"ג, 4.5 
חד' קומה ראשונה, משופצת 

+ חניה 3 כ"א, 2,100 ש"ח
_____________________________________________)05-08ל(050-7503129

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
אופקים

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 

כיווני אויר, נוף לתל אביב, בנין 
בוטיק ספרדי, 4 דיירים אופציה 

ממשית להרחבה בבית ובגג. 
052-9551551)06-09(_____________________________________________

בית שמש

 בבר אילן מול הקריה 
החרדית 3 חד' מצב מצוין, 

מרפסת סוכה אופציה 
לתוספת בניה עוד 2 חד' 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

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

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

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

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

_____________________________________________)3-7ל(054-2021489

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ה' ב שפירא 
4 חד' גדולים ומשופצים, 
קומה ג' ללא מעלית עם 

חניה 1,650,000 ש"ח 
בטאבו משותף. תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756 
050-5308742)3-3(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

גדולה 2 שירותים, מחסן.
050-5276450)4-9(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בחברון כ-5 חד' נדירה 130 
מ"ר 4 כ"א, משופצת, סוכה + 

_____________________________________________)4-7ל(אופציה 052-7633888 לל"ת

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

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

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

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

_____________________________________________)05-08ל(054-9466802

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

950,000 ש"ח. ניצן אוחנה 
054-9715858)06-06(_____________________________________________

 דירות 3 חד' להשקעה 
ולמגורים, החל מ- 500,000 

ש"ח. ניצן אוחנה 
054-9715858)06-06(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרות ב- 8,500 ש"ח 
נטו 176 מ"ר שכונה א'. משה 

אלוש אבני דרך 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות התקשרו עוד 

היום. משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 מבחר דירות באר שבע 
דימונה וירוחם החל מ- 300 

אלף ש"ח התקשרו עוד היום. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות ב- 5,000 ש"ח 

במחיר מציאה, שכונה ג'. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בבר אילן דירה מחולקת 
)2+2( עם תשואה מאוד 

גבוהה. 1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 בדוד רזיאל 3 חד' ק"א 
מסודרת, 1,150,000 ש"ח. 

בלעדיות תיווך יעקב
 054-4901948)06-06(_____________________________________________

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

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

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

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 3.5 חד' עם 

מטבח וסוכה ענקיים 
ומשופצים, ק"ב חזית + 

אופ' להרחבה 2,100,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23, ב"ב,
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, דירת 5 חד' מושקעת 

מאוד, יח' הורים + 2 מרפסות 
054-9422194)6-6(_____________________________________________

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

פתוח רק 1,310,000 ש"ח. 
052-5752500)6-6(_____________________________________________

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

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-6(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

בתשואה גבוהה.
052-3260595)6-6(_____________________________________________

אשקלון

 דירות בכל רחבי באר שבע 
מעולות לחלוקה באזורים 

מבוקשים התקשרו עוד היום. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 קנית דירה דרכנו עמלת 
התיווך כוללת ניהול הנכס 

לשנה הראשונה התקשרו עוד 
היום. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בלעדי ברמה ב' 
בריב"ז 4 חד' 103 מ"ר 
מטופחת חזית + סוכה 

+ מחסן ק"א נוף מדהים 
1,440,000 ש"ח גמיש. 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בבר אילן מול הקריה דירת 
3 חד' + אופציה לבניה עוד 70 

מ"ר בטאבו תיווך יעקב. 
054-4901948)6-6(_____________________________________________

 בקוטלר/רבי עקיבא כ-70 
מ"ר ק"ב משופצת 1,500,000 

ש"ח "אפיקי-נכסים"
053-3128884 03-5791514)6-6(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,830,000 ש"ח 

"אפיקי-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)6-6(_____________________________________________

 להשקעה ז'בוטינסקי 
דירה מחולקת ל-2 יחידות 

1,150,000 ש"ח גמיש. מס' נ 
כס 7429 077-2050410

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)6-6(אדוארד.

 בלעדי מחולקת בשפת 
אמת!! 2 דירות של 3 

חד' כ-55 מ"ר כל אחת 
ק"א משופצות ניתן 

לשנות ל-4 חד' גדולה 
מיידי 2,200,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בפרדס 
כץ ]דב גרונר[ *דירת 3 חד' 
ק"ב עורף - 2 מרפסות + 
3 כ"א *דירת 4 ק"ד עורף 

2 מרפסות 3 כ"א *דירת 5 
חד' חזית + 2 מרפסות ק"א 

בלעדיות תיווך המרכז
053-313-6060)6-6(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
1,890,000 בלעדי! 
"אפיקי נדלן בועז" 

050-4156080)6-6(_____________________________________________

 ההזדמנות שלך, 
ליצר הכנסה פסיבית 

מכובדת מתיווך! בקלות 
ובמהירות! לפרטים: 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)6-6(_____________________________________________

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

052-3344721)6-6(_____________________________________________

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

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

050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2,200 
ש"ח 390,000 גמיש. בנדלן 

_____________________________________________)6-6(הקריה. 050-3000121

 בפרדס כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ520,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא שיכון 
ג' רח' שקט בית דו משפחתי 
2 משפחתי }2 דיירים בבניין{ 

דופלקס 400 מ"ר 270 מ"ר 
בנוי + מרפסת גג ענקית 

מושקעת ברמה גבוהה ניתנת 
לפיצול + מרתף 40 מ"ר 

מושכר ק"ג + מעלית + חניה 
_____________________________________________)6-6(א. פנחסי 03-5799308

 א. קריית הרצוג 
"פנטהוז" 5 חד' +  מרפסת 
כ-110 מ"ר + מעלית חניה 

1,920,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבית יוסף פנטהאוז בבנין 
חדש 2,400,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)6-6(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי-בנקאי! פנטהאוזים 
החל מ-1,570,000 תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000 
052-3344721)6-6(_____________________________________________

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

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

פתוח 3,200,000 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)6-6(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפנקס חדשה 
דירת גן 250 מ"ר 170 

בנוי + 80 חצר 5.5 חד' 
מפוארת ומושקעת 

כ' מיידית חזית חניה 
3,670,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז דירת 
גג 4.5 חד' 200 מ"ר 

מפוארת ומושקעת ק"ג 
חזית גג ענק פתוח עם 

יחידת דיור מושכרת 
ב-3500 ש"ח. + חניה 

2,580,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)6-6(_____________________________________________

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

+  נוף מייד 2,600,000 ש"ח 
"אפיקי-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)6-6(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 230 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע + נוף מרהיב ק"ה 
חזית + מעלית 3 כ"א באזור 

אבטליון "אפיקי-נכסים"
03-5791514)6-6(_____________________________________________

 בהאי גאון, דירת גן 4 חד' 
90 מ"ר כחדשה, 1,900,000 
ש"ח גמיש. מיידי בבלעדיות 

_____________________________________________)6-9ל(שאול. 054-2424094

 בלעדי! בפרדס כץ 
דופלקס 6 חד' 4 + יחידת דיור 
160 מ"ר ק"ג חזית משופצת 
כחדשה 2,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 באזור בן פתחיה 
דופלס 5.5 חד' ק"ה + 

מעלית חזית + נוף + מחסן 
14 מ"ר 2,500,000 ש"ח. 

"אפיקי-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)6-6(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
מאוד 6 ח' בקרית הרצוג קומה 
ד' + מעלית 2,290,000 תיווך 

_____________________________________________)6-6(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הוילות רמת אהרון 
דופלקס יוקרתי ק"ב אחרונה. 
_____________________________________________)6-6("עצמון נכסים" 053-5302614

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ב. מחולקת ל-2 

דירות 2,735,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 בלעדי! באזור פרל 
דופלקס 6 חד' )3+3( 

משופצת כחדשה ק"ג חזית + 
חניה ניתנת לחלוקה בקלות 
2,200,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)6-6(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 5 חד', 
ק"ב, חזית, כדאי לראות! 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)6-6(_____________________________________________

 בלעדי באזור באר 
מים חיים, 5 חד' 125 מ"ר 
משופצת כחדשה ק"ב + 

מעלית + חניה + אופציה 30 
מ"ר כולל רצפה ועמודים א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 5 חד' בשיכון ג', דירת גן  
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר בנין 

חדש תיווך BA יזמות 
054-4980159)6-6(_____________________________________________

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בבילו, 5 חד', ק"א 3 
כ"א חזית משופצת סוכה 
2,180,000 "גשר נכסים" 

054-8571997)6-6(_____________________________________________

 באזור מוהליבר 5 חד' 
נדירה, ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 באהבת שלום 6 חד' + 
יחידה, משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 באזור המבוקש 
בויזניץ, 6 חד' + יח"ד 
מושכרת, כ-170 מ"ר, 

מושקעת, משופצת 
כחדשה, חזית, פרטים 

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-7(_____________________________________________

 בהר שלום בבנין חדש 8 
חד' 180 מ"ר ניתן לחלוקה 
ק"א + מעלית + חניה נוף 
מרהיב 3,500,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

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

3 כ"א 2,450,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 ביהודה הנשיא/לנדא 
- 115 מ"ר 5 חד' + סוכה 

גדולה ק"א חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת כניסה 
2 - יחידת דיור - חדשות 

ומרוהטות מושכרות 
ב-5000 ש"ח לחודש 

מיידי. 2,850,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)6-6(_____________________________________________

 באזור צייטלין בבניה 5  
יפיפיה + י. הורים + מ. שמש 
"אפיקי-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)6-6(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית 

+סוכה גדולה + שתי יח"ד 
מושכרות בק"ק 2,830,000 

ש"ח! "אפיקי-נכסים"
 03-5791514)6-6(_____________________________________________

 ביצחק מאיר הכהן 4 
חד' + דירת 3 חד' + אופציה, 

מעלית 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בפוברסקי 5.5 חד' + 
אופציה ממשית ליח"ד, ק"ק, 

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

050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בגנחובסקי 5 חד' 100 
מ"ר ק"ב מפוארת, 2 מרפסות 
1,950,000 גמיש נדל"ן-הקריה 

050-3000121)6-6(_____________________________________________

 בעובדיה ניסנבוים 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח סוכה, חניה, מעלית, 

_____________________________________________)6-9(ללא תיווך. 052-6158114

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

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

_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
+ אופציות גדולות, 

ק"ג חזית, מדהימה רק 
להכנס 1,690,000 ש"ח 

בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 4.5 + ק"ב + כל הקומה 
+ בבן זכאי-בלז 1,970,000 
ש"ח. המפתחות ב"שפיצר 

_____________________________________________)6-6(נכסים" 03-6188685

 4.5 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה תיווך BA יזמות 

054-4980159)6-6(_____________________________________________

 4 חד', 100 מ"ר, ק"ד, 
כחדשה, רח' מתתיהו עם 

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

 בבלעדיות מציאה בפרדס 
כץ 4 חד' קומה א כ-90 

מטר 3 כיווני אויר 1,450,000 
בתהליך פינוי בינוי. פנחס 

_____________________________________________)6-6(נכסים 055-6789653

 ברח' הלוחמים בבניה 
מתקדמת 4 חד' קומה א' נוף 

מערבי "עצמון נכסים" 
053-5302614)6-6(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' בבניין 
חדיש 4 חד' ק"ב משוקעת 

ביותר מעט דיירים + מרפסת 
שמש גדולה + אופציה 

2,170,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)6-6(_____________________________________________

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

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה 1,900,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)6-6(_____________________________________________

 הזדמנות ביהודה 
הלוי!! 4.5 חד' ק"ב 130 
מ"ר בדרך להיתר על הגג 
2,120,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)6-6(נכסים 052-7684074

 לחטוף!! בז'בוטינסקי ב"ב 
כ-4 חד' כ-86 מ"ר משופצת 

ממוזגת 1,420,000 "תיווך-
_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 קרית הרצוג 4.5 חד' 
כ- 90 מ"ר ק"ב משופצת 

+ י. בטון 20 מ"ר + מחסן 
1,650,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

 א. יונתן כ-4 חד' כ-85 
מ"ר ק"א 3 כ"א משופצת 
1,460,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית-בניה בגג, מעלית 

2,250,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבן זכאי 4.5 חד'  אופציה 
ענקית בגג ובצד 2,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 באהרוסון מרווחת 
ויפיפייה + אופציה ממשית 
בגג 2,260,000 ש"ח גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 ברח' הרב שך, 4 
חד' חדישה, מסודרת 

ופתוחה, מעלית, חזית, 
3.5 כ"א, חניה בטאבו. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

03-5791770)6-7(_____________________________________________

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

1,860,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)6-6(_____________________________________________

 א. ברוט חדשה!! 4 חד' 
כ-89 מ"ר 3 כ"א + מ. שמש 

1,600,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 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)06-06(_____________________________________________

 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

פתח תקווה

וילות ובתים

טבריה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)06-06(הצבי. 053-3147717

 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)06-06(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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

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

053-3147717)06-06(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)06-06(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717  04-6716666)06-06(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)06-06(_____________________________________________

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)06-06(_____________________________________________

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

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)05-08ל(058-3282450/1

ירוחם

א’-ג’ באדר תשע”ט  6-8/2/2019

+5 חדרים

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

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

053-3147717)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

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

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

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

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

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)04-04(_____________________________________________

+5 חדרים

חדרה

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

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

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בקרית הישיבה 4 חד', 
משופצת, מרווחת ממוזגת 

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

ירושלים

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

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

 בגני הדר דירת 4 חד' 
משופצת מהיסוד, מרפסת 

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

 בישעיהו המשורר 4 חד' 
יפיפיה משודרגת, קומה גבוהה 

נוף מדהים + חניה ומעלית. 
054-3476223)3-6(_____________________________________________  בחברון/הרב קוק 3 חד' 

מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 
הדירה בקומה ראשונה 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,220,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ב' 4 חד' 82 מ"ר 
משופצת קומה 2/2 אופציה 

100 מ"ר 690,000 ש"ח מיידי. 
_____________________________________________)4-7ל(02-9946822 054-6606777

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)4-7(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3.5 
חד' 75 מ"ר קומה ג' + 
גג, משופצת מהיסוד, 
מאווררת + נוף מחיר 

_____________________________________________)5-8(מוזל 054-8435333

 בגניחובסקי 60 מ"ר 3 
חד'+ חזית, ק"ב, אופציה 

+ 80 מ"ר, משופצת לל"ת, 
1,550,000 ש"ח. 

058-3279569)5-8(_____________________________________________

דימונה

 ברמת שלמה 5 חד' כ. 
פרטית גינה 150 מ"ר. נוף 
יוקרתית 2,600,000 ש"ח. 

053-3133344)5-6(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרבת 
רמת אשכול באצ"ל ליד בניין 
החרדים גדולה ומשופצת + 

מחסן ומעלית ק"ג 1,749,900 
_____________________________________________)5-6(ש"ח. 058-5811103

 ברמות ב' 3.5 חד' ק"ב, 
במיקום מרכזי קרוב לבתי 

כנסת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)5-6ל(052-4442266

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים, ק"6 מעלית. 
דופלקס 4 חד' + גג + 95 

מ"ר במצב מעולה. 
_____________________________________________)5-8ל(050-8342065

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 בגרינשטיין המבוקש 3 
פנטהאוזים חדשים במחיר 
מציאה, איכלוס 6 חודשים, 

2,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(054-5694472 נתן קראוטהמר

 באחד העם המבוקש 
באזור הדתי 4 חד' ענקית ק"2, 

חניה, משופצת, 1,490,000 
ש"ח. 054-5694472 נתן 

_____________________________________________)06-06(קראוטהמר

 ברחל המשוררת ק"1, 
4 חד' ענקית, מעלית, 

חניה, מחיר מציאה לזריזים, 
1,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(054-5694472 נתן קראוטהמר

 בהדר גנים יהודה הנשיא 
4 חד', מעלית וחניה, מחיר 
מציאה לזריזים, 1,450,000 

ש"ח. 054-5694472 נתן 
_____________________________________________)06-06(קראוטהמר

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים יהודה הנשיא 3 
חד'+ גג ענק מוצמד מעלית, 

חניה, מעולה להשקעה, 
1,540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(054-5694472 נתן קראוטהמר

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

 באזור העיריה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 
יחידות חזית 2,240,000 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג 4 חד' 95 
מ"ר מחולקת ל-3 + יחידה 
מושכרת משופצת כחדשה 

ק"ג + א. בגג בטון חתימות 
שכנים 1,870,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה 4 חד' 110 
מ"ר ק"ק חזית 1,850,000 א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 בהרצוג כ-95 מ"ר 
קומה ראשונה חזית 

מצויינת לחלוקה מיידי 
ב-1,750,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)6-6(נכסים 050-4177750

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 
2,100,00 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + יחידה 
בבנין חדש, תשואה-גבוהה 

2,200,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות 4 חד' 2,000,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 
4 חד' ענקיות 1,850,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)6-6(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בלעדי ברמב"ם 4 חד' 
ענקית ומרווחת 2,050,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בבניימין-
אברהם 4.5 חד' ק"א חזית 
כ-80 מ"ר 1,390,000 נדל"ן-

_____________________________________________)6-6(הקריה 050-3000121

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

1,370,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד' 
ק"ב, נוף פתוח חזית, 
מושקעת 1,350,000 

ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד' גדולים 

1,350,000 ש"ח )הון עצמי 
_____________________________________________)6-6(גבוה(053-3128884

 בלעדי בפ"כ 3 חד' 
מקורית בטאבו קומה ב' + 

אופצייה קיימת בצד לעוד '35 
מטר + אופצייה בגג בטון 

1,280,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 3 חד' 
קומה ד' משופצת גג בטון + 

סוכה + אופצייה בצד ובגג 
1,270,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)6-6(_____________________________________________

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק + אופציה קיימת, 
1,350,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)6-6(_____________________________________________

 חדש! בסמטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ תוספת שמתחילים 
היום! בלעדי ל"אביחי-

_____________________________________________)6-6(מתווכים" 03-5701010

 ברבי עקיבא 25, בבניין 
חדש, ק"א, 3 חד' ענקית 
75 מ"ר, עורפית, מעלית, 

מרכזי ושקט, כיווני אויר 
צפון דרום. כניסה בניסן 
תשע"ט. מחיר מציאה 
1,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג 03-5754412

052-2236671)6-6(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ-65 מ"ר קומה ג' מסודרת 

1,310,000 ש"ח. 7434 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)6-6(אורי תיווך אדוארד.

 מדור 3.5 חדרים בבן 
זכאי קרוב לגרשטנקורן 

3.5 חד' גדולים 
ומשופצים קומה 2 חזית. 

1,760,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי דירת 3.5 
חד' משופצת ק"ב חזית, 

1,750,000 "עצמון נכסים" 
053-5302614)6-6(_____________________________________________

 באלישע-ר"ע 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, ק"א, 
75 מ"ר. 1,610,000 מ. 

כהן נכסים
052-7684074)6-6(_____________________________________________

 בנויפלד 3.5 ק"ג חזית 
סוכה גדולה + אופציה + 
מחסן 1,530,000 "גשר 

_____________________________________________)6-6(נכסים" 054-8571997

 בר"ע חת"ס 3 חד', 
70 מטר בנין חדש חזית 

1,650,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 מציאה! א. אליעזר 3 
חד' 75- מ"ר ק"ב שמורה 
1,570,000 גמיש "תיווך-

_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ-72 מ"ר משופצת א. 
להרחבה 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה! א. אבוחצירא 3. 
חד' כ-68 מ"ר מ. מהיסוד + 

מ. סוכה א. צד/גג 1,290,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)6-6(_____________________________________________

 א. גנחובסקי כ-72 
מ"ר 3.5 חד' מ. מהיסוד א. 

להרחבה כ-55 מ"ר 1,460,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)6-6(_____________________________________________

 א. השניים 3 חד' כ-70 
מ"ר ק"ב דירה + יח"ד 

+ היתרים לצד/רעפים. 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

 א. גניחובסקי 3 חד' כ-66 
מ"ר ק"א + יציקת בטון כ-45 
מ"ר 1,380,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

 א. הרצוג 3.5 חד' 
כ-80 מ"ר ק"ב + סוכה "מ. 

כחדשה" + מעלית 1,680,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)6-6(_____________________________________________

 מציאת העונה! א. דנגור 
3 חד' כ- 65 מ"ר משופצת + 
סוכה א. כ-40 מ"ר 1,240,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)6-6(_____________________________________________

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

חד' החל מ-1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ

052-3344721 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד' 
+ אופציה מאושרת בגג 
1,800,000 גמיש. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,620,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 תיווך-

ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בצבי 3.5 חד' כ-75 מ"ר 
ק"ג ואחרונה אופציה מיידית 

470,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 בשניים 3 חד' 65 מ"ר 
ק"א חזית חניה בטאבו 
1,400,000 נדל"ן-הקריה

050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

1,350,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בלעדי סומך 3 חד' כ-65 
מ"ר קומה ד' גג בטון כניסה 

מיידית 1,300,000 ש"ח. מס' 
נכס 7180 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)6-6(אדוארד.

 דירה שמורה 3.5 חד' 
בק"ג, גג בטון השכנים 

כבר בנו, ברח' ר' עקיבא/
ישעיהו, פרטים

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-7(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 

חזית פונה לנוף 1,720,000 
ש"ח. גמיש א. פנחסי -03

5799308)6-6(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3.5 חד' כ-85 

מ"ר קומה ראשונה חזית 
ב-1,670,000 ש"ח.  להב 

_____________________________________________)6-6(נכסים 050-4177750

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
054-8474843)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בהרב שך קרוב 
לחנקין 2.5 חד' כ-45 מ"ר 
חצי קומה חזית מסודרת 
מיידית 1,215,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)6-6(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 
חד' ק"א חזית 60 מ' 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)6-6(_____________________________________________

 לזריזים!! א. המגב 
כ-2.5 מד' כ-58 מ"ר קומה א' 
שמורה א. לסוכה 1,230,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)6-6(_____________________________________________

 באזור ר' טרפון 2.5 חד' 
60 ק"ק משופצת 1,330,000 
ש"ח. *ברב קוק 2.5 חד' 60 

מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 מציאת השבוע! ברב 
קוק ליד טבריה 2.5 חד' 

גדולים 70 מ"ר במצב 
מצויין ק"ב - מיידית 

1,320,000 ש"ח. 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בבן זכאי קרוב 
לבעל"ז 2.5 חד' כ-60 

מ"ר משופצת ומושקעת 
ק"א חזית סוכה + אופ' 
לחדר נוסף 1,490,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)6-6(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חד' גדולה + מרפסות 
גדולות 3 כ"א קומה א' 
מיידי 1,270,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)6-6(_____________________________________________

 למכירה/השקעה 
בית קרקע 2.5 חד' 60 

מ"ר + 278 שטח קרקע 
700,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)6-7ל(058-3260994

 בטבריה עילית: *דירת-גן 
משופצת כחדשה 3 חד' 

מיקום מרכזי ונגיש מושכרת 
לשנתיים מתאימה גם כדירת 
נופש 590,000 ש"ח. *קוטג' 

דופלקס 6 חד' משופץ כחדש 
150 מ"ר + מרפסת 20 מ"ר 

איזור מרכזי ושקט 1,185,000 
ש"ח. *בדוד-אלעזר 5 חד' 

ק"ב מטבח חדש נוף לכנרת 
710,000 ש"ח. 

052-7166160 לוינגר תיווך 
_____________________________________________)6-6(לאנ"ש.

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,500 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 750,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

 בקרית שמואל 130 
מ"ר, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 

משופצת חלקית, 770,000 
ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 מ"ר 

+ מרפסת סוכה+ נוף לכנרת 
+ אופציה ליח' דיור של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר נטו( + גינה )200 

מ"ר( + יחידה + חלל, נוף 
גישה נוחה. 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)6-6(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

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

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

2,050,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

 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 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין יוקרתי חדש, 

2 מרפסות, מף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה 
+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
ומרפסת, ק"ב. 1,450,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)6-6(_____________________________________________

 2 חד' בנווה יעקב, דרומית 
+ תב"ע מאושרת לבניית 50 

מ"ר בגג + סוכה
_____________________________________________)6-9ל(053-3168883 054-8483831

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

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

_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

 בהזדמנות פנטהאוז חדש 
ב-93 5 חד' 2,280,000

052-3330965)6-7(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה ק"א 

)אפשרות סוכה בחצר( 3 
שירותים איסטלציה וחשמל 
מוחלפים - רק 1,700,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 050-4811122

HOMEHERO" " בנוה-
עוז הירוקה צמוד לג'-שמואל, 
6 חד' 140 מ"ר, מרפסת 18 
מ"ר מחסן ועוד, 2,730,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-2656825

 בכפר גנים ביטקובסקי 
פינת בן גוריון, 6 חד', 142 

מ"ר, מחסן, 2 חניות, מ. שמש 
2,690,000 ש"ח. עידן

053-2817721)6-6(_____________________________________________

 בהיבנר 5 חד' עורפית, 
מעלית שבת, חניה, 120 מטר, 

_____________________________________________)6-6(משופצת אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג יטקובסקי, 5 
חד', 125 מ"ר, מחסן, 2 חניןת, 
מ. שמש 2,450,000 ש"ח עידן 

053-2817721)6-6(_____________________________________________

 בהדר גנים )יהודה הנשיא( 
4 חד' + מעלית )שבת( + 

מ"ש )סוכה( מושקעת ויפה 
רק 1,550,000 ש"ח. 

050-4811122)6-6(_____________________________________________

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

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)6-6(אביגד 072-3957393

 באזור כץ 4 חד' חדשה 
מרווחת משופצת מעלית חניה 
מחסן מרפסת שמש סוכה 30 

_____________________________________________)6-6(מ"ר 052-2948691 נטלי

 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 
עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-9(_____________________________________________

 למכירה בשעריה 3 חד' 
משופצת בהליך-תמ"א ק"4 

1,090,000 תיווך יוחנן. 
050-4104044)6-6(_____________________________________________

 למכירה בסמילנסקי 3 
חד' גדולה }בקלות נהפכת 

לארבע{ ק"ב + מעלית 3 כ"א 
1,390,000 ש"ח. ת יווך יוחנן 

050-4104044)6-6(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 3 
חד' ק"ב שרותים כפולים רק 

1,120,000 ש"ח.
050-4811122)6-6(_____________________________________________

 3 חד' ברוטשילד משודרגת 
עם מרפסת סוכה במחיר 

_____________________________________________)6-6(אטרקטיבי 052-2948691 נטלי

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

_____________________________________________)6-6(053-2817721 עידן

 ביהודה הלוי 2 חד' + חצי 
אפשרות קלה ל-3 חד' ו/או 
לדירת שותפים! 1,180,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 050-4811122

 בפנקס 16 פנטהאוז 5 
חד' קומה 2 155 מ"ר + 40 

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7,500 ש"ח. 

050-6428960)6-9(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת-גן 4 
חד' חדשה ומרווחת, תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)6-6(_____________________________________________

 3 חד' מרווחת, ליד ביהכ"נ 
_____________________________________________)06-07(הגדול, 052-7660288 תיווך
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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(_____________________________________________

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 

למשפחות שפע אטרקציות, 
התנסות בחליבה, רכיבת 

פוני, אווירה כפרית ודתית, 
 ,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

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

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

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

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

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

בר יוחאי

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

_____________________________________________)04-05(ש"ח לדונם. 03-6180103

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

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

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

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

גורן

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

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

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

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

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

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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

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

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

054-2293377)2-9(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

מרוהטת, מושקעת לל"ת 
_____________________________________________)05-07ל(050-4180086 052-7152859

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

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

 בטרומפלדור 4 חד' 
משופצת ומרוהטת קומה 5 

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

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

אבני איתן
 "בקתות אפיקי מים 

בגולן" - קרוב לחמת גדר, חדר 
אוכל לקבוצות, אוירה דתית.

052-5869713)3-14(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, מרכזי. 
050-4124556)3-7(_____________________________________________

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 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 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת ומרוהטת, ברח' 

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

3-3.5 חדרים

 ד. להשקעה על שטח 
691 מ"ר פוטנציאלית 

ל-4 דירות מהם 2 קיימות 
052-9467268 1,600,000)4-7(_____________________________________________

קראוונים
 בהזדמנות למכירה 
2 קראוונים מסודרים, 

נייחים 45 מ"ר
050-9693161)4-7(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 באדמור מנדבורנא 68 2 
חד' 35 מ"ר חדשה! מרוהטת 

קומפלט, כולל סוכה. 3000 
_____________________________________________)4-7ל(ש"ח. מיידי. 050-4444667

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

 במרכז 3 חד', משופצת 
מאוד, מטבח ואמבטיה גדולים, 

ש. בנפרד 4,800 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)3-7ל(052-7648835 03-5700769

2-2.5 חדרים

 בבארי 2 חדרים כ- 40 
מ"ר ממוזגת, אופציה לריהוט 

מיקום מרכזי ושקט
054-4797080)4-7(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' בב"ב 
לל"ת במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 להשכרה במרכז העיר 
ב"ב 45-110 מ"ר למכירות 

משרדים לכל מטרה, שקטה, 
ק"ב כ. פרטית. 050-5340785 

_____________________________________________)06-06(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ב"ב, ויזניץ- 
200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה למשרדים ולכל 
מטרה. 052-7182182 
_____________________________________________)06-06(050-5340785"אחוזה"

 להשכרה מחסן בגודל 
חדר וחצי בגני גאולה. לל"ת. 

052-7604773)5-8(_____________________________________________

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 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(_____________________________________________

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

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

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-05/19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 בלעדי בז'בוטינסקי אזור 
הרב שך, חזית, 2.5 חד' + 

מרפסות, כ- 90 מ"ר, ק"ג, בניין 
מתחרד, 3,500 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)3-6(אלטרנטיב 054-5500263

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' מנחם 4 חד' ק"ב 
חזית 3 כ"א עם מעלית 
5,000 ש"ח, פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברח' יוסי 4.5 חד' ק"ק 
משופצת חזית 4,900 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

+5 חדרים

 ברח' טבריה 4.5 חד' 
שמורה, ק"א חזית  מעלית + 

מ. סוכה 5,250, ש"ח. 
_____________________________________________)5-6ל(050-8550050

 בשבטי ישראל, 4 חד'+ 
מחסן+ מרפסת ענקית, 

משופצת כחדשה, מטבח 
_____________________________________________)5-6(חדש. 052-7140588

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, דירה 
חדשה 4,800 ש"ח. ללא 

תיווך. איילה 
050-5586335)5-12(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ - 3 חד' 
70 מ"ר מושקעות 4000 ש"ח 

"הראשון בתיווך" מיידי. 
054-30-50-561)5-6(_____________________________________________

 ביחזקאל דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת 3.5 חד' ק"א 

4,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)5-8ל(052-7605146

 בלעדי! באזור העיריה בן 
זכאי 6 חד' בקומה שלמה 150 
מ"ר בניין חדש ק"א + מעלית 

+ חניה ממוזגת מושקעת 
9,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)6-6(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר 6 חד' 3 
כ"א 135 מ"ר מתוחזקת ויפה 

6,000 ש"ח גמיש נדל"ן הקריה 
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 להשכרה מציאה בעמק 
יזרעל 4 חד' ק"ב גדולה יש 

מעלית 4,500 תיווך
_____________________________________________)6-6(054-2345633 מיידי

 ברחוב יהושע, גן העיר 
דירת 4 חד', קומה 5, 

5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 באיזור שיכון ה', 4 חד' 
גדולה, מרווחת ויפה מרפסות, 

חזית 5,500 ש"ח.
_____________________________________________)6-9ל(050-3329999

 בבן זכאי 3 חד' ק"א 
ברמה גבוהה 4,500 

"גשר נכסים"
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 בר"ע ירמיהו 3 בנין 
חדש ק"א חזית 4,100 

"גשר נכסים"
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 ברב קוטלר 3 חד' 85 מ"ר 
ק"ק, ממוזגת, מטבח חדש, 
שמורה מאוד. 4,400 ש"ח. 
_____________________________________________)6-7(לחודש מייד. 052-6071951

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה, 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
ממוזגת + מעלית דו"ש 3,500 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-7671305

 במימון דירה חדשה, 3 
חד', מרפסת סוכה, ק"ד ללא 
מעלית, ממוזגת, ריהוט חלקי, 

_____________________________________________)6-6(מושקעת, 052-7644397

 במנחם בגין, מציאה בלב 
מתחם ירוק. 3 חד' שמורה 

ומטופחת ק"א 3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)6-9ל(054-3974870

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 
חד' מושקעת במיוחד 

+ סוכה גדולה חזית נוף 
מדהים ק"ה כניסה מיידת 

4000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 ח', ק"ק, 

רק 3,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)6-6(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברחובות עוזיאל והראשונים, 

יחידות דיור 3 חד', 3,500 
ש"ח/ 2 חד', 2,800 ש"ח. 

054-9422194)6-6(_____________________________________________

 3 חד', בסמטת רחל, 
קומה א', חזית פתוחה, 

משופצת מהיסוד 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820)6-6(_____________________________________________

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

מאווררת, מרוהטת 35 מ"ר ק"ג 
_____________________________________________)6-9ל(ללא 2,500 ש"ח 052-7612989

 ברח' הראשונים 2 חד' 
בנין חדש מרוהטת + מעלית 

קומה חמישית 35 מ"ר, 2.800 
_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-7671305

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

מרוהטת + סוכה, מיידי.
052-7691171)6-9(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד 

נוף מדהים ק"ה כניסה 
מיידית 3,300 ש"ח 

"סלומון נכסים והשקעות
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בחנה סנש יח' 35 מ"ר, 
מפוארת מרוהטת, כניסה 

_____________________________________________)6-6(מיידית. 054-8446212

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

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

_____________________________________________)6-6(למבוגרים, 052-2656825

 למכירה נכס מסחרי 100 
מ"ר סמוך לרבי עקיבא תיווך 

_____________________________________________)BA)6-6 יזמות 054-4980159

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים 

החל מ-800,000 ש"ח הדירות 
מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)6-6(לציבור הדתי. 050-5766979

 השקעה באשקלון 700 א' 
ש"ח דירות נהדרות לחלוקה 
_____________________________________________)6-6(פרטים 054-7313344 עומרי

 בבלעדיות חנות ברח' 
רש"י 6 עם חלון ראוה ענק 
 BA לכניסה מיידית תיווך
_____________________________________________)6-6(יזמות 054-4980159 דורון

 25 מ"ר בפסג על רבי 
עקיבא חדשה רק 3,500 מיידי 

תיווך BA יזמות 
054-4980159)6-6(_____________________________________________

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-7ל(שירותים.03-5709011

 בהזדמנות במיקום 
מרכזי ביותר ברבי עקיבא, 

חנויות להשכרה -40-65
190 מ"ר פרטים תיווך 

_____________________________________________)6-7(אשכנזי 03-5791770

 בירמיהו רבי עקיבא בבני 
ברק להשכרה במיקום מוצלח 

+ 30 מ' + שירותים + כיור 
_____________________________________________)6-6(4,600 ש"ח. 050-4103310

 בלעדי למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ' מיידית 840,000 ש"ח 

גמיש. סלומון נכסים 
_____________________________________________)6-6(והשקעות 054-4290600

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

790,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)6-6(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)6-6(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 16 מטר 
+ חצר בז'בוטינסקי הרב שך 

מקום פעיל מאוד מתאים 
לפאנית/משרד/מספרה/

מעדנייה/ 2,500 ש"ח.
054-5500263)6-6(_____________________________________________

חניות
 להשכרה חנייה מקורה 

ברב שך 200 ש"ח.
074-7020616)6-6(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה מיידית 

במרכז ר' עקיבא, בבניין 
עצמאי, כ-360 מ"ר 

בשתי קומות + גג פתוח. 
מתאים לכל מטרה, כולל 
היתר למסחרי, המפתח 

במשרד. פרטים תיווך 
_____________________________________________)6-6(אשכנזי 03-5791770

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)6-6(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)6-6(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)6-6(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 95 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב מיידי ניתן 

לשכרו חלק מהנכס 
לפרטים נוספים: "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בלעדי במינץ מחסן 
להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 

2,100 ש"ח. סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
במרכז רבי עקיבא מעלית 

מפואר תיווך BA יזמות 
054-4980159)6-6(_____________________________________________

 משרד להשכרה 24 מ"ר 
סמוך לעיריה קרקע חזית תיווך 

_____________________________________________)BA)6-6 יזמות 054-4980159

 במינץ 3 חד' מתאימה 
גם למשרדים משופצת 

3,300 "גשר נכסים" 
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 "מסעדת המזח" - 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות פרטיים. 

04-9017575)6-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 "מסעדת המזח"- 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 בפלמ"ח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,200,000 לסגירה 
ל"אפיקי נדלן בועז"

054-8474843)6-6(_____________________________________________



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

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

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

א’-ג’ באדר תשע”ט  6-8/2/2019

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 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

מכירת רכב

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

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

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

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

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים

לפרסום
03-6162228

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

 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 

_____________________________________________)48-09/19(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! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

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

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

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

052-3245153)50-07(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-18(_____________________________________________

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

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

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)01-06(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(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

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

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

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

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

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

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

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

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

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

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

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

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-28/19(_____________________________________________

 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

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

סיאט

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

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

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

יונדאי

 ברכת יוסף שידוכים עבור 
גילאים 30-40 רווקות/רווקים 

איכותיים ומלומדים. 
03-9643668 050-5559877)3-6(_____________________________________________

אבידות

יודאיקה
מעונין לקנות

ספרי תורה 
ומגילות אסתר

ישנים, גם פסולים
054-6420392

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 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(_____________________________________________

■ 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 טויוטה קורולה שנת 99 
במצב מצוין ללא תאונות, 
מחיר 6,800 ש"ח. בר"ג. 

_____________________________________________)4-7ל(054-8082686

טויוטה

שברולט

 הסעות והובלות לכל 
חלקי הארץ רכבים, 16, 

23, 50 מקומות.
_____________________________________________)4-7ל(055-6766490

 אלעזר מיזוג אויר וחשמל 
מבצע חורף מזגן + התקנה 

1,590 טכנאי מוסמך. 
054-9806187)4-7(_____________________________________________

מיזווג אוויר

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

 קאיה ריו 2014 מצב חדש 
מפרטי יד 2 140,000 ק"מ, 
הקודם זוכה. 054-7618156 

_____________________________________________)05-06ל(058-4123688

קאיה

 מרגישה חרדה? כפיתיות" 
הפתרון המוכח C.B.T ייעוץ+ 

איט"ה. 052-7179428 
_____________________________________________)05-06(במחירי גמ"ח

יעוץ ועזרה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 "מסעדת המזח"- 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

מסעדות

 שיעורי גיטרה ואורגנית, 
ע"י מורה מקצועית ומנוסה, 

באוירה נעימה בב"ב. 
052-7687807)5-8(_____________________________________________

 אבד לי צמיד זהב 
ממגנוליה ב-18/12/18 באזור 

ת. מרכזית/שוק מ. יהודה.
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 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

 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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

050-2424042)52-14(_____________________________________________

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

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

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

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

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)6-9(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-13(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-13(מצפה יריחו

 יודאי אילנטרה 2007 
אוטומטי דגם הכי מפואר 

128,000 ק"מ חלון בגג במצב 
מצויין! לא בשבת 11,500 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-2734490

 סיאט אביזה 2007 
אוטומטית יד 03 במצב מעולה 

הדגם החסכוני 5 דלתות 
בהזדמנות 12,500 ש"ח. 

054-3309169)6-6(_____________________________________________

 קיה פיקנטו ראשונה 
פרטית 2016 ידני חסכוני דגם 

מפואר חלון שמש, גאנטים, 
טסט לשנה 44,000 ק"מ. 
מטופלת במורשה 49,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח! 052-6918614

 שברולט אפלנדר אוטומט 
7 מקומות יד 2 עלה לכביש 

11/2009 טסט לשנה במצב 
מצוין 29,000 ש"ח.

_____________________________________________)6-6(054-3306972 גמיש מעט.

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)6-9(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-13(_____________________________________________

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

שלמה לב -
052-7623142)6-9(_____________________________________________

 נשכחה שקית ירוקה 
ואדומה ע"ש ברלובסקי ודילמן 

במונית בירושלים מגאולה 
לרוממה

Mbdesign100@gmail.com)6-6ח(_____________________________________________

 באמצע שבט נמצאו 
משקפי ראיה בציון האור 

_____________________________________________)6-6ח(החיים הקדוש 050-6256846

 נמצא ספרי אבות דר"נ 
בחודש כסלו באוטובוס 422 

_____________________________________________)6-6ח(052-7634825

 נמצאה בזמן חנוכה  
מצלמה באזור אולמי הכלי 

_____________________________________________)6-6ח(מלכות 052-7669403

 נמצאה שרשרת זהב 
לפני כשנתיים באזור חנוכה 

תשע"ז ברח' עזרא בב"ב
_____________________________________________)6-6ח(052-7606564

 מעוניינים לקנות/לקבל 
 LG חלק עינית למזגן

_____________________________________________)6-6ח(054-8438593

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)6-6ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)6-6ח(050-6229373

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 שח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-3091689/053-3102754

 מעוניינת במכשיר קיטור 
און-הום-טק אדום ללא חלקים 

_____________________________________________)6-6ח(058-3230569

 דרוש פקס ישן מחברת 
פנסוניק אפילו מקולקל אבל 

_____________________________________________)6-6ח(דולק. 054-6389446

 לאברך בן תורה דרוש 
לתרומה מייבש כביסה

_____________________________________________)6-6ח(053-3100641

 למשפחה נזקקת דרוש 
בדחיפות בתרומה מייבש 

_____________________________________________)6-6ח(כביסה. 053-3101173

 שולחן 90X60 ס"מ 
מרובע עם רגלי ברזל.

_____________________________________________)6-6ח(054-890123

 קונים ירושות ועזבונות 
אומנות ואספנות 

ועתיקות בתשלום גבוה! 
054-8455343)6-9(_____________________________________________

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך. -052
_____________________________________________)5-5ח(7396092

 למשפ' אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה וארון 

_____________________________________________)5-5ח(ספרים. 054-8418172

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)5-5ח(054-7479035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)5-5ח(סימלי. 0544-7432035

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה בתרומה. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

1. ירידה במשקל 2. הצרת 
היקפים 3. תחליף לפעילות 
גופנית ועכשיו אצלך בבית 

ב-299 ₪ לחודש

אלקטרודות לירידה במשקל
מכשיר אלקטרודות מקצועי כמו במכונים

לפרטים והזמנות: 052-7197846
תוצאות מוכחות
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תקשורת

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

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

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

 כורסת עיסוי המתקדמת 
בעולם "novo" במצב מצוין 

8,000 ש"ח עם אחריות 
בתוקף "כפר חבד" 

054-4202316)3-6(_____________________________________________

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח. במצב טוב. 

_____________________________________________)4-4ח(054-5656194

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
ועוד המון חדש!
72 שעות בלבד

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(65 ש"ח. 054-8431644

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור - 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)4-4ח(200 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

_____________________________________________)4-4ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)4-4ח(150 ש"ח. 052-3463482

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8405498

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)4-4ח(רק 250 ש"ח. 052-7171228

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 050-4128920

 מחשב נייח כולל מסך 
דק 19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-8401909

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה לנטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-2727474

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3139340

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח 050-4128920

 הוברבורד + בלוטוס, 
מצב מעולה, מטען. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4164485 02-6418584

 מכונת תספורת אוסטר 
100 ש"ח בלבד, שתים ב-170 

ש"ח. 02-6418584
_____________________________________________)5-5ח(050-4164485

 מכונת קפה אספרל לבן, 
חדש באריזה 370 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4164485  02-6418584

 בילד-אין אפיה צבע לבן 
140 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 שואב אבק מצב מצוין 95 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)5-5ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 052-3463482

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

_____________________________________________)5-5ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם Kemmedy

_____________________________________________)5-5ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 200 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-3463482

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי. חדש 

באריזה. 149 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(058-3263264

 מצלמה מיני גודל 3*3 
ס"מ מברזל 150 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(054-8572523

 אוזניות מקוריות לנוקיה 
C2 חדשות ב-20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 אוזניות כפתור חדשות 
באריזה 15 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)5-5ח(טוב. 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח מצב 
_____________________________________________)5-5ח(מצוין. 052-5737813

 שולחן סלון במצב טוב 
100 ש"ח. 054-8491160

_____________________________________________)5-5ח(052-7670419

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה 180 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 שולחן מעץ מלא + 
זכוכית 1.07X57 מעוגל במצב 
_____________________________________________)5-5ח(חדש 400 ש"ח. 058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 054-8405546

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים במצב מצויין 300 

ש"ח. 052-8566998
_____________________________________________)5-5ח(03-9303595

 למכירה שולחן סלוני עם 
2 כסאות ב-150 ש"ח. וספה 

ומיטה נפתח ל-2 ב-130 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7174414

 2 מיטות + ארגז ומזרונים 
_____________________________________________)5-5ח(ב-250 ש"ח. 052-7174414

 בפ"ת ארון גדול מאוד 
שימושי 2 דלתות לתלייה + 2 

מגירות 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(050-9340317

 שולחן סופרים מקצועי 
_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 050-3087945

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-3463482

 ארון מתכת חזק ויציב 
260 ש"ח בלבד. -052
_____________________________________________)5-5ח(5737813 עם מדפים.

 למכירה שולחן כתיבה 
עם 3 מגירות 140 ש"ח גדול 

_____________________________________________)5-5ח(וחזק. 052-5737813

 מיטת נוער + מזרון 
קפיצים 150 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 למכירה 6 כסאות לסלון 
500 ש"ח שולחן וכסאות. 

052-7179428)05-06(_____________________________________________

 מציאה קומודה יפה עם 
מראה, ארונית ושידה תואמת 

רק 450 ש"ח הכל. 
054-8420684)05-06(_____________________________________________

 מזרונים 90/1.90 לחדר 
שינה רק 100 ש"ח למזרון. 

054-8420684)05-06(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמילן 
אופרייט כחדש דרוש תיקון 
בשלדה יש גם כיסוי שחור 
ומתאם לסלקל רק ב-400 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 073-7241444

 תיק תינוק של המותג 
סילבר-קרוס אפור שחור חדש 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 050-4194855

 במציאה!! סלקל לתינוק 
במצב מצוין כולל כרית לראש 
וגגון צבע אדום שחור רק 80. 

058-4843223)05-06(_____________________________________________

 למכירה C2 תומך חברת 
_____________________________________________)5-5ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 סמסונג s7, חדש 
לחלוטין בקרטון, 32 

ג'יגה, בצבע כסף במחיר 
מציאה, 1,250 ש"ח. 

052-3441441)5-08(_____________________________________________

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 תיק תינוק של "ריקו" 
אפור - במצב חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4194855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)5-5ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדש 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)5-5ח(052-3073826

 עגלת ממס אנד פפס 
במצב מצוין 430 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8491160 052-7670419

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חנות ברייטקס 500 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(גמיש. 052-5078585

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5078585

 כסא תינוק לרכב 100 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5078585

 עגלה חדשה באריזה 
בביבי טק 300 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(02-6418584  050-4194485

 מובייל טיני לאב" מ"שילב" 
חדש לעריסה/עגלה/סלקל 

ב-100 ש"ח. בירושלים בית וגן. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

 עגלת אמבטיה מצב 
מצויין 240 ש"ח + עריסה 140 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5737813

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5737813

 סלקל לתינוק כחדש 80 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק חדש 100 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

2,990

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרושה גיטרה קלאסית 
באיכות גבוהה יד שניה 

_____________________________________________)5-5ח(058-3276856

 אם ברשותכם ספר עם 
ציורים המתאים לילד בן 2 

שלא בשימוש נשמח לקבלו. 
_____________________________________________)5-5ח(053-4161731

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)5-5ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)5-5ח(052-3595314

 דרוש למסירה או במחיר 
סמלי כסא מנהלים במצב 

_____________________________________________)5-5ח(טוב. 052-7649292

 דרוש מודם שמתאם מסים 
לטלפון מייח לקניה. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7642805

 דרוש אורגן חברת טובה 
_____________________________________________)5-5ח(לקניה. 054-8481456

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)5-5ח(054-7938941

 רמקול קריוקי + מיקרופון 
ב-15 ש"ח רמקולים קטנים 

למחשב ה-25 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(03-5793668

 )X3( תנור ספירלה 
מסתובב 180 ש"ח + מפזר 

חום 60 ש"ח. חדשים בקופסא
_____________________________________________)5-5ח(050-9340317 בערב

 מקרר מג'יק שף גדול 
במצב מצוין 500 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7168127 י-ם

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום ועוד. מסך מגע. 400 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוג חדש 

באריזה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)5-5ח(או 053-3179093

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם WB150F מגה 
_____________________________________________)5-5ח(94 440 ש"ח. 052-7601832

 2 פקסים LG985 כ"א 
_____________________________________________)5-5ח(100 ש"ח. 050-6560424

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!!! ללא תקלות 

חדש באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(053-3346080

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה + וונדוס + אופיס 

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 03-9342247

 למסירה תנור אפיה 
וכיריים. התנור זקוק להחלפת 

_____________________________________________)5-5ח(גוף חימום. 054-2165433

 תנור אפיה בילד-אין 180 
_____________________________________________)5-5ח(ש"י ב"ב. 052-5737813

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

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

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8470594

 מסך דק 23 אינץ 250 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-84070594

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-8470594

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7171228

 מחשב נייד עם תוכנות 
מהיא מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7171228

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)6-6ח(65 ש"ח. 054-8431644

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)6-6ח(טוב 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(מצב מצויין. 052-5737813

 רמקולים גדולים וחזקים 
בוקסות זוג ב-180 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-5737813

 תנור גז + אפיה 260 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-5656194

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-2476805

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם wb150f מגה 
_____________________________________________)6-6ח(14 440 ש"ח. 052-7601832

 שואב אבק - מולר 500 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-4190250

 מכונה מטחנת בשר 500 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-4190250

 גריל הפלא - 4 פעולות 
בגריל מגירה עם 4 משטחים 

נשלפים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
דגם A TL-066 גולד-ליין 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-4190250

 מכונת גילוח הרב גרוס 
כשר במצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8572523

 מסך מחשב מצויין ב-100 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח בלבד. 054-8471038

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש בכולל 4 ספירלות )בני 

ברק( 150 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 בהזדמנות!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )בני ברק( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 200 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-3463482

 תנור וכיריים במצב טוב 
_____________________________________________)6-6ח(300 ש"ח. 052-7656896

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-2727474

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 250 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(טל': 050-2897977

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374 או 

_____________________________________________)6-6ח(053-3179093

 מציאה! טוסטר-אובן 
מצוין כולל מגש. כמו חדש 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 052-7144461

 למסירה מכונת כביסה 
מצב מעולה הדלת קצת זזה 
_____________________________________________)6-6ח(בקרית מנחם 050-4142836

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם wb150f מחיר 

_____________________________________________)6-6ח(300 ש"ח. 052-7601832

 רדיאטור 13 צלעות מצב 
מעולה ב-220 ש"ח. להתקשר 

_____________________________________________)6-6ח(בבוקר 054-8517617

 רדיאטור חדש 250 ש"ח 
בלבד. 077-7676873

_____________________________________________)6-6ח(058-3224957

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-8405498

 3 מפזרי חום חדשים 
במחיר 45 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7503666

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 מבערים וחצובות בלרס 
של כל השנה 50 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 מכונת קפה פעמיים 
בשימוש 50 ש"ח. )באלעד( 

_____________________________________________)6-6ח(053-3117810

 מחשב נייד לנובו כחדש 
)בשימוש מועט( 500 ג'יגה 

זיכרון פנימי 1,900 ש"ח. 
_____________________________________________)6-7ל(050-4176632 )במרכז(

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

_____________________________________________)6-6ח(054-5705546

 ארונות מיטבח 3 מטר 
סנדוויץ במצב טוב מאוד 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7656896

 מכתביה לילדים עם 
מגירות וארוניות בגווני חום 

_____________________________________________)6-6ח(300 ש"ח. 054-8438593

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )בני ברק( 250 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות 120 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח()ב"ב( 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בב"ב, מזרן איורופלקס 
180X90 כחדש )נקנה 

ב-2700( 350 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7171633

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד + 

שואב אבק 90 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-5737813

 2 ספות לובי בצבע חום 
120/160 400 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8462372/3

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(בירושלים. 054-8423405

 ארון 450 ש"ח 3 דלתות.
_____________________________________________)6-6ח(054-5656194

 שידה טובה 360 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-5656194

 עגלת אמבטיה 480 ש"ח 
+ מזרון מיטת תינוק 120 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-5656194

 ספת סלון בצבע וורוד 
עתיק 2+3, בבני ברק, 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-5198598

 2 מיטות לחדר שינה - 
ראש דובדבן במצב טוב 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 053-3193034

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)6-6ח(500 ש"ח. 054-5705546

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

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(052-2786557 )בפ"ת(

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח.  054-8431644

 רמקולים גדולים וחזקים 
בוקסות זוג ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 טוסטר אובן חדש 250 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לשתייה קרה 
_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 050-6560424

 למסירה דיספנסר לבירה 
מהחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(050-6560424

 מכשיר סולק אפיל-בראון 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)5-5ח(050-9340316

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-6560424

 עמודון מתפרק לספרים 
מחברת איקאה עץ אלון צבע 
_____________________________________________)6-6ח(לבן 150 ש"ח. 054-8448420

 מזרונים ברוחב מטר גובה 
20 ס"מ איכותיים 220 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7634825

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)5-5ח(450 ש"ח. 053-3134131

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 ספה אפורה פינתית 
כחדשה נטוצי עור אציתי יבוא 
מאיטליה 4,000 במקום 14. 

053-3120620)4-7(_____________________________________________

 ספריית קודש מעץ 
X2.404 סגורה בזכוכית כולל 

ויטרינה - 2,500 חיים 
054-5874988)4-5(_____________________________________________

 כורסת מסאז' עור 
צבע שמנת יפיפיה כחדשה 

משוכללת ד"ר גב עם מאסז' 
לרגליים 2,800 גמיש. אפשרות 

_____________________________________________)4-7(להובלה 053-3120620

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

_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

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

_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח. יש אפשורת לקנות שאר 

_____________________________________________)6-6ח(חלקים 052-7110779

 מציאה! סלקל שחור 
אדום במצב טוב כולל כרית 

לראשון וגגון 80 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(058-4843223

 מציאה!! לול לתינוק 
פלסטיק במחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-2326070

 מציאה! מזרון למיטת 
תינוק במחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-2326070

 עגלת טיולון תאומים 
chicco echo במצב מצוין 

_____________________________________________)6-6ח(490 שקל. 058-4019707

 טרמפיסט אוניברסלי 
ישיבה מתחבר מהצד רק 200 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7113727

 משאבת חלב חשמלית 
לא היתה בשימוש 290 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(050-4134432

 מכשיר מחמם מגבונים 
חדש באריזה מיוחד ושימושי 

_____________________________________________)6-6ח(50 ש"ח. 053-3117810

 עגלה מגיל לידה, צבע 
שחור, חדשה באריזה, 400 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 053-3139175

 עגלה חדשה באריזה, מגיל 
לידה, שחור-לבן, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7193560

 אמבטיה לבייבי גוגר 
כחדשה ממש צבע שחור 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-8448420

 משאבת חלב אוונט ידני 
חדשה ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7676969

 טיולון 320 ש"ח בלבד + 
עריסה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-5656194

 עגלת טיולון אדומה גגון 
גדול מתקפלת לתיק קטן 

שכיבה מלאה, במצב מצוין. 
_____________________________________________)3-5ח(450 ש"ח. 053-3364930

 עגלה פגפרגו שחורה 
+ אמבטיה במצב טוב 4500 

_____________________________________________)3-5ח(ש"ח. 053-3364930

 תיק לעגלה + קשת 
לעגלה כחדשים נקנה ב"שילב" 

_____________________________________________)3-5ח(150 ש"ח. 053-3364930

 פלאפון אקו כשר אורגינל 
כמו חדש 70 ש"ח בלי בטריה 

_____________________________________________)6-6ח(054-8498936

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע צכלת 
_____________________________________________)6-6ח(40 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 95 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה.

_____________________________________________)6-6ח(053-3155415

 אקורדיון לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7126106

 עגלת קניות מברזל 200 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7126106

 בימבה פלא 75 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7126106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף פיפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)6-6ח(35 ש"ח. 058-7041010

 בובות פרווה מיני-מאוס, 
פו-הדוב וכו', 35 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-7041010

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-9(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-9(_____________________________________________

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)4-7(_____________________________________________

 מצלמת וידאו סוני ישנה 
עם קלטות in מצב חדש חייב 

_____________________________________________)4-7(להמכר. 053-3120620

 חד אופן 200 ש"ח.
053-3120620)4-7(_____________________________________________

 הדום לרגליים עם עיסוי 
ד"ר גב ממש בריא 350 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(גמיש. 053-3120620
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לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)6-6ח(058-3213824

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

 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

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)4-4ח(טבח/נהג 052-7191083

 עבודה לחצי משרה/לפי 
_____________________________________________)5-5ח(שעה. 054-7938941

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)5-5ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בשמירה על 
חולים/זקנים/בישול + עבודות 

_____________________________________________)5-5ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת, ובהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)5-5ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טיטולים למבוגרים כל 
המידות כמות מצומצמת 45 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7120970

 נרגילה מדהימה טורקיז + 
צינור עבה במיוחד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 קופסא ממתכת לגלגול 
סיגריות + מקום אחסיון לטבק 

חדשה ממש 20 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 קופסא לאחסון סיגריות, 
ממתכת, חדשה ב-15 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(בלבד. 055-6780481

 קולט אדים 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 פלדלת 400 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 פריג'דר 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 מתקן למטריה, חדש 
באריזה מתחבר לכל העגלות 

45 ש"ח. )במקום 60(
_____________________________________________)5-5ח(054-8446032

 מעיל חדש לגמרי שחור 
צוורון וחפטים נקודות שחור 
 L 46 לבן משובח ויפה מידה

מחיר 200 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7663207

 נעלי סקוני משובחות 
שחורות חדש לגמרי מידה 11 
usa  מחיר 200 ש"ח )42-43(

_____________________________________________)5-5ח(052-7663207

 וידאו עם קלטות וידאו 
לילדים 300 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(050-3337530

 תחפושות: חיילף איש 
חלל, שוטר גיל 5-8 משה רבינו 

_____________________________________________)5-5ח(גיל 4. 050-3337530

 טרול עלילה למטוס 60 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-2727474

 מכשיר ווייז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7614304

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

_____________________________________________)5-5ח(052-7655688

 מכונת סידור זקן כחדשה 
_____________________________________________)5-5ח(40 לפרטים 050-416833

 אופניים שני גלגלים + 
גלגלי עזר חדשות 150 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח()בפ"ת( 052-2786557

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)5-5ח(60 ש"ח. 052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה - 
חדשה. 60 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 מזרון למיטת נוער - מצוין 
_____________________________________________)5-5ח(80 ש"ח. 052-7188017

 כיריים בילד-אין 5 להבות 
כחדש 450 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 תחפושות לפורים 30 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 סיפרי לימוד כל הסוגים 
_____________________________________________)5-5ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 עט מצלמה מעולה 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 058-3234062

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8418662

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 20 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

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

_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

 2 קופסאות אחסון 
ענקיות, חדשות מאיקאה 

שקופות + מכסה, 40 ש"ח 
_____________________________________________)5-5ח(כ"א. 052-7177248

 כיסוי ספה יפיפה בצבע 
בז' חדש )השתמשו שבועיים( 

_____________________________________________)5-5ח(130 ש"ח. 052-7177248

 בלון גז 40 ק"ג ב-150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. י-ם. 052-7167391

 מודם מסים לטלפון נייח 
חדש ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8497182

 רדיאטור חימום גדול 
_____________________________________________)5-5ח(ב-130 ש"ח י-ם 054-8475258

 70X100 תריסים חדשים 
150 ש"ח. נעלי ניו בלנס 37.5 
200 ש"ח. סיר לחץ חדש 150 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-4131038

 מעיל צמר חדש 42 נשים 
200 ש"ח. תיק נשים חדש 45 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-4131038

 2 שמלות ערב מפוארות 
כחדשות מידה L מחיר 250 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7147111

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(054-8491154

 תחפושת משה רבינו 
מידה 4 חדשה 40 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
לבנים חדשה מידה 5 50 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
לבנים מידות 5.7.9 מחנות 

ביבוש 100 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 מעיל צמר שחור מידה 
44-46 100 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(03-6199806 בערב

 אופני הילוכים לגבר בלמי 
דיסק 300 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(058-3298340

 2 מנורות קיר כחדשות 
)מעל המיטות( 40 ש"ח 

לאחת. 02-6414194
_____________________________________________)5-5ח(050-4189919

 גגון לרכב כחדש בגודל 
1.45X95 מחיר 300 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(02-6414194  050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה, 
רוחב 84, גובה כ-2 מטר 500 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)5-5ח(050-4189919

 מעיל גשם ארוך חדש 
כחול 250 ש"ח בירושלים. 

050-4172197 בשעות -13:00
_____________________________________________)5-5ח(16:00

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 סט ספרי פאר המשנה, 
חדש 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(02-6418584  050-4164485

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7663458

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 עגלת קניות מבד 40 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8487627

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 054-8487627

 מעקה למיטת נועק מעץ 
סנדויץ כחדש אורך 1.20 מ' 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 052-7663458

 לול קמפינג איכותי במצב 
מצוין 170 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 מעיל לאישה פרווה 
 L אמיתית בצבע חום מידה

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 052-7663458

 מטחנת בשר מולינקס 
2000V ללא סכיר 280 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 שעון חכם עם כל 
האופציות, במצב מעולה. 100 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 058-3234062

 שעון יד דמוי ברייטלינג. 
חדש באריזה, 149 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(058-3263264

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5858631

 ערכת מד סוכר )חב' 
free style( חדש באריזה 80 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-3463482

 מצלמה קנון בצבע לבן 
מצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8572523

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-5322377

 בקבוק יין מיסטר הילס 
09, לא 1.5 ליטר. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-3259450

 גלגלים לאופניים מספק 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(כ"א. 052-3595314

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, אורך 1.25 + שושבנית 
לגיל 6 אורך 0.94 150 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(לשמלה 052-3073826

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5078585

 שטיח 110 ש"ח מצב 
_____________________________________________)5-5ח(מצוין. 052-5737813

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

_____________________________________________)5-5ח(054-5705546

 תיק לסמינר להבורה 120 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)5-5ח(40 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)5-5ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 170 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 053-3155415

 קורדין לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 עגלת ברזל לקניות 200 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 מזנון צבע לבן 350 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 סיר לקובנה גדולה מס' 
20 חדש 35 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח 053-3155415

 עורך מומחה שערך רבי 
מכר רוצה לעבוד כשכיר במכון 

sygad64@gmail.com)6-6ח(_____________________________________________

 עובדת סוציאלית לחצי 
_____________________________________________)6-6ח(משרה 052-7634891

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 שטיח מצב מצויין 90 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)4-4ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 נעליים פאקומישל 42, 
חלק ]חתנים[ כחדש ממש, 

_____________________________________________)4-4ח(240 ש"ח. 050-4141737

 כוסות רוח 18 יח' בגדלים 
שונים ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7617553 ב"ב.

 סט הזוהר פירוש הסולם 
10 כרכים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8429020 י-ם

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים מסנדוויץ אדום 50 

ש"ח למדף. 052-7600336 
_____________________________________________)4-4ח(בב"ב.

 טיטולים תחתון למבוגרים 
כל המידו ת כמות מצומצמת 

_____________________________________________)4-4ח(45 ש"ח. 052-7120970

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

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כסף 90 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 85 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 80 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 חלוק לאישה 85 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 מזוזה בינונית 75 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 מבחר של בובות פרווה 
15-35 ש"ח. 058-7041010

_____________________________________________)5-5ח(

 מצעים פרנל 75 ש"ח. + 
שמיכת פוך לתינוק.

_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 פקס + שואב אבק + 
מזוודה + שידה קטנה 3 

מגירות + כסא משרדי כ"א 70 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-5737813

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

_____________________________________________)6-6ח(חדש 40 ש"ח. 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח. מציאה. 
_____________________________________________)6-6ח(050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )44-42( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)6-6ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(בירושלים. 054-8415306

 סוכת נחלים במצב טוב 
במחיר 500 ש"ח מוטות ברזל 
לבנים + בד בז-ירוק כהה ב"ב. 

_____________________________________________)6-6ח(050-4174438

 בטרייה 48V 11 AM יד 
שניה מצב מעולה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(053-8809085

 הסקה שמתחברת למים 
30X40 בירושלים 150 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8423405.

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)6-6ח(בלרושלים 054-8423405

 3 סולמות בגדלים, 
מעוצבים ומיוחדים 400 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7128428

 בקבוק יין מיסטר הילס 
_____________________________________________)6-6ח(09, ליטר 052-3259450

 למסירה כ-30 כרכי 
"חברותא" על מסכתות שונות 

_____________________________________________)6-6ח(- 054-8000009

 מכנסונים סופגים 
 M למבוגרים חוגלה מידה

אנשור וניל 40 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7863538

 אופני הילוכים לגבר בלמי 
דיסק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-3298340

 2 שמשיות ענקיות 
יפיפיות, קרם ופורסיה בגוונים 
_____________________________________________)6-6ח(120 ש"ח כ"א. 052-7128428

 בגדי יד2 במצב מעולה 
לתינוקות וילדות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-7503666

 שמלת ערב בד גמיש -40
_____________________________________________)6-6ח(42 500 ש"ח. 054-7503666

 2 שמלות ערב לילדות 
מידות לגיל שנה עד 3 120 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-7503666

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)6-6ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 30 ש"ח 

_____________________________________________)6-6ח(כ"א. 050-4135002

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
מהדרין 30 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 12 איכותית פעם 
אחת בשימוש 190 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופבא לבן 

כחול חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מגפי סכוכית החל 

_____________________________________________)6-6ח(מ-50 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 
55X35X15 ב-60 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(052-7966786

 שרשרת ברזל למנעול 
3 מטר 30 ש"ח. במצב טוב. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8491154

 חולצות מאלפות של 
פוקס מידה 4 חדשות 50 

ש"ח. הקודמת זוכה
_____________________________________________)6-6ח(053-3117810

 למכירה אופניים לגיל 6-9 
BMX ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(לפרטים 052-7151692

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 סט מצעים מפואר לחדר 
שינה מארצות הברית מורכב 
ב-8 חלקים לחתן וכלה 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-3466389

 כירה גז חדשה באריזה 2 
להבות מנירוסטה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-3466389

 סיר טיגון לצ'יפס חשמלי 
2.5 ליטר מכני חדש באריזה 

_____________________________________________)6-6ח(180 ש"ח. 052-3466389

 נעלי ספורט של חברת 
SKECHERS חדשות, 

מקוריות לנשים צבע לבן מידה 
_____________________________________________)6-6ח(38 220 ש"ח. 052-3466389

 ספר לתסרוקות דיוייס 
_____________________________________________)6-6ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(058-4843223

 פאה חדשה בקופסא 
_____________________________________________)6-6ח(100% טבעי 058-4843223

 2 מזרונים לחדר שינה וחב 
_____________________________________________)6-6ח(90, 200 ש"ח. 058-4843223

 L מציאה! בושם חדש 
 FLEUR-BY RIHANNA'REB

ב: 189 ש"ח )באלעד(
_____________________________________________)6-6ח(053-3117810

 בב"ב, מזרן ד"ר גב 
180X90 כחדש )נקנה 

ב-2500( 350 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7171633

 פינקים למכירה זוג ב-60 
ש"ח. 053-3101645

_____________________________________________)6-6ח(054-8532010

 אופני ילדים 20-14 אינץ 
_____________________________________________)6-6ח(50 שח 055-9385263

 גגון מתאים לכסניסה 
לבית, לחנות, לביהכ"נ או מעל 

 1.65X0.85 150 'חלון וכד
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. בב"ב 052-7600336

 מעילים חמים, חדשים 
ואיכותיים לילדות מידות 8-12 
40 ש"ח כ"א. 058-3232259

_____________________________________________)6-6ח(02-6522251

 פראק חתנים איכותי 
מידה 42 )שבוע היה בשמוש( 

500 ש"ח. 02-6522251
_____________________________________________)6-6ח(058-3232259

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח. ומנורת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(02-6522251 058-3232259

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)6-6ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב.

 בלוטוס חוטי + רטט 
מצב פצצה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(073-3161166

 נטסטיק למחשב חדש 
באריזה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(073-3161166

 למכירה כ-100 פינקים 
יפיפיים, במחיר 30 ש"ח לפינק 

_____________________________________________)6-6ח(052-7154652

 מציאה! קסדה של 
אופנוע איכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 052-7144461

 תכולת בית: מזוודה + 
עגלת שוק + פקס + תיק יד 
אישה + נעליים + שואב אבק 
_____________________________________________)6-6ח(כ"א מ-25 ש"ח 054-5656194

 3X3 מצלמה מיני גולד 
ס"מ 12 מגה פיקסל מברכל 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 054-8572523

 מצלמת קנון דגם 160 
מצב טוב מצבע לבן במחיר 

_____________________________________________)6-6ח(250 ש"ח. 054-8572523

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח במחיר מציאה 

)ב"ב( 120 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 
כחדש בב"ב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8476805

 נייד מסך 9 אינץ + שלט 
+ אוזניות + מטען לבית 
ולרכב + תיק. 350 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-8380655

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

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

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

א’-ג’ באדר תשע”ט  6-8/2/2019

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתאום פגישות. 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית והרווחית 

של "פוראבר"! מה איתך? 
_____________________________________________)52-08/19ל(053-3155570

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
riki@tlp-ins.co.il)03-06(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

 למעון ילדים בב"ב עם 
צוות חברותי וכם דרושות 

חברות חדשות לצוות תנאים 
טובים, שעות גמישות.

_____________________________________________)2-5ל(054-8499728

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 

אפשרי ללא נסיון, קו"ח 
תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)2-5(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מובילת כיתה משרה מלאה 

עם יום חופשי, תנאים טובים 
_____________________________________________)2-5ל(050-5245338

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 לגן ילדים בצפון ת"א 
בקרבת בני ברק, דרוש/ה 

סייע/ת למשרה מלאה/חלקית 
ת. טובים למתאימים/ות. 

054-2263766)4-7(_____________________________________________

 מגורים בחינם/בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה( 

053-4100529)4-7(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)04-07(צוות חרדי 050-8938869

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)04-07(_____________________________________________

 למעון בפ"ת מטפלת 
לכיתת פעוטות משרה מלאה 

תנאים טובים + בונוסים 
052-7650790)3-6(_____________________________________________

 מחפש/ת הכנסה 
נוספת בזמן הפנוי? בין 
-2,000 ל-4,000 ש"ח 

בחודש לא דרוש נסיון. 
גברים - 054-8536883
_____________________________________________)3-6(נשים- 054-8536884

 לבית אבות בב"ב 
דרושים: *מדריכת 

תעסוקה )עדיפות לדוברת 
רוסית( *עובד מכבסה 

*צבעי. לפרטים:
שרית 052-7500318 עד 

_____________________________________________)3-6(השעה 15:00

 למעון פרטי בפ"ת דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/

חלקית - מיידי! 
052-7133613)3-6(_____________________________________________

 לגן באזור ב"ב, סביבת 
עבודה איכותית עם דגש על 

אווירה וגיבוש צוות דרושה 
סייעת 052-7643131

052-7130006)3-6(_____________________________________________

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 למאפייה בבני ברק 
דרושים עובדים כללים, אופים, 

מנהל חנות עדיפות לבעלי 
נסיון. תנאים טובים.

054-6855447)4-7(_____________________________________________

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים:

054-2146510)3-6(_____________________________________________

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומסורה שאוהבת ילדים למעון 
באוירה ביתית בגני הדר פתח 

_____________________________________________)4-7(תקווה 054-6280176

 עובד אריזה וליקוט 
למאפייה בפ"ת ימים: ראשון 

עד חמישי מ-15:00-22:30 
054-7708222)4-7(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 
052-6580906)4-7(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב דרושה 
מטפלת מסורה לתינוקיה, 
_____________________________________________)5-6(שכר גבוה. 054-5841018

 דרוש מנקה למוסד תורני 
בב"ב בין השעות 9:30-14:00 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים 054-8451000

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח תקוה. 
052-5293000)5-8(_____________________________________________

 לבזאר לב העיר 
דרוש/ה קופאי/ת בוקר 
משעה 9:00-13:00 וכן 

דרוש/ה קופאי/ת משעה 
15:00-22:00 לפרטים 
_____________________________________________)5-8(נוספים 050-5586335

 בראש העין לבית דפוס 
בתחום המשי בטמפון דרוש 
עובד/ת למשרה מלאה 7-5 

_____________________________________________)5-8ל(שכר טוב 050-8342065

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

במשמרות! 
_____________________________________________)5-8(בני- 050-6751751

 דרושים שותפים לדירה 
בק. הרצוג וכן עובדת למשק 

_____________________________________________)5-6(בית. 054-4314029

 דרוש עובד לחנות דגים 
בב"ב רציני ואחראי עם נסיון.

_____________________________________________)5-8ל(03-6169730

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)5-8(בוקר/ ערב. 052-6607070

 דרושים/ות עובדים/
ות לניקוי משרדים ובתי 

ספר, בשעות הערב 
באזור בני ברק, תנאים 

_____________________________________________)05-08(טובים. 03-5494080

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)5-8(בטל': 054-8503222

yaara@ilafikim.co.il 
יש לצרף קישור לתיק עבודות ולשלוח קו״ח ל:

לפרסום אפיקים

דרוש/ה
אנחנו גדלים!

מעצב/ת
 משרה מלאה

 נכונות לעבודה מאומצת
 ידע בהבאה לדפוס
 יחסי אנוש מעולים

 שנתיים ניסיון לפחות במשרד פרסום
  Id/Ai/Ps-שליטה מוחלטת ב 
 פרפקציוניזם/ דייקנות/ זריזות

לאשפר בשר 
סניף ב"ב

דרושים:
1. קצבים

050-4141013
03-6718300 שלוחה 3

yosi4488@gmail.com :מייל

תנאים טובים למתאימים

2. משלוחנים 
עם אופנועים

3. מזכיר/ה לקבלת 
משלוחים

4. קופאי/ת

 לעזר מציון, ב"ב 
דרושות טלפניות 

לשעות הבוקר/הצהריים 
לפרוייקט זמני, תנאים 
מצויינים למתאימות. 

פרטים בטלפון -052
5808957 נא להשאיר 

_____________________________________________)6-7(הודעה בתא קולי.

 דרוש/ה נציג/ת גבייה 
טלפוני בפ"ת תנאים מעולים. 

לשליחת קו"ח
17gius@gmail.com)6-7ל(_____________________________________________

 לגן 2-3 באווירה נעימה 
בגבעת שמואל, סייעת למשרה 

חלקית, לפרטים: 
052-6471287)6-7(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-9(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-17(תיתי 050-5636364

 דרושות גננות/סייעות 
לצהרון בפ"ת למילוי 
מקום עם אפשרות 

לקידום תנאים טובים! 
קו"ח 050-7877853 או 

למייל:
Az28063253@gmail.

com)6-9(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
דרושה רכזת למשרה 
חלקית וותק של גננת 

או ניהול, לשעות צהרון 
+ בוקר. עדיפות לבעלת 

רכב! קו"ח למייל:
Az28063253@gmail.

com
_____________________________________________)6-9(או בטל': 050-7877853

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-9(לאה- 053-3126010

 לבי"ס תורני במרכז הארץ 
דרושות מורות מ"מ על בסיס 

sarak@amit.org.il יומי
_____________________________________________)6-7ל(פקס: 09-7700381

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-9ל(050-4149011 054-8477200

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים. 
053-3178464)6-7(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-9(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים לשעות אחה"צ קו"ח 

_____________________________________________)6-9(לפקס -  03-6310203

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרוש/ה סייע/ת ללא 

צורך בנסיון שעות נוחות 
_____________________________________________)6-7ל(ות. טובים. 052-8990049

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-9(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-9(_____________________________________________

 לחברה הנותנת 
שירות לעסקים פקיד/ה 
לעבודהמהבית, לתיאום 

פגישות, ועוד, 3-4 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 3,800 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6(קריירה 072-22-222-62

 למרפאה חרדית שקטה 
בירושלים דרוש/ה מזכיר/ה, 

5-6 שעות ביום, שכר בסיס 45 
ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)6-6(_____________________________________________

 לחברה ותיקה בבני ברק 
פקיד/ה לעבודה משרדית 

שקטה. לא נדרש נסיון, 8,000 
_____________________________________________)6-6(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למנכ"ל חברה בירושלים 
נהג בוס ועוזר אישי. שכר 

_____________________________________________)6-6(הולם. קריירה 072-22-222-62

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)6-9(_____________________________________________

 לרשת אופנת נשים סניף 
ירושלים דרושה מנהלת חנות 
נ סיון חובה! תנאים מעולים 

למתאימה קו"ח:
stvstv101@gnail.com)6-7(_____________________________________________

 למשרד תיווך דירות וותיק 
ומבוסס בירושלים, דרוש/ה 

סוכנ/ת מכירות + רכב 
למשרה קבועה ומלאה קורות 

חיים לפקס: 02-5638224 
_____________________________________________)5-6(סודיות מובטחת.

 לת"ת במרכז הארץ 
מחנך לכיתות הגבוהות לשנת 
הלימודים הבאה, נסיון חובה. 

קו"ח: 
z0532720832@gmail.com)5-6(_____________________________________________

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב גילאי 3-4 החל מר"ח אדר 
_____________________________________________)05-06(ב', שכר גבוה. 1533-7511558

 למוקד מצליח של 
ארגון וותיק לזיכוי הרבים 

בראשון לציון- דרושים 
נציגים נמרצים בעלי 
יכולת מכירה עם אש 

בעניים- שכר גבוה מאד- 
סביבת עבודה תורנית 

ונעימה- שעות גמישות, 
אפרשויות קידום!! 

לפרטים השאירו הודעה 
_____________________________________________)05-08(ב- 077-360-9555

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 
מלאה/ חלקית, תנאים 

מצויינים למתאימה.
03-5703853)05-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 למזנון חלבי בב"ב עובד 
מעל גיל 24, אחראי בעל 

מוסר עבודה לשעות הבוקר/ 
_____________________________________________)05-06ל(אחה"צ. 054-8479820

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

 למוסד בב"ב דרוש מנקה 
מקצועי, מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים: 058-4884990
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