
הבנק לאייל, הנדל"ן – 
לליאורה ודורון

/ עמ' 5

עיצום כספי לנטוויז'ן: 
צירפה מנויים תוך 

התחזות וללא הסכמתם
/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

  

בס"ד יום רביעי ח' אדר א' תשע"ט  13/2/19 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

בלי שביתה או 
תקלה טכנית:

בנמל אשדוד לא 
פורקים ספינות 

/ עמ' 2

הממשלה מציגה: 
ספר תכניות העבודה השנתי 

באוצר מבטיחים 60,000 התחלות בניה והוזלת מחיר 
החלב • משרד הבריאות שואף להגדיל את התקציב ב-3 

 מיליארד ₪ מבלי להציג מקורות מימון / עמ' 4

צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

כחלון מודה: 
"ניצחו אותי"
בעקבות החלטת בג"ץ להשוואת 
מחירי הסיגריות המגולגלות 
- שר האוצר מאשים: "אנשי 
חברות הסיגריות חזקים יותר 
מהמדינה" • בשיחה סגורה עם 
סטודנטים למנהל עסקים אמר 
כחלון: "לא הצדק ניצח, כי לא 
היה פה צדק" / עמ' 2

רג
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לו
צי

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

₪2500

מציאה!
hp מחשב

דגם מנהלים
 128gb מסך  14 אינץ
 ssd 4gb ram I-5

חדש מתצוגה

מחיר חדש +3000

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!

אחריות

1 ים
שנ

NEO ROCK רמקול נייד
עוצמתי מאוד+ דיבורית 

וכל סוגי החיבורים

₪149 אחריות

1 ים
שנ

נגן אייבס
הגיע מלאי מצומצם!

הקודם 
זוכה!

אחריות

1 ים
שנ

מחשב נייד אסוס
 ssd 128 10.1 טאצ' מקלדת נשלפת

4gb ram winsows 10

₪1750
אחריות

3 ים
שנ

מחשב נייח לנובו
i-3 500gb 4gbram

סט
 מקלדת ועכבר 

מתנה!

מטען חירום
mhz2200 

₪19

אחריות

1 ים
שנ

עד גמר
המלאי

אחריות

1 ים
שנ

אוזניות בלוטוס

החל מ-

₪75 

מחיר חדש +3400התמונה להמחשה בלבד

אחריות

1 ים
שנ

₪2500

מציאה!
מחשב נייד דל 
 latitude 3570
 15.6 I-3 128ssd

4gbram

חדש מתצוגה



איציק מצרפי

אשדוד,  נמל  להנהלת  הורה  הסביבה  להגנת  המשרד 
הנמל  הנהלת  הדרישה.  פי  על  המותאם  בציוד  להצטייד 
מספר  לפני  כבר  המשרד  בפני  והתחייבה  ההנחיות  את  קיבלה 
שנים, לרכוש ציוד פריקה מתאים, אך חרף התרעות חוזרות ולוח 
זמנים מוגדר מראש, טרם ביצעה את ההוראות ופריקת התבואות 

הופסקה. 
ידי המשרד להגנת הסביבה לשם מניעה  בהוראות שניתנו על 
נקי"  אוויר  "חוק  לפי  אשדוד  מנמל  האוויר  זיהום  של  וצמצום 
ו"חוק למניעת זיהום ים", קיימת דרישה להצטייד באמצעי פריקה 
לצוברים מסוימים אשר יצמצמו פליטות חומרים רעילים לסביבה 
- וזאת, עד לתאריך 31 בינואר 2019. כוונת ההוראות היא לחדול 
המדלים  בשיטת  לפריקה  ולעבור  ״חופנים״  באמצעות  מפריקה 

שנחשבת למזהמת פחות.
בינואר  ב-1  לתוקף  שנכנס   2008  – התשס״ח  נקי  אוויר  חוק 
2011, מסדיר את הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת 
הגורם  הוא  הסביבה  להגנת  המשרד  החוק,  פי  על  אחת.  חוקית 
במניעת  הסמכויות  מבחינת  והן  האחריות  מבחינת  הן  המוביל 

מפגעי זיהום אוויר.

איגוד  את  המייצג  ברוקמן  דקל  עו״ד  ידי  על  שנשלח  במכתב 
יבואני התבואות למנכ״לית משרד התחבורה קרן טרנר, למנכ״ל 
חברת נמל אשדוד, איציק בלומנטל, ולגיא סמט, מנכ״ל המשרד 
להגנת הסביבה, נדרשו המכותבים להתערבותם המיידית על מנת 
בחברת  חופנים  באמצעות  התבואות  פריקת  את חידוש  להבטיח 
נמל אשדוד וזאת כאמור, בשל הוראה מהמשרד להגנת הסביבה, 
על הפסקת עבודות הפריקה בנמל, בין היתר של אוניות הצובר 
והגרעינים  התבואות  מוצרי  את  בתפזורת  המביאות  אוניות   -
– כסויה, תירס ועוד. עו״ד ברוקמן ביקש כי ״הסדרת חילוקי 
פעילות  האטת  או  להפסקת  תגרום  לא  הצדדים  בין  הדעות 
ליבואני  שגורם  דבר  בנמלים,  תבואות  של  הסדירה  הפריקה 

התבואות נזקים כבדים״. 
איתי רון, יו"ר איגוד יבואני התבואות לישראל אומר לביזנס: 
"נדהמנו מהודעת המשרד להגנת הסביבה על הפסקת הפריקה 
בנמל אשדוד עד להודעה חדשה. זה משאיר אותנו חסרי אונים. 

אותנו לא מעניינים התירוצים, הסיפורים שיש לכל אחד מהצדדים, 
גרעינים  ומוצרי  תבואות  לארץ  להביא  רוצים  אנחנו  ההסברים. 
לטחנות  ולשחרר  במהירות  לפרוק  ועוד(,  חיטה  סויה,  )תירס, 
אנחנו  כעת  מזון.  ולמפעלי  למשקים  התערובת,  למכוני  הקמח, 
בתוך  גדולה שעומדת  אחת  חיטה  אניית  יש  ומופתעים.  תקועים 

הנמל ואינה נפרקת, ועוד מספר ספינות בדרך. כאוס מוחלט".
תגובת המשרד להגנת הסביבה: ״המשרד להגנת הסביבה לא 
אשדוד  נמל  חברת  אשדוד.  בנמל  צוברים  פריקת  לעצור  הורה 
נדרשה לפרוק את הצוברים הללו באמצעות אמצעי הפריקה החל 
לא  אשדוד  נמל  כה  עד  ידיעתנו,  למיטב   .2019 בפברואר  מה-1 
שלא  צוברים  פריקת  כי  מדגיש  המשרד  אלו.  באמצעים  הצטייד 
באמצעות האמצעים שנדרשו להתקנה, וכן אי התקנת האמצעים 

הנדרשים בהוראות, תהווה הפרה לכאורה של הוראות אלו״.
התקבלה  לא  כה  עד   - אשדוד  נמל  לדוברות  פנייתנו  למרות 

תגובתם. 

איציק מצרפי 

לפני מספר ימים חייב בג"ץ את משרד האוצר להשוות 
את המס על טבק לגלגול למס על סיגריות רגילות ושעליו 
לעשות זאת באופן מידי, בהתאם לכך ככל הנראה כבר בשבוע 

הבא יתן כחלון את ההוראה להעלאת המיסים. 
בקורס  סטודנטים  עם  לשיח  כחלון  הגיע  ביום שישי האחרון 
איך  היה  הנושא  בהרצליה.  הבינתחומי  מהמרכז  עסקים  מנהל 
דווקא  התעניינו  שהסטודנטים  אלא  הסלולר",  "רפורמת   - לא 

בנושאים אחרים, כשבראשם נושא מיסוי הטבק לגלגול.
יותר  חזקים  הם  להרוויח,  שרצו  הסיגריות,  חברות  "אנשי 
אותי  שלחו  נבחרתי,  אני  האוצר,  שר  אני  ישראל...  מממשלת 
לשם, אבל הם ניצחו אותי. לא הצדק ניצח כי לא היה פה צדק. 

הם לא הוכיחו שכמות העישון של הטבק עלתה", אמר כחלון. 
באשר לשוק הבנקאות סיפר כחלון לסטודנטים: "הפרדנו את 
ישראכרט ולאומי קארד, אבל בדיסקונט, היה חשש מהפרדת ויזה 

וביקשו שלא ניגע בזה". 
באשר לקושי בפתיחת עסקים כאן בישראל אמר כחלון: "זה 
ממש קטסטרופה. טיפלנו קצת ברישוי העסקים, אבל להגיד לך 

שסיימנו? לא, לא הכל זה כחלון".
חזקות  החלב  חברות  כי  כחלון  שוב  ציין  החלב  משק  בעניין 

ממנו, "מה אתם חושבים, שבג"ץ לא יכול לחייב אותי כאן? אני 
שר אוצר ויש לי מדיניות ואנחנו נפתור את הבעיה במשק החלב 
כך  כל  'הם'  אבל  מיסוי,  השקעות,  עידוד  המדינה:  של  בכלים 
וכל כך עוצמתיים שאם בעבר הצלחנו לעשות רפורמות  חזקים 

בשוק של חברות פרטיות, בסלולר, זה היה פשוט נס".
כחלון התהדר ברפורמה חדשה - הקטנת ההוצאה על תחבורה 
תועפות  הון  כיום  מוצאים  הבית  שמשקי  ציין  כחלון   - פרטית 
וזו לדעתו  ורכש  על מימון רכבים, ביטוח רכבים, מיסוי רכבים 
המחיה.  יוקר  בתחום  הבאה  הגדולה  הרפורמה  להיות  צריכה 
יהיה  הזו  ההבטחה  את  כי  ונראה  לקיים  צריך  שהבטחות  אלא 
- כי אם אתה מאמין  קשה לקיים משצי סיבות בולטות: האחת 
אותו,  לנו  להוזיל  הצלחת  לא  אוצר  וכשר  כבד  הוא  שהמיסוי 
איך תצליח הפעם? שנית - מרבית מקופת המיסים של המדינה 
מתבססת על התחבורה הפרטית, מס הבלו על הדלק שעבר מזמן 
את רף ה60% ממחיר הבנזין, מיסוי היבוא על הרכבים וכדו'. מה 
האלטרנטיבה שאתה מציע לכיסוי עשרות המיליארדים ממיסוי 

התחבורה הפרטית - עליהם מתבססת קופת המדינה? 
המצב של מפלגת כולנו המדשדשת סביב אחוז החסימה - על 
פי הסקרים, לא מעודד, בלשון זהירה. שר האוצר משה כחלון, 
השר הכלכלי חברתי שהצליח לכבוש את דעת הקהל בבחירות 
הקודמות ולהמריא בסיבוב הראשון למספר מכובד של מנדטים 
מבלי שדיבר על ביטחון או על נושאים מדיניים, נחקק בזיכרון 
כלוחם אמיץ שקיפל את טייקוני התקשורת מרווחי עתק עד לכדי 
יוכל  לא  איש  זה  ואת  סיגריות  קופסת  של  בגובה  חבילה  מחיר 
עם  לנצח  יהיה  אפשר  אי  הבא,  הסיבוב  את  אבל  ממנו,  לקחת 

רפורמת הסלולר - וחבל. 
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כחלון מודה: "ניצחו אותי"

בלי שביתה או תקלה טכנית
  בנמל אשדוד לא פורקים ספינות 

חברות  "אנשי  מאשים:  האוצר  שר   - המגולגלות  הסיגריות  מחירי  להשוואת  בג"ץ  החלטת  בעקבות 
הסיגריות חזקים יותר מהמדינה" • בשיחה סגורה עם סטודנטים למנהל עסקים אמר כחלון: "לא הצדק 

ניצח, כי לא היה פה צדק"

האם צפויים שיבושים באספקת התבואות? יו"ר האיגוד: "המחלוקות בין המשרד להגנת הסביבה ונמל אשדוד עולות לנו מיליונים" 

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

כחלון. צילום: אתר הכנסת

נמל אשדוד. צילום: ויקיפדיה

 - טכנית  תקלה  או  שביתה  בלי 
ספינות  פורקים  לא  אשדוד   בנמל 
באספקת  שיבושים  צפויים  האם 
"המחלוקות  האיגוד:  יו"ר  התבואות? 
בין המשרד להגנת הסביבה ונמל אשדוד 

עולות לנו מיליונים" 
איציק מצרפי

המשרד להגנת הסביבה הורה להנהלת 
המותאם  בציוד  להצטייד  אשדוד,  נמל 
על פי הדרישה. הנהלת הנמל קיבלה את 
כבר  המשרד  בפני  והתחייבה  ההנחיות 
פריקה  ציוד  לרכוש  שנים,  מספר  לפני 
ולוח  חוזרות  התרעות  חרף  אך  מתאים, 
את  ביצעה  טרם  מראש,  מוגדר  זמנים 

ההוראות ופריקת התבואות הופסקה. 
המשרד  ידי  על  שניתנו  בהוראות 
וצמצום  מניעה  לשם  הסביבה  להגנת 
לפי  אשדוד  מנמל  האוויר  זיהום  של 
זיהום  למניעת  ו"חוק  נקי"  אוויר  "חוק 
באמצעי  להצטייד  דרישה  קיימת  ים", 
יצמצמו  אשר  מסוימים  לצוברים  פריקה 
פליטות חומרים רעילים לסביבה - וזאת, 
כוונת   .2019 בינואר   31 לתאריך  עד 
ההוראות היא לחדול מפריקה באמצעות 
בשיטת  לפריקה  ולעבור  ״חופנים״ 

המדלים שנחשבת למזהמת פחות.
 2008  – התשס״ח  נקי  אוויר  חוק 
שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2011, מסדיר 
האוויר  זיהום  בגורמי  הטיפול  את 
פי  על  אחת.  חוקית  במסגרת  השונים 
הוא  הסביבה  להגנת  המשרד  החוק, 
הגורם המוביל הן מבחינת האחריות והן 
מבחינת הסמכויות במניעת מפגעי זיהום 

אוויר.
דקל  עו״ד  ידי  על  שנשלח  במכתב 
יבואני  איגוד  את  המייצג  ברוקמן 
התחבורה  משרד  למנכ״לית  התבואות 
אשדוד,  נמל  חברת  למנכ״ל  טרנר,  קרן 
מנכ״ל  סמט,  ולגיא  בלומנטל,  איציק 
נדרשו  הסביבה,  להגנת  המשרד 
על  המיידית  להתערבותם  המכותבים 
מנת להבטיח את חידוש פריקת התבואות 
אשדוד  נמל  בחברת  חופנים  באמצעות 
מהמשרד  הוראה  בשל  כאמור,  וזאת 
עבודות  הפסקת  על  הסביבה,  להגנת 
אוניות  של  היתר  בין  בנמל,  הפריקה 
את  בתפזורת  המביאות  אוניות   - הצובר 
כסויה,   – והגרעינים  התבואות  מוצרי 



שהאור פוגש את החומר

נפש בריאה
בגוף בריא

בואו לרכוש מיומנויות חדשניות ויחודיות,
בשילוב שיטות טיפול עתיקות ומדע עדכני

תזכו להפוך למטפלים איכותיים ואפקטייבים

- סוגיות נבחרות במדעי גוף האדם

- נפש האדם חלקיה ותכונותיה

- טיפול בסוג'וק ותעודה מטעם האיגוד הבין לאומי

תצטרפו גם אתם ללימודי מקצוע שהם דרך חיים בשילוב פרנסה נקיה

בחסות האונברסיטה הפתוחה מערך לימודי חוץ
קורס מדעי האדם
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 באוצר מבטיחים 60,000 התחלות בניה והוזלת מחיר החלב • משרד הבריאות 
 שואף להגדיל את התקציב ב-3 מיליארד ₪ מבלי להציג מקורות מימון

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

הממשלה מציגה: ספר תכניות העבודה השנתי 

אי השוויון הוא מוסרי והכרחי
בהכנסות  השוויון  אי  האחרונות  בשנים 
בישראל הצטמצם )מדד ג'יני(, זה אומר שהעניים 
התעשרו יותר מאשר העשירים. עדיין סוגיית אי 
ויש  הכלכלי,  בשיח  נכבד  חלק  תופסת  השוויון 
בחברה  ההון  שחלוקת  כך  על  רבות  ביקורות 
לעשות  וצריך  מספיק,  שוויונית  איננה  עדיין 
עוד כדי לצמצם פערים. מקבלי ההחלטות אשר 
אי  כי  בציבור,  פוגעים  זו  מביקורת  מושפעים 
השוויון הוא הכרחי, והגדלתו תסייע ברווחה של 

כל אחד ואחת מאתנו.  
שהעניים  היא  השוויון  אי  של  שגויה  תפיסה 
מרובי  הם  שהעשירים  בגלל  אמצעים  דלי  הם 
אמצעים. כביכול, העשירים לקחו מהעניים, ולכן 
היסוד.  מן  שגויה  זו  תפיסה  שוויון.  אי  מתקיים 
האדם  עוני,  היא  האנושות  של  המוצא  נקודת 
באמצעות  מעצמם  לו  מסופקים  אינם  צרכיו 
הטבע, בניגוד למשל לנמר בסוואנה אשר ארוחת 
בנהר  מים  ולוגמת  עשב  לוחכת  שלו  הצהרים 
בלי שום תלות בפעולה שלו בעניין. מאז קללת 
אדם הראשון, ללא יגיע הכפיים לא יבוא המזון 

מעצמו לצלחת ודירות שלושה חדרים עם מעלית 
גידול  יורדות מן השמים עם  ומרפסת שמש לא 

האוכלוסייה. 
באמצעים  מחסור  של  זו  מוצא  בנקודות 
ומשאבים, כל אדם צריך לפעול וליצור כדי לייצר 
דמיינו  הצרכים.  מלא  את  ולמשפחתו  לעצמו 
אנשים  שני  קרוזו,  רובינזון  לזה של  דומה  מצב 
שניצלו מספינה טרופה מגיעים לאי בלתי מיושב 
ובלי שהם יודעים זה על זה, ומתחילים כל אחד 
כדי לחיות. האחד  וכלים  ליצור לעצמו מוצרים 
מצליח  האחד  מערה,  בונה  ואחר  בקתה  בונה 
מינימלי  משהו  עם  מקרטע  והשני  יפה,  לבנות 
ביותר שגשמים דולפים בו ורוחות מנשבות בו. 
הצלחתו של האחד לא באה בגלל פגיעתו באחר 
בלתי  גורמים  שני  אלו  משהו,  ממנו  נטל  כי  או 

תלויים לחלוטין אשר מגיעים לתוצאות שונות. 
ענק  בקהילות  גם  שמתקיימת  הסיטואציה  זו 
יוצר,  לא  ואחר  מוצר  יוצר  אחד  אדם,  בני  של 
או שיוצר פחות, או באיכות נמוכה יותר, הפער 
היכולת  הבדלי  ומתבקש.  טבעי  הוא  ביניהם 

והבדלי הכישרון בהכרח יבואו לידי ביטוי. ככל 
שייצרו יותר, כך ההבלים ביניהם יהיו מובהקים 
יתרון  יהיה  אחד  לכל  המקרים,  ברוב  יותר. 
בתחום אחר, אחד ידע לייצר במהירות וביעילות 
ובסוף  המשימה  עם  יסתבך  ואחר  יפות,  נעלים 
היום יחזיק מוצר ירוד. עם זאת, הוא ידע לייצר 
עם  יסתבך  בעוד הסנדלר המוכשר  יפה,  חולצה 
הם  האדם  בני  בין  ההבדלים  והחוטים.  הבדים 
עניין נתון, אין דרך להעלים אותם, וגם אין צורך 

להעלים אותם. 
הבדלים קטנים במוצר, יכולים להביא להבדל 
עצום בהכנסה. דמיינו שני רכבים, שניהם עולים 
אותו דבר, אך רכב א' הוא חסכוני בדלק בעשרה 
אחוזים, וגם עיצובו מושך יותר את העין במעט 
יותר מאשר רכב ב'. התוצאה בשוק תהיה שהרבה 
מאד אנשים יעדיפו לקנות את רכב א', והוא יכול 
ב-40%  למשל  יותר  שגדול  שוק  בנתח  לזכות 
לעומת המתחרה. אי השוויון בהכנסות הוא יכול 
במוצר.  להבדלים  פרופורציונאלי  בלתי  להיות 
גם כאן, ההצלחה של האחד היא לא על חשבון 

הלקוחות   – בצדק  בשוק  זכה  הוא  אלא  האחר, 
רכב  יצרן  ביותר.  הטוב  המוצר  את  רוצים  הרי 
ולא עשק כלום מהיצרן השני, הוא  א' לא לקח 

פשוט סיפק ערך גדול יותר לצרכן. 
ביניהם  כך הפערים  יותר,  יצרו  ככל שאנשים 
אחד  כל  של  והאינטרס  יותר,  בולטים  יהיו 
היחידה  הדרך  שיותר.  כמה  שייצרו  הוא  מאתנו 
להגדיל את העוגה ולייצר יותר מוצרים וסחורות 
שיותר  לכמה  לאפשר  זה  אדם,  לבני  הנדרשים 
הדרך  זו  ביעילות.  ליצור  החופש  את  אנשים 
לספק את צרכיהם של מקסימום אנשים, ובהכרח 
בין  בהכנסות  להבדלים  תביא  גם  זו  שדרך 
השוויון  אי  שפחות.  לאלו  המוצלחים  היצרנים 
הוא התוצר הטבעי הנלווה לעליית רמת החיים 
של כולנו. הניסיון למנוע את אי השוויון, כרוך 
והסחורות  השירותים  בכמות  בפגיעה  בהכרח 
מוסרי,  רק  לא  הוא  השוויון  אי  נגישים.  שיהיו 

אלא הוא הכרחי. 

דוד רוזנטל

מפירי  כך שהם  עקב  סדרתי,  בתואר מתלונן  חברת תח"צ  ע"י  כוניתי  שאלה: 
חוק סדרתיים ואני עושה את המוטל עלי בפניות ישירות אליהם ולבתי במשפט 
לתביעות קטנות. התואר הוצמד לי במכתב לארגון אמון הציבור ואדם נוסף שפנה 
אליהם כך שהיתה חשיפה לתיאור, וכן היתה להם מטרה להשחיר את שמי בפני 
הארגון. האם מדובר בעבירה על חוק לשון הרע? באם כן האם ניתן לתבוע על 
כך? ואיזה סכומים? שאלה נוספת: האם ניתן לתבוע תביעה ייצוגית חברת תח"צ 
וכן  לחלוטין  יהא מלא  על תחנות מבלי שהקו  נהגיה מדלגים  פעם  אחר  שפעם 

מפירה באופן שיטתי את תנאי הרישיון?
שאלה דומה: עבדתי בליווי הסעות ולא קיבלתי מספיק כסף על החודש האחרון. 
והיא שלחה מייל  והוא רק צעק עלי, פניתי למזכירה  ניסיתי לדבר עם האחראי 
למנהל לי ולאחראי ביחד שיצור איתי קשר והוא מחזיר לכולנו "אל תתייחסי אליו, 

נוכל", האם זה חוקי?
הרע,  לשון  תביעת  של  הבסיסיים  התנאים  מתקיימים  המקרים  בשני  תשובה: 
לאמירות  עד  היה  מלבדכם  אחד  אדם  עוד  רק  אם  אפילו  הפרסום  יסוד  מתקיים 
הרע,  כלשון  להיחשב  יכולות  סדרתי"  ו"מתלונן  "נוכל"  האמירות  המשפילות. 
איסור  שבחוק  ההגנות  שיחולו  מבלי  הרע  לשון  בפרסום  אשם  שנמצא  ומפרסם 

לשון הרע חשוף לתביעה של עד 144,000 ₪ לכל פרסום, ללא הוכחת נזק.  
במקרה הראשון, ייתכן וללא קשר יהיה ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד חברת 
התחבורה הציבורית, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, ואילו במקרה השני ייתכן 
שיהיה ניתן לשלב תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, יחד עם תביעה בדיני עבודה.



יש דרך חוקית לאזרח הקטן לתבוע את התאגידים הגדולים על  שאלה: האם 
בזבוז של כספי פנסיות וחברות ציבוריות?

מצומצם  מניות  מספר  מחזק  הוא  אם  אפילו  הציבור,  מן  מניות  בעל  תשובה: 
ייצוגית  בשווי של אלפי שקלים בודדים, רשאי בתנאים מסוימים להגיש תביעה 
היכולות  בבקשתו-  המתוארות  העוולות  שווי  כל  ובגין  המניות  בעלי  כל  בשם 
להגיע גם למיליארדי שקלים. כאשר מתקבלת תביעה ייצוגית, יכול בעל המניות 
מן הציבור, שהגיש את התביעה האישית שלי לאור אחזקתו אפילו במניות בודדות, 

להיות מתוגמל לפי החלטת בית המשפט גם במיליוני שקלים.
בתאגידים,  מניות  אחזקת  של  במקרים  אזרחית  אכיפה  שמגדיר  נוסף  מנגנון 
הנו מנגנון התביעה הנגזרת, מנגנון התביעה הנגזרת מאפשר אפילו לבעל מניות 
בודדות בחברה מסויימת, נניח מניות שנרכשו על ידו בבורסה לניירות ערך בתל 
נגזרת,  אביב ובאמצעות הבנק- להגיש במקרים מסויימים בקשה לבירור תביעה 
אשר די בכך שתאושר בכדי שבית המשפט ישקול את גובה התגמול לאותו בעל 

מניות מקרב הציבור.
הגשת בקשה לניהול תביעה נגזרת היא למעשה פעולה שנועדה להשיב לחברה 
מונעים  בחברה  השליטה  בעלי  כלל  בדרך  אשר  כיס,  חסרון  או  כספים  עצמה 
מאינטרס אחר לגבי אותה השבה- השונה מהאינטרס של בעלי מניות המיעוט או 

הנושים. 
מניות  בעלי  של  האינטרס  גם  הוא  עצמה  החברה  לקופת  הכיס  חסרון  החזרת 
המיעוט והנושים, אשר קופת המזומנים של החברה מהווה חלק מהנכס שלהם או 

הבטוחה להחזרת החוב כלפיהם בהתאמה.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

איציק מצרפי 

המשרדים  יעדי  את  השבוע  מפרסמת  הממשלה 
לשנת 2019 בספר תכנית העבודה השנתי המונה 
תכניות  לתמצית  הנחשבים  עמודים,  כ-800 

העבודה של 26 משרדי הממשלה.
האוצר  משרד  של  העבודה  תכנית  ממסגרת  בעוד 
היעד  "דיור",   - כולנו  של  ההבטחות  הבטחת  נשמטה 
המרכזי שהציב משרד הבינוי והשיכון לשנת 2019 הוא 
דווקא הגדלת היצע הדירות. בנוסף, משרד האוצר מפרט 
אחריות  על  שמירה  של  כללים  בקווים  תכניותיו  את 
פרסמו  במשרד  והפריון.  הצמיחה  והגדלת  תקציבית 
הערכות  למרות  וזאת  ל-2.95  יגיע  הצפוי  הגירעון  כי 
שדיברו על 3.3% גירעון. באוצר צופים כי בשנת 2019 
וכן  ואי השוויון,  בפערי ההכנסות  נראה המשך צמצום 
של  יעד  עם  השנה,  הבניה  בהתחלות  משמעותי  גידול 

60,000 יחידות דיור חדשות.
תכנית  את  הציג  באב"ד,  שי  האוצר,  משרד  מנכ"ל 
העבודה של משרדו ולא ציין בפתח הדברים את תחום 
בכל  האוצר  במשרד  שהוצבו  שביעדים  אלא  הדיור. 
2017 החלו את בנייתן  הקשור להתחלות הבניה, בשנת 
בבניית  החלו   2018 בשנת  דיור.  יחידות   51,394 של 
יחידות   60,000 על  עומד   2019 לשנת  היעד   .50,000
בשנת   – קרקעות  לשיווק  הקשור  בכל  זאת,  עם  דיור. 
2018 שווקו 70,687 קרקעות. בשנת 2019 מנמיכים את 
הרף באוצר וצופים לשווק קרקעות עבור 65,000 יחידות 
דיור בלבד. מה שאומר, פחות קרקעות שישווקו - יותר 
לאישור  הקשור  בכל  התכנון,  במנהל  בניה.  התחלות 
יחידות דיור בהתאם להחלטות ממשלה, היעד של 2019 
הכל.  בסך  דיור  יחידות  אלף   105  –  2017 לשנת  זהה 
לצורך ההשוואה, בשנת 2018 היעד עמד על 120 אלף, 

כשבפועל אושרו 152 אלף יחידות דיור.
היעד המרכזי שמשרד הבינוי והשיכון הציב בתכנית ל 
2019 הוא הגדלת היצע הדירות תחת המשכיות מסגרת 
 26,033 הוגרלו   2018 בשנת  למשתכן'.  'מחיר  תכנית 
במשרד  שמציבים  היעד  הקרובה  בשנה  דיור,  יחידות 
הוא 26,150 דירות. על פי המשרד, תכנית מחיר למשתכן 
פועלת כמתוכנן ולמרות גידול במספר המבטלים – יעדי 
ההגרלה נשארו זהים. ב-2019 צפוי המשרד להעמיק את 
הקשר עם הרוכשים תוך שיפור במתן השירות לזכאים 

ולזוכים. 
לתת  והשיכון  הבינוי  במשרד  יצטרכו  זאת  עם  יחד 
דעתם על מכרזים שלא יצאו את הפועל בשל חוסר עניין 
לקבלנים, לדוגמא: בבאר שבע נסגרו 19 מכרזים לקרקע 
קבלן  לא  שאף  מבלי  דיור,  יחידות  ל-2,100  המיועדת 
אחד הגיש הצעה להתמודד במכרזים אלה. שוק הנדל"ן 
בבאר שבע סובל מחוסר איזון בין היקף המכרזים לדירות 

לבין כמות הרוכשים בשוק, ולכן דירות רבות שנבנו עד 
כה, לא אוכלסו ונותרו ריקות. אלי אביסרור, יו"ר קבלני 
דורשים מהממשלה להתערב  "אנו  הנגב אומר לביזנס: 
לפני  רפורמה  ולייצר  לפריפריה  עדיפות  לייצר  בהקדם, 

ששוק הנדל"ן בדרום יפגע בצורה משמעותית".
בפרק יוקר המחיה, הציבו במשרד האוצר מספר יעדים, 
לכותרות  העולה  שלושה מהם מתמקדים במשק החלב 
הפחתת  המטרה,  מחיר  הפחתת   - האחרונה  בתקופה 
מכסים בתחום החלב וייעול משק החלב בכלל. המשימה 
 הנוספת – הוזלת דמי החבר בביטוחי הבריאות המשלימים. 
לייעול  נהלים  וגיבוש  חקיקה  תיקוני  על  בונים  באוצר 
הצהובה  הגבינה  מחיר  לאישור.  כבר  שהובאו  המשק 
ירד בכ-15%. בשירותי הבריאות  ומחיר המטרה לחלב 
למשפחה  ש"ח  מ-2,729  ירידה:  חלה  המשלימים 
של  מהפרספקטיבה  ב-2019.  ש"ח  ל-2,503  ב-2018 
האוצר במבחן התוצאה, בזאת פתרו חלקית את בעיות 

יוקר המחיה. 
נפרץ מספר  2018 שעמד על 2.9%  הגירעון של  יעד 
בתוך  שאז,  אלא  השנה,  סוף  לקראת  בתחזיות  פעמים 
האנדרלמוסיה של המספרים והתחזיות דיווח שר האוצר 
משה כחלון כי היעד נשמר למרות התחזיות האפורות. 
 2019 את  לפיה  ישראל,  בנק  של  התחזית  למרות  כעת, 
3.6, במשרד האוצר מבהירים עם  גירעון של  נסיים עם 
בתקציב  לעמוד  בכוונתם  כי  והמדדים,  היעדים  פרסום 

הגירעון גם בשנת 2019.
הקלה  הרכבת  לתכנית  התייחסו  התחבורה  במשרד 
זו  ובהזדמנות  ואיחורים  מעיכובים  הסובלת  דן  בגוש 
)לאזור  והירוק  הסגול  בקו  נוספת  דחייה  על  מעדכנים 
רק  לפעול  שיתחילו  לציון(,  ראשון  ולאזור  גן  רמת 
 – )בינתיים(  בזמן  יושק  האדום  הקו   .2026 בדצמבר 

אוקטובר 2021.
במשרד הבריאות מדווחים על הכוונה להקים שלושה 
על  נציץ  אם  הארץ.  ובצפון  בדרום  חדשים  חולים  בתי 
יעדים קודמים, בית חולים בבאר שבע אמור היה להיבנות 
עד שנת 2025, אך ככל הנראה היעד הזה לא יושג. בנוסף 
מדברים במשרד על הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה, 
הקמת  אושרה  שלא  כך  על  הידיעה  עם  בבד  בד  אך 
פקולטה לרפואה באריאל, כנראה שגם המטרות האלה 

יישארו בגדר "הנייר סופג את הכל". 
זיהום  את  לצמצם  שואפים  הסביבה  להגנת  במשרד 
האוויר. במשרד התיירות קובעים יעדים לתיירות נכנסת, 
בארץ.  במשרד  המלון  חדרי  מספר  להגדלת  במקביל 

הכלכלה רוצים להגדיל את הייצוא. 
עם פרסום ספר התכניות אמר ראש הממשלה בנימין 
נתניהו: "נמשיך לקדם הפחתה ברגולציה, להאיץ הליכי 
דיגיטציה בשירות הציבורי ולקדם פיתוח כלכלי־חברתי, 

שישפר את איכות החיים של תושבי ישראל". 
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איציק מצרפי

נטוויז'ן  את  קנס  התקשורת  משרד 
של  בספק  מוטלות  מכירה  דרכי  על 
סוכני המכירות שלה. עם זאת בהתאם 
ב-  נקנסה  החברה  הפלא  ולמרבה  להפרות 
יחסית  נמוך  הסכום  בלבד.  שקל  אלף   194
שנחשפו  ההפרות  מספר  בשל  הנראה  ככל 
בפני משרד התקשורת. לפי הודעת המשרד, 
סלקום  קבוצת  של  האינטרנט  ספקית  נציגי 
פנו ללקוחות תוך התחזות לנציגי חברת בזק, 
המספקת את תשתית האינטרנט, או תוך מצג 
שווא שהלקוח כבר משויך לנטוויז'ן והנציג 

רק רוצה לתת לו הנחה במחיר.
טענה  נטוויז'ן  "חברת  התקשורת:  משרד 
כדי  ותוך  באופן המתואר  שהנציגים שפעלו 
עובדי  אלא  עובדיה,  אינם  התחזות,  ביצוע 
חברות הנותנות שירותי שיווק לנטוויז'ן, אך 
המשרד לא קיבל את הטענה, שכן לחברה יש 
אחריות על כל מי שמשווק את שירותיה, בין 
אם הוא עובד החברה ובין אם הוא עובד של 

חברת שיווק במיקור חוץ".
כי:  התקשורת  במשרד  הדגישו  בנוסף 
2018 ותחילת  "במהלך הרבעון האחרון של 
2019 הטיל המשרד עיצומים כספיים בסכום 
הפרות  בגין  שקל  מיליון  כ-1.6  של  מצטבר 

בתחום התחרות ופגיעה בצרכנים".

מצעד הקנסות

טלזר - 019  נקנסה בעבר בסכום של 170 אלף 

בעקבות  שקל 
ביכולת  פגיעה 
הסלולר  מנויי 
להתקשר  שלה, 
דרך  לחו"ל 
תקשורת  ספקי 
ם  י י מ ו א ל נ י ב
קנס  אחרים. 
על  הוטל  דומה 
טלזר בשל הפרה 
בעבר.  זהה 
באוקטובר 2018 

אלף   126 של  בסכום  מובייל   HOT נקנסה 
שקל, על שלא השיבה כנדרש בחוק לפניות 

של מנויים על חיובי יתר.
בספטמבר 2018 בזק בינלאומי נקנסה ב-208 
בכל  לכללים  ציות  אי  בעקבות  שקל,  אלף 
אתר  באמצעות  למנוייה  שירות  למתן  הנוגע 
האתר  באמצעות  התנתקות  כמו  האינטרנט, 
של  הפניות  לנציב  לפנייה  הנוגע  בכל  וכן 
טלקום  גולן  נקנסה  השנה  באותה  החברה. 
181 אלף שקל עקב זמני המתנה  בסכום של 
הלקוחות,  בשירות  אנושי  למענה  ארוכים 
וכן ב-75 אלף שקל על שלא השיבה כנדרש 

בחוק לפניות של מנויים על חיובי יתר.
לכוכבת  להתייחס  שלא  אפשר  אי  אבל 
היא  הלא  התקשורת  משרד  של  הקנסות 
סלקום - בינואר 2019 הטיל משרד התקשורת 
על החברה קנס בסך של כ-349 אלף שקל על 
החברה, בגין אפליה בין לקוחות, שהתבטאה 
לעבור  קיימים  ללקוחות  איפשרה  בכך שלא 
חדשים.  ללקוחות  שהוצעו  לחבילות 

של  בסכום  החברה  נקנסה   2018 בדצמבר 
405 אלף שקל על שלא השיבה כנדרש בחוק 
לפניות של מנויים על חיובי יתר. בספטמבר 
בסך  סלקום  על  עיצום  המשרד  הטיל   2018
130 אלף שקל בעקבות עיכוב ניוד של מנויי 

טלפון קווי.
חברות  על  המוטלות  הקנסות  מתמצית 
התקשורת  משרד  כי  להבין  ניתן  התקשורת 
חברות  התנהלות  על  עקבי  באופן  מפקח 
מחובתנו  זאת,  עם  יחד  אך  התקשורת, 
שניתן  כדי  למשרד,  תלונה  כל  בשל  לפנות 
יהיה לטפל בה באופן מקצועי ועמוק, יתרה 
מכך, העיצומים וגובה הקנסות המוטלים על 
חברות התקשורת נקבעים לפי מספר ההפרות 
וזה לא סוד, ככל שהקנס כואב יותר לחברה, 

כך הסבירות שתשנה את דרכה גבוה יותר. 
נקודתי  באירוע  "מדובר  נטוויז'ן:  תגובת 
מיידי.  באופן  שטופל  שנים,  ארבע  מלפני 
עבודתו של המשווק החיצוני, שפעל בניגוד 
המנויים  ומעט  מיידית  הופסקה  לנהלים, 

שנפגעו טופלו".

כסף קטן

הורשע בעל השליטה לשעבר בויליפוד

אלכסנדר  נגד  אישום  כתב  שהוגש  אחרי  שנה 
שניאורסון,  ויוסף  גורטובוי  גרגורי  גרנובסקי, 
 BGI בחברות  משרה  ונושאי  השליטה  בעלי  לשעבר 
BSD, ו- ויליפוד השקעות, הודו גורטובוי ושניאורסון 
השופט  ידי  על  הודאתם  לפי  והורשעו  טיעון  בהסדר 
חאלד כבוב. ההליכים נגד אלכסנדר גרנובסקי עדיין לא 
מוצו, מאחר שהפרקליטות לא הצליחה להביאו לישראל. 
כתב האישום בו הודו השניים מייחס לשניאורסון סיוע 
לעבירות גניבה בידי מורשה בסך כרבע מיליארד שקל, 
לגורטובוי עבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות 
בסך 3 מיליון דולר, ולשני הנאשמים עבירות נוספות של 
במסמכים  כוזב  רישום  בתאגיד,  אמונים  והפרת  מרמה 
הוצאו  הכל  בסך  ערך.  ניירות  חוק  לפי  דיווח  ועבירות 
כ-60 מיליון דולר מכספי החברות ב-2014-2012. הסדר 
הטיעון כולל עונשי מאסר של 3 שנים לשניאורסון ו-31 
כספי  קנס  גורטובוי  ישלם  בנוסף,  לגורטובוי.  חודשים 

בסך של מיליון ומאתיים אלף ש”ח .

 במבה אוסם פוזלת לשוק האמריקאי 

מפעל  של  המשופרת  הייצור  יכולת  בעקבות 
כנפיים.  פורשת  אסם  גת,  בקריית  החדש  אוסם 
לפני שנה החלה אסם בפעילות עצמאית למכירת במבה 
מחוץ לשוק החרדי בארה”ב, וחתמה על הסכם עם רשת 
הסופרים קוסטקו, וכן עם רשת )Trader Joe’s ( תחת 
המותג הפרטי שלה. כעת החלה אסם במגעים עם נסטלה 
באמצעות  בארה”ב,  הבמבה  חטיף  להפצת  העולמית 
החטיף,  ארה”ב.  נסטלה  של  העוצמתי  ההפצה  מערך 
לפי התכנון, “יאומץ” על ידי חטיבת מזון התינוקות של 

נסטלה. 

בדיקת פתע ברשתות השיווק

על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 - תמחור 
כמו  ישראל  במדינת  המוצרים  גבי  על  וסימון 
ומעוגן  חוק  בגדר  הוא  נוספות  מערביות  במדינות 
הרשת  את  חושפים  אלו  בתנאים  עמידה  אי  בחקיקה. 
ומעבר  האכיפה,  על  האמונים  הגורמים  מצד  לתביעות 
לכך, ממצבת הרשת את עצמה אל מול הצרכנים כרשת 
משרד  ע"י  השבוע  שנערכה  פתע  בבדיקת  אמינה.  לא 
הוגן,  וסחר  הצרכן  להגנת  והרשות  והמסחר  הכלכלה 
מול  אל  בשקיפות  פועלת  רשת  איזה  היתר  בין  נבדק 
יותר  גבוה  מחיר  משלם  הלקוח  רשת  ובאיזה  הצרכנים 
ישנה  רשת  ובאיזה  המוצר  על  המוטבע  למחיר  ביחס 
הטעייה מובהקת אל מול הצרכן. רשת הסופרים ויקטורי 
דורגה במקום הראשון כרשת ההוגנת ביותר מבין רשתות 
ואושר  יוחננוף  ביתן,  יינות  לוי,  רמי  שופרסל,  השיווק 
עד. במקום הראשון מהסוף עם התוצאה הגבוהה ביותר 
לאחריה  ומיד  עד  אושר  רשת  יצאה  הצרכן  בהטעיית 

מדורגות יינות ביתן, יוחננוף, רמי לוי ושופרסל.

נפטרה מייסדת הרשות להגנת הצרכן

תמר פינקוס, ממקימי הרשות להגנת הצרכן וסחר 
ל-2016   2010 בין  הרשות  על  והממונה  הוגן, 
נפטרה בגיל 70. תמר זכורה כלוחמת נטולת פוליטיקלי 
קורקט ששינתה את פני הצרכנות הישראלית והעלתה את 
המודעות לחשיבות ההגנה על צרכנים. בין היתר פינקוס 
שימשה כתובעת ראשית במשרד התמ”ת ופעלה בשירות 
האכיפה  את  שכללה  היא  שונים.  בתפקידים  המדינה 
בתחום דיני עבודה וכן תרמה להגנה על זכויות עובדים. 
התחרות  הגברת  חוק  בחקיקת  שותפה  היתה  פינקוס 
חויבו  גדולים  שקמעונאים  לכך  שהוביל  המזון,  בענף 
עסקה,  ביטול  תקנות  ביישום  ברשת;  מחירים  להציג 
המאפשרים לצרכנים לבטל עסקות עליהן התחרטו. תמר 
פינקוס חוקקה את תיקון 39 לחוק הגנת הצרכן, שהקנה 
לרשות סמכות להטיל עיצומים כספים על עסקים שעברו 

על התקנות.

ן: צירפה  עיצום כספי לנטוויז'
מנויים תוך התחזות וללא הסכמתם

איציק מצרפי 

ולצמצום  התחרות  לקידום  החוק 
במטרה   2013 בשנת  נחקק  הריכוזיות 
הממשלתית  הוועדה  המלצות  את  ליישם 
להגברת התחרותיות במשק. ועדת הריכוזיות 
מצאה כי המשק בישראל מתאפיין בריכוזיות 
לשווקים  בהשוואה  יתירה  על-ענפית 
שמספר  בכך  השאר  בין  המתבטאת  אחרים, 
בשיעור  שולט  עסקים  אנשי  של  מצומצם 
במשק.  ופיננסיים  ריאליים  נכסים  של  ניכר 
בחלק  מושגת  זו  שליטה  כי  סברה  הועדה 
עסקיות  קבוצות  באמצעות  מהמקרים  ניכר 
עצמו  בחוק  פירמידלי.  במבנה  המסודרות 
נקבע כי עד לסוף 2019 תתבצע ההפרדה כמו 
זו שמתבצעת בימים אלו בין הבנקים לחברות 

האשראי.
עופר  בסוף השבוע שעבר השלימה משפחת 
את יישום חוק הריכוזיות, הסכם שנחתם בין 
בני המשפחה, קובע כי האחזקה הפיננסית של 
לאייל  תועבר  טפחות  מזרחי  בנק   - הקבוצה 
עופר, שהוא בנו של סמי עופר המנוח, ואילו 

האחזקות הריאליות - עופר השקעות וחברת 
דודיו,  בני  בידי  מליסרון  יישארו  הנדל"ן 
יולי  של  ילדיו   – עופר  ודורון  עופר  ליאורה 

עופר.
החוק,  למבנה  בדומה  הוועדה,  המלצות 
מתייחסות לשלושה מישורי פעולה: הראשון, 
החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית 
זכויות.  בהקצאת  ענפית  תחרותיות  ושיקולי 
במבנה  בחברות  השליטה  הגבלת  השני, 
תאגידים  בין  הפרדה  השלישי,  פירמידלי. 
פיננסיים  גופים  ובין  משמעותיים  ריאליים 

משמעותיים. 
כי  מוכיח  עופר  משפחת  חתמו  עליו  המבנה 
ועדת הריכוזיות הניחה כנראה מספר פרצות, 
שלנו,  הפנסיה  על  השליטה  את  שהשאירו 

בסופו של דבר - אצל משפחת עופר. 
אם נרחיב את כוונת המחוקק נמצא כי ועדת 
הריכוזי  שהמבנה  למסקנה  הגיעה  הריכוזיות 
המערכת  באיתנות  לפגיעה  חשש  מעורר 
ואף  העסקית  בתחרות  לפגיעה  הפיננסית, 
מניות  בבעלי  החוסכים,  בציבור  לפגיעה 
המיעוט בחברות הציבוריות ובמחזיקי איגרות 
ביקשה  המלצותיה,  באמצעות  בחברות.  חוב 

במשק  התחרותיות  את  להגביר  הוועדה 
הישראלי, להבטיח שוק תחרותי ויעיל, להגן 
על ציבור המשקיעים ולחזק את איתנותם של 

המתווכים הפיננסיים ואת יציבותם.   
על יישומו של החוק ממונים מספר רגולטורים 
בנק  האוצר,  משרד  המשפטים,  משרד   –
ההגבלים  ורשות  לני"ע  הרשות  ישראל, 
בעיקר  עוסקת  האחרונה  זו  כאשר  העסקיים, 

ביישום הגבלת השליטה. 
שבלטו  הפירמידה  במבני  הנכסים  הפרדת 
הבנקים  אחזקת  כדוגמת  הישראלי  במשק 
מ"חוק  כאמור  נובעת  האשראי,  בחברות 
הריכוזיות", שמחייב הפרדת אחזקות בנכסים 
משמעותיים.  פיננסים  ובנכסים  ריאליים 
משפחת עופר לכאורה ביצעה "מעקף" לחוק 
למשפחה  שיאפשר  רך  פתרון   - הריכוזיות 
וריאליים  פיננסיים  בנכסים  להחזיק  להמשיך 
– מבלי לוותר על איזה מבין נכסיה המרכזיים. 
במקביל  ומכהנת  מליסרון  יו"ר  היא  ליאורה 
עופר  אייל  טפחות.  במזרחי  כדירקטורית  גם 
ובעסקי  בינלאומיים  ספנות  בעסקי  מחזיק 
ומדינות  הולנד  בריטניה,  בארה"ב,  נדל"ן 

נוספות באירופה.

הנדל"ן  הבנק לאייל, 
– לליאורה ודורון
עופר  משפחת  ביצעה  הריכוזיות',  'חוק  בעקבות 
 • הקבוצה  של  המרכזיים  העסקים  בין  הפרדה 
בהסכם שנחתם נקבע כי בנק מזרחי טפחות יהיה 
בידי אייל עופר, ואילו חברת ההשקעות והנדל"ן 

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

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

אחד אחד ידנית  ואותו היו מחלקים בימי הולדת, או לחילופין מקבלים בכל ביקור אצל 
סבא וסבתא, אם זה  עם הופל הפריך של מן בטעם שוקולד, שנמכר במשקל באריזות 
פח מרובעות , אותו היו לוקחים לטיול, מחלקים לחברים או מנשנשים יחד עם כל בני 

המשפחה. לא לחינם מובילים הופלים של מן את הקטגוריה במגזר החרדי ובהחלט ניתן 
לומר שזה בדיוק אותו הטעם כמו פעם....

לקראת חג הפורים – האם יש לכם מוצרים מתאימים למשלוחי מנות?
כל המוצרים שלנו משתלבים נהדר 
במשלוחי המנות ואהובים מאד על 

מקבליהם החל ממארזי העוגיות 
האהובים שממש 'מעמידים' את 

העיצוב של משלוח המנות ויכולים 
להשתלב גם בקונספטים יצירתיים 

שונים; כמו למשל משלוח מנות 
בסימן בריאות – בו אפשר לשלב 

עוגיות מהסדרה הירוקה שלנו 
שכוללת עוגיות גרנולה, או עוגיות 

מקמח מלא ללא סוכר ועוד. גם הופלים המגוונים שלנו יכולים להעשיר את משלוחי 
המנות, החל מהמצופים בגדלים שונים,  ופל האגוזית האהוב ועד הופל הקלאסי האישי 

באריזה הצבעונית הזכורה כל כך.
ספר לנו על הקשר של מן והמגזר החרדי 

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

מגזר בו אנו משקיעים באופן מיוחד וייעודי גם ברמה התקשורתית. לפני כשנה עלינו 
בפעם הראשונה עם מבצע חרוזים מיוחד שהצליח מעל למשוער והביא למעורבות 
והשתתפות גדולה של הציבור.  גם בימים אלו אנו באוויר עם קמפיין בניחוח מתוק 

ונוסטלגי. במקביל, אנו ב'מן' רואים חשיבות גדולה בתרומה לקהילה ונרתמים לשיתופי 
פעולה עם עמותות וארגוני חסד שונים כמו תרומת מוצרים למשפחות נזקקות 

באמצעות ארגון 'יד אליעזר' ועוד.
מה סוד הטעם הנפלא של הופלים והעוגיות של מן? 

הסוד האמיתי שלנו הוא איכות המרכיבים וחומרי הגלם. כל החומרים שלנו הם חומרים 
הכי איכותיים שיש, מחית אגוזים אמיתית, קקאו משובח, חלבה העשויה מטחינה 

אמיתית וכו'. אצלנו אין תמציות או תחליפים, למרות שבחברות רבות בוחרים להשתמש 
בתחליפים וחומרי טעם זולים כדי להוזיל את עלות הייצור. כאמור, אצלנו אין פשרות 

בעניין הזה, והטעם האמיתי מורגש בכל ביס.
ספר לנו על פיקים משמעותיים של צריכת ופלים ועוגיות במהלך השנה

באופן כללי, כמו לכל מוצר בעולם, נתוני הצריכה של המוצרים שלנו משתנים לפי לוח 
השנה. בעונת החורף או לקראת פורים – הצריכה בשיא, מאחרי פורים ועד פסח – אנחנו 
מייצרים בכמויות נמוכות ממש, שכן כולם מתכוננים לחג הפסח ומצמצמים את כמויות 

החמץ על המדפים. בפסח כמובן מפעלנו סגור, אבל החל מחצי שעה לאחר צאת 
החג- נוחתת עלינו ה"בהלה לחמץ" במלוא עוזה. אנחנו עובדים כמעט בלי נשימה 

במשך כמה ימים ולילות רצופים, משאיות מכל הרשתות ממתינות לנו בחניון המפעל 
וממש מתחננות לסחורה טריה שנאפתה לאחר הפסח. בכל שנה מחדש אנחנו מקבלים 
פידבקים מחממי לב מאנשים שמספרים לנו שהם פותחים את האביב עם הופל הפריך 

של מן.

המפעל שהוקם בבני ברק 
מובילים את הקטגוריה, פריכים אהובים ונוסטלגיים עם אבי פקר– מנכ"ל חברת מן

 GUESS  :מותג חדש ומבוקש

'עינית' מביאה 
ללקוחותיה את 
מיטב המותגים 
מרחבי העולם. 

בימים אלו 
מתחדשת רשת 

האופטיקה 
במסגרות ראייה 

של מותג האופנה 
 ,GUESS הנחשב

עם דגמים טרנדיים, 
בקו צעיר ומרענן, 

המצטיינים בעיצוב המתכתב עם כל מה 
שעדכני בעולם האופנה, ומעניקים מענה 
מושלם של איכות מעולה וסטייל משובח. 

רשת האופטיקה 'עינית' מתמחה 
בכל הסגמנטים והקטגוריות הקיימות 
בשוק, ומהווה את אחת מהשחקניות 

הדומיננטיות ביותר בישראל בשוק 
האופטיקה. הרשת דוגלת בתקשורת 

ארוכת טווח עם הלקוח, והודות לצוות 
אנשי מכירות מסור, החברה מטפחת 

קשר רצוף עם לקוחותיה ורואה את 
עצמה כחברה ושותפה לדרך האישית 
של כל צרכן וצרכן. סניפי רשת עינית: 
ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, 

וקניון רב שפע רח' שמגר 16; בני ברק: 
'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז רייסדור, 

רח' הרב לנדא 4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' 
בן שטח 10; בית שמש: חדש קניון לב 

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



ניחוחות שנשארים לאורך זמן

מחזירים 
בגדים לארון 

לאחר שימוש 
ממושך? 

סנו מציעה 
עבורכם את 

מרככי הכביסה 
"מקסימה" – 

מרככי כביסה 
סופר מרוכזים 

לניחוחות שנשארים 
לאורך זמן ומשרים בארונות ניחוח 

נעים. מרככי הכביסה המרוכזים של סנו 
מעניקים לבד רכות מלטפת עם עוצמת 

בישום שנשארת לאורך זמן, בהשראת 
ניחוח מפנק של פריחת השקד, רוח 

אביבית ומשי מלטף. המרככים שומרים 
על הבגדים, מונעים חשמל סטטי, 

מקלים על הגיהוץ ומשמידים חיידקים 
ובקטריות. מרככי הכביסה סנו מקסימה 

מרוכזים פי 4, ומספיקים לעד 40 
כביסות בניחוח עשיר ועוצמתי שנשאר 
לאורך זמן. את מרככי הכביסה של סנו 

מקסימה ניתן להשיג במגוון ניחוחות: 
מאסק, אולטרה פרש, סנסטיב,לבנדר, 

ביו, פטוצ'לי וקול מרענן.



Way Wok A – מהדרין

מי מאתנו 
לא מכיר את 
הסיטואציה 
בה מגיעים 
למסעדה, 

מזמינים 
מנה 

מסוימת 
ומבקשים 

להוריד 
ממנה את הבצל, את הנבטים ואת 

הפטריות, ואם אפשר – להוסיף פלפל 
אדום, מעט חריף ובוטנים מגורדים 

ואז מחכים דקות ארוכות. בדיוק 
מהצורך הזה, הוקמה ברשת המסעדות 

האסיאתיות Wok A Way )ווק אווי(, בה 
כל אחד הוא השף של עצמו - ומרכיב 

את המנה האסייתית המועדפת והאהובה 
עליו. הרשת האסייתית המהירה, המונה 
כיום 10 סניפים, משדגרת את הכשרות 

בסניפים שבמגדלי ב.ס.ר, במרכז 
העסקים  B.B.C בבני ברק לכשרות 

מהדרין בהשגחת בד"צ בית יוסף. קהל 
הלקוחות יוכלו לשבת לאכול במקום 
ארוחת צהריים טעימה, טרייה, חמה, 

מזינה ולא פחות חשוב מהירה או ליהנות 
 Wok A Way -משירות משלוחים. ב

מציעים לסועדים להרכיב בעצמם את 
המנות שלהם עם חומרי הגלם והטעמים 

האהובים עליהם, בשלושה שלבים: 
בחירת בסיס )אטריות/אורז(, בחירת 

תוספת )ירק/בשר/עוף( ותיבול ברוטב 
אהוב. מגדלי ב.ס.ר, מצדה 5, בני ברק. 

שעות פעילות: א'-ה' 10:00-22:00, בד"צ 
בית יוסף. שירות משלוחים לאזור בני 

ברק ורמת גן: *8022



מטרנה מצווה בפעם ה-20 

פעילות החסד 'מטרנה מצווה' בשיתוף 
ארגון חסדי נעמי שמתקיימת השנה כבר 

במשך שני עשורים, מעוררת תגובות 
רבות בציבור החרדי, ששמחים על 

הזכות העצומה להשתתף בפעילות 
שמקנה לציבור אפשרות להיות שותף 
בגמילות חסדים חשובה - תרומת מזון 
תינוקות למשפחות נזקקות. במסגרת 

המבצע נאספות כפיות מטרנה או 
אריזות דייסות מטרנה במוקדי המבצע 
ותמורתן תורמת חברת מטרנה אריזות 

תמ"ל )תרכובת מזון לתינוקות( ודייסות 
לחלוקה למשפחות נזקקות. מדי 

שנה מגיעות לחברת מטרנה תגובות 
נלהבות ממשפחות שמקפידות לשמור 

כפיות ואריזות דייסות מטרנה במשך 
כל השנה במיוחד עבור פעילות זו. גם 
השנה נרשמו תגובות לאחר ההכרזה 

כי המבצע החשוב נפתח בפעם ה-20 
ברציפות. במטרנה מספרים על תגובה 

אחת מהשבוע האחרון: "במשך כל 
השנה אנו אוספים כפיות עבור 'מטרנה 

מצווה' וממתינים בקוצר רוח להודעה 
על פתיחת המבצע.  איסוף הכפיות 
הפך למסורת של ממש במשפחתנו 

ולהזדמנות אמיתית ללמד את הילדים 
אודות מצוות גמילות חסדים, לחנך 
אותם למודעות למשפחות מעוטות 

יכולת ולמצווה החשובה לסייע להם בכל 
דרך אפשרית. התרגשתי לראות אותם 

אוספים את הכפיות במהלך השנה ואיך 
הם לוקחים את זה כמשימה אישית." 

כתבה חני מאלעד, אם המשפחה.
יו"ר ארגון החסד 'חסדי נעמי' הרב יוסף 

כהן: "אני מתרגש בכל פעם מחדש 
מהמשך שיתוף הפעולה עם מטרנה 
למען משפחות נזקקות, זהו שיתוף 

פעולה שלא יסולא בפז. עם הזמן 
אנו רואים שמבצע החסד והנחישות 
שמלווה את מטרנה במבצע הייחודי 

הזה רק הולכים ומתעצמים משנה 
לשנה, בשיתוף פעולה של חסד ונתינה 

אמיתית. בהזדמנות זו אני רוצה להודות 
להנהלת מטרנה על שיתוף הפעולה 

המיוחד, היכולת לסייע לאימהות להעניק 
לתינוקן את תחליף החלב הטוב ביותר 

בזכות הנכונות של חברת מטרנה לתרום 
תרומה כל כך גדולה מדי שנה – למשך 

20 שנה רצופות –  אין לה אח ורע בציבור 
הישראלי והיא נוגעת בנימי הרגש 

העמוקים ביותר שלנו כארגון חסד, 
ושל החברה כולה. אני מודה גם לכל 

הציבור היקר על שיתוף הפעולה וקורא 
לכולם להמשיך ולסייע בפעולת החסד 

החשובה הזו" 
אז איך עושים מצווה? אוספים כפיות 

תחליפי חלב מטרנה או אריזות של 
דייסות מטרנה, מציינים על החבילה 

"עבור מטרנה מצווה 20", מביאים 
אל ניידות או תיבות "חסדי נעמי", או 

שולחים אל: "חסדי נעמי" רח' בר יוחאי 
10 בני ברק, מיקוד 5155310, ומצטרפים 
למצווה המרגשת. לפרטים נוספים חייגו 
- 03-6777-777. זכרו, ככל שתשלחו יותר 

כפיות ואריזות – מטרנה תתרום יותר 
ממוצריה עבור משפחות נזקקות!



הפתרון המושלם 
לכל סוגי הכביסות

החורף בעיצומו וכמויות 
הכביסה הולכות 

וגדלות,  סנו 
מציעה עבורכם 

את "מקסימה 
ג'ל כביסה 
מרוכז" עם 
טכנולוגית 

 Active - ה
Wash לניקוי 

יסודי ובישום עצמתי, 
היעיל גם לכביסה עדינה במים קרים 

ובטמפרטורות נמוכות. ג'ל הכביסה של 
מקסימה מותאם לכל המכונות ולכל סוגי 

הכביסה גם לעדינה ביותר! "מקסימה 
ג'ל כביסה מרוכז" מגיע במגוון סוגים - 

ג'ל כביסה ביו קולד ווטר – מיוחד להסרת 
כתמים עוצמתית בטמפרטורות נמוכות. 

ג'ל כביסה קריסטל נואר – עם רכיב  
ה - Active Wash לניקוי יסודי ובישום 

עוצמתי. ג'ל כביסה מאסק – מבשם 
את הכביסה בניוחח מאסק עם רכיב 

ה - Active Wash לניקיון יסודי ובישום 
עוצמתי.  חסכוני: מקסימה ג'ל כביסה 
מרוכז, מספיק לעד 60 כביסות במיכל 
3 ליטר. עצה טובה מסנו: לשמירה על 
הבגד לאורך זמן, יש לפעול תמיד לפי 

הוראות הכביסה של יצרן הבגד ולהקפיד 
על הטמפרטורה המומלצת.



אין... אין... וטוב שאין!

גבינה צהובה 
'נעם' של 

מחלבת טרה 
היא פתרון 

מצוין שמשלב 
בריאות וערכים 

תזונתיים עם 
טעם שבני 

משפחה 
אוהבים 

ושמחים למצוא בכריך, בטוסט, 
בחביתה ובפיצה. ארוחה עם גבינה 

צהובה 'נעם' היא ארוחה עשירה בסידן 
וברכיבים חיוניים נוספים. 'נעם' מ-100% 

רכיבים טבעיים וללא חומרים משמרים 
בהשגחה מהודרת של בד"צ ץ העדה 
החרדית, מאפשרת לכם להביא טוב 

לכל המשפחה. בפרוסה דקה של 
גבינה צהובה ישנה כמות סידן השווה 

לזו המצויה בכוס חלב, ומהווה כ-20% 
מהקצובה היומית לבני משפחה, עם 

חלבון וויטמינים נוספים  החיוניים 
לגדילה והתפתחות. חומרים משמרים 

הם חומרים מתועשים שמטרתם להאריך 
את חיי המדף של המוצר. אין בחומר 

המשמר כל תועלת בריאותית, ולהפך: 
הוא משפיע על בריאות בני המשפחה 
בכלל ועל בעלי רגישויות שונות בפרט. 

הוא עלול לגרום לאלרגיות, לעלייה 
ברגישויות ולבעיות בדרכי הנשימה, כך 

שרצוי להימנע ממנו במיוחד בגיל צעיר. 
היום, טכנולוגיות חדשות מאפשרות 

ייצור של מוצרי מזון באיכות מקסימלית 
ללא צורך בחומרים משמרים ובלי לאבד 
מהטריות. בארוחות בני המשפחה כדאי 
מאוד להקפיד על בחירת מוצרים ללא 
חומרים משמרים ובכך להעניק לתזונה 
שלהם תוספת בריאות. במחלבת טרה 

מציעים לכם גבינה צהובה טעימה 
השומרת על חיי מדף ארוכים וחוסכת 

את החשיפה לחומרים משמרים.



הן בחרו להצליח

אולם הכינוסים בקמפוס מכללת מבחר,
רגיל לקבל את פניהם של מקבלי התואר. 

אך הפעם, בטקס חלוקת התארים 
לבוגרות מסלול סיעוד מטעם 'המרכז 

האקדמי לב', הכל היה מרגש ועוצמתי 
עוד יותר... 49 מקבלות התואר חתמו 

בהתרגשות תקופת לימודים מאתגרת 
ויצאו לשליחות החשובה בחייהם: 

להיות אחיות חרדיות ולקדש שם שמים 
בפועלן. 20% מתוכן סיימו בהצטיינות, 
אחת מהן – גב' שרה ש. מבני ברק, אף 

זכתה בתעודת הצטיינות על מחקר 
שהגישה לאחר שנתיים עבודה, בנושא: 

'האחות החרדית במערכת הבריאות 
הישראלית'. הטקס נערך בהשתתפות 

צוות מכללת מבחר והנהלתה, ובראשם 
מנכ"ל המכללה - הרב מאיר יעקובוביץ' 

ובהשתתפות הסגל האקדמי של מכון 
לב: פרופ' חיים סוקניק, נשיא המרכז, 

פרופ‘ קנת הוכברג, רקטור המרכז וגב‘ 
אידה בצלאל, ראש התכנית לסיעוד. 

הרב מאיר יעקובוביץ' דיבר בשבחן 
של התלמידות, "אנחנו מעריצים את 

אותן הנשים החשובות הבאות ללמוד, 
שמגדלות תוך כדי משפחות ברוכות 

ילדים במסירות והתמדה, ואף שואפות 
להמשך לימודים אחר כך. כולן ב"ה כבר 

עובדות בשטח ומפרנסות בכבוד את 
משפחותיהם." "אומרים, שיום הולדת, 

זהו היום שבו הקב"ה החליט שהעולם לא 
יכול להסתדר בלעדיך", אמר הרב ישראל 
תיק, חבר המכון החרדי למחקרי מדיניות 
וחבר מל"ג, שכיבד את משתתפי הטקס 
בנוכחותו. "יום קבלת התארים – זה היום 

שהקב"ה החליט שהעולם החלש לא 
יכול להסתדר בלעדיך, ואת באה כשליח, 

בשביל לתמוך בו ולחזק ולתת לו, אבל 
לא באמת לתת לו – אלא לתת לך, כי 

זוהי השליחות שקיבלת את, זוהי מתנה 
מהקב"ה. התואר הוא רק סמל שאת 
ראויה למעמד הזה." נציגת הבוגרות, 

אשר הוזמנה לשאת דברים בשם כולן, 
בחרה לתמצת את כל תחושותיה 

בהודאה לבורא עולם באמירת פרק ק' 
בתהילים: 'מזמור לתודה'.



מקסימום ניקיון, 
מינימום אבנית

סנו מציגה את נוזל הניקוי 
'00 מנקה אסלות', המעניק 

מקסימום ניקיון לאסלה 
והסרת 100% אבנית. סנו 00 

מיועד לחיטוי ולהסרת כתמים, 
משמיד חיידקים ומפיג ריחות 

לא נעימים. סנו 00 מסוגל 
להסיר 100% אבנית ומצוין 
לניקוי יסודי גם במקומות 
שקשה להגיע אליהם. כדי 

לשמור על הבטיחות, סנו 00 
מופיע באריזה מיוחדת עם פקק חסין 

פתיחה לילדים, ונמכר באריזות של צמד 
או במכלים בודדים.

עמותת חסדי נעמי עמותת 
הרווחה הגדולה בישראל 
ועמותת עזר מציון ארגון 
התמיכה הרפואי הגדול 

בישראל יצאו בשיתוף פעולה 
למען ניצולי השואה, במסגרתו 
חילקו העמותות אלפי "ערכות 

חורף" הכוללות שמיכות, 
רדיאטורים וביגוד מחמם לניצולי שואה וקשישים.

במסגרת הפעילות התגייסו העמותות למען הניצולים והקשישים כאשר חסדי נעמי 
פיקדה על גיוס ואספקת הציוד ועזר מציון סייעה בחלוקתו. בחסדי נעמי יודעים 

לספר שבימים אלו נמצאת העמותה בשיא פעילות החורף, העמותה מסיימת חלוקה 
של כ5000 שמיכות ותנורים בשווי של למעלה ממיליון שקל!

לדברי הרב חנניה צ'ולק אין ספק שמדובר בפעילות חשובה, הקשישים ובתוכם 
ניצולי השואה נחשבים מהאוכלוסיות המאתגרות ביותר לתמיכה שכן אלו נאלצים 
להתמודד גם עם קשיים כלכליים, גם עם קשיים בריאותיים וגם עם בדידות "טוב 

שיש מי שדואג להם ומבצע חסדים עמם. אני מודה לרב יוסף כהן ידידי על שיתוף 
הפעולה ובטוח שגם בהמשך נזכה לשלב ידיים ולבצע חסדים עבור כל מי שזקוק 

להם"
לדברי הרב יוסף כהן מייסד 

ויו"ר עמותת חסדי נעמי 
העמותה נאבקת עם אתגרי 

הקור למען הקשישים ופועלת 
במלוא המרץ כדי לספק את 
צרכיהם "מעילים, שמיכות, 

תנורים, מזון, מה שצריך – 
אנחנו שם כדי לעזור אומר כהן 

"אני מודה לרב חנניה צ'ולק 
על שיתוף הפעולה, זה תמיד 

מרגש ללכת יד ביד עם שותפים שליבם נמצא במקום הנכון"

בתודה מראש על שיתוף הפעולה,  משה כהן – מנכ"ל "חסדי נעמי"
moshe@naomi.org.il 052-2492701 :משרד: 03-6777777 נייד

שת"פ מחמם בין אימפריות החסד בישראל

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 ח' אדר א' תשע"ט 613/2/19
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מאת: עוזי ברק

מ' תושבת שכונה חרדית באחת מערי הדרום,  
בת 45 במועד חבלתה, מורה במקצועה ברשת 
החינוך העצמאי, נפגע במהלך עבודתה כמורה 
העצמאי,  החינוך  רשת  תלמידות  של  מלווה 
כשהאוטבוס בו נסעה עצר בפתאומיות והיא 

נפלה ונחבלה בגב ובצלעות.
עו"ד  ע"י  שהוגש  התביעה  לכתב  בהתאם 
נפגעי  בייצוג  אלי מאור מבני ברק, המומחה 
ולא  הופתעה  מ'  רפואית,  ורשלנות  תאונות 
עם  ופציעתה  נפילתה   את  לעצור  הצליחה 
הן  ישירה  פגיעה  ונחבלה  כך  ובשל  ידיה 

בגבה והן בצלעות, מה שגרם לה לכאבים רבים 
ועוגמת נפש משמעותית.

משפט  לבית  שהוגש  המנומק  התביעה  כתב 
וחברת  האוטובוס  נהג  נגד  בפ"ת  השלום 
מתאר  לביטוח(,  חברה  )שלמה  שלו  הביטוח 
את מסכת היסורים שעברה מ' לאחר התאונה, 
והיא  רבות  חבלות  לה  אובחנו  שבעקבותיה 
כן  וכמו  פיזיוטרפיה  טיפולי  לעבור  נאלצה 

להיות מטופלת במשככי כאבים.
להלכת  בהתאם  כי  התביעה  בכתב  נטען  כן 
לחייב  יש  דנא,  מקדמת  העליון  המשפט  בית 
גם  פיצויים  למ'  לשלם  הביטוח  חברת  את 
ובשל  הניכרות  התפקודיות  מגבלותיה  בשל 

הפסדי השתכרות שעשויים להיגרם לה בעתיד, 
בעקבות הפגיעה שנגרמה לה בכושר עבודתה 
פרישה  גיל  עד  וזאת  לעתיד  והשתכרותה 

לפנסיה. 
המשפט  בית  של  דינו  פסק  ניתן  אלה  בימים 
שהושג  פשרה  הסכם  במסגרת  בפ"ת,  השלום 
של  הדין  עורכי  בין  שהתנהל  מו"מ  לאחר 
לתאונה  דופן  יוצא  פיצוי  שקבע  הצדדים, 
הסעה  במהלך  באוטובוס  נפילה  בגין  למורה, 
הביטוח  חברת  ע"י  שישולם  ספר,  בית  של 
125,000 ₪, מתוכם  כ-  בסכום של  "שלמה", 
35,000 ₪, תקבולים שקיבלה מ' מהמוסד  כ- 
לביטוח לאומי, מח' נפגעי עבודה בגין פציעתה 

שאף הוכרה גם כ"תאונת עבודה".

נפלה בהסעה ופוצתה 
₪ 125,000 ב- 

מ' חרדית, תושבת הדרום, זכתה באמצעות עו"ד אלי מאור 
מבני ברק בימים אלה בפיצוי בסכום יוצא דופן של 125,000 

₪ בגין נפילתה בהסעת בית ספר

צילום: אילוסטרציה

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון
בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

*לא כולל מע"מ מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
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יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

חב' יעקובי יגאל בע"מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ"ש

לבניית יחידת דיור 40 מ"ר + מבצע 
10מ"ר מרפסת לסוכה

רק - 250,000  מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר
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הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה
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 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק



מאת: דוד כהן

ממגילות  אחת  על  ציירים  שמונה  עמלו  שנתיים  במשך 
פומבית  למכירה  שתעמוד  בעולם,  המפוארות  אסתר 
ביום רביעי הבא 20.2 במרכז "אחים" בבני ברק במסגרת 
המכירה הפומבית של בית המכירות "מורשת מכירות פומביות".

המגילה שעוצבה ע"י האמן והצייר האגדי יואל וקסברגר מבית 
פרט.  כל  על  מדוקדקת  חשיבה  תוך  נעשתה  וקסברגר"  "מלכות 
תוך  המפואר  עיצובה  על  ציירים   8 עמלו  ימים  שנתיים  במשך 

שימוש ב-50 צבעים ועיטורים של זהב 24 קראט.
המגילה נכתבה ע"י סופר מומחה בכתיבה בית יוסף - אשכנזית 
בעיצוב  חז"ל  ע"פ  ציורים  המגילה  לאורך  ומדויקת.  מדהימה 
עוצבו  המגילה  אורך  לכל  וקסברגר.  יואל  האגדי  והצייר  האמן 
בשושן,  בארמון  סיור  המגילה:  למאורעות  בהתאם  הציורים 
חלק  ועוד.  המפוארים  העמודים  השונים,  החדרים  הפאר, 
מהדמיות יוצאות מהמסגרות ויוצרות תלת ממד מדהים! מידות 
שורות   21 כתיבה  ס"מ.   620 אורך:  ס"מ.   52.2 גובה:  המגילה: 
כן  כמו  מחשב.  הגהת  ועברה  כשרה  המגילה  יריעות.   8 ע"פ 
מצורפת הערכת שמאי מקצועי. כאמור, מחיר הפתיחה למגילה 

המפוארת עומד על 80 אלף דולרים.
פריט נוסף שמועמד למכירה פומבית הוא ארון הקודש המפואר 
בתחילת  שנבנה  ברומניה  סערט  בעיר  הגדול  הכנסת  בית  של 

המאה ה-19. מדובר בפריט מוזיאוני בעל ערך היסטורי מיוחד.
זהו ארון קודש גדול ממדים, בנוי עץ וגדר מתכת, עם עיטורים 
מרהיבים בחלקם מוזהבים בסגנון מזרח אירופאי קלאסי. הארון 
נבנה ככל הנראה בתחילת המאה ה-19 ועמד בתפארתו בעיירה 
גרויסע  "די  הגדול  בביהכנ"ס  ברומניה,  בקובינה  במחוז  סערט 

שול", היחיד שנותר בעיר לאחר מלחמת העולם השניה.
ניתן למנות  וגדולי ישראל, בהם  בעיר התגוררו חסידים רבים 

את האדמו"ר )הראשון( מסערט ויז'ניץ רבי ברוך הגר זצ"ל בעל 
ישיבה.  והקים בה  ה"מקור ברוך" – אשר כיהן כרבה של העיר 
בעל  זצ"ל  רוזנבוים  מרדכי  חיים  רבי  מנדבורנה  האדמו"רים 
זצ"ל  רוזנבוים  בער  ישכר  יעקב  האדמו"ר  ובנו  חיים"  ה"דבר 
זצ"ל  שטרן  נפתלי  יוסף  הרב  בעיר,  נולד  אשר  יעקב"  "הבאר 
ישיבת  ראש  לימים  שהיה  סופר",  "החתם  זקנו  ספרי  מהדיר   -
וחבר  בירושלים  פרשבורג 

מועצת גדולי התורה ועוד. 
ארון הקודש בבית הכנסת 
ביופיו  בולט  היה  המרכזי 
ויחודו, ארון בנוי עץ לתפארת 
לצידיו  עץ מעוטר,  בסיס  על 
ועיטורי  כותרות  עם  עמודים 
עץ  דלתות  מוזהבים.  גפנים 
עם מגן דוד, מעליהם כותרת 
כפרת  "ועשית  הכיתוב  עם 
לוחות  ומעליו  טהור",  זהב 
הדיברות  עשרת  עם  הברית 
עץ  תבליטי  מצידיו  גדולים 
הארון  ופרחים.  וואזות  עם 
כולו עם עיטורי עץ מדהימים 
מוזהבים.  בחלקם  ביופיים 
מעקה  הקודש  ארון  לפני 

מתכת מעשה ידי חרש. 
מומחים,  הערכות  על-פי 
בבית  נבנה  הקודש  ארון 
הכנסת בתחילת המאה ה-19. 
בביקור  שנים  מספר  לפני 
בעיר סערט, התברר כי ארון 

כדי  לפירוק  מה  משום  מיועד  במקום,  שממוקם  העתיק  הקודש 
להקים תחתיו ארון קודש חדש. יהודי בעל לב חם וחוש היסטורי 
את  לממן  במקום  התחייב  הוא  מעשה,  לעשות  החליט  מפותח 
ואחראית  מקצועית  בצורה  לפרק  ותמורתו  החדש  הקודש  ארון 
את הישן כדי לשמר אותו לדורות הבאים. במבצע מורכב ולאחר 
מאמצים גדולים, הועלה ארון הקודש ארצה לפני מספר חודשים 

וכעת הוא עומד למכירה פומבית.
במסגרת המכירה הפומבית ניתן למצוא מגוון פריטים נוספים: 
קודש  ספרי  והאחרונים,  הראשונים  גדולי  של  עתיקים  יד  כתבי 
מזוזות  בתי  שנים,  מאות  לפני  שהודפסו  ראשונות  במהדורות 
עתיקים, גביעי כסף עתיקים מהמאה ה-19, זוגות רימונים לספר 
תורה ועוד הרבה פרטים יקרי ערך שנשתמרו במשך מאות שנים.

ספרים  להערכה  מקבלים  הם  כי  להדגיש  מבקשים  במורשת 
ופרטי יודאיקה יקרי ערך וניתן לקבל תמורתם כסף או להעמידם 

במכירה פומבית.
המכירה הפומבית של מורשת מכירות פומביות תתקיים ביום 
רביעי 20.2.2019 במרכז "אחים" ברח' רבי עקיבא 86 בבני ברק 

החל מהשעה 20:00. הרב קוק 10 בני ברק 03-9050090.

ח' אדר א' תשע"ט 813/2/19

בית המכירות "מורשת מכירות פומביות" מציג במכירה הפומבית הקרובה: מגילת אסתר מצוירת וכתובה ביד על קלף מעוטרת 
ב-50 צבעים ובזהב 24 קרט במחיר פתיחה של 80 אלף דולר • עוד במכירה הפומבית: ארון הקודש המפואר של ביהכנ"ס הגדול 

בעיר סערט ברומניה שנבנה בתחילת המאה ה-19

פריטים נדירים במכירה הפומבית של "מורשת"

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

מקומות אחרונים במכינה המקוצרת לנשים
שנפתחת ביום ראשון,  י"ב אדר א', 17.02.19

כבר תסיימי את המכינה, ותתקדמי ללימודי התואר...

מ-קו-צ-ר-ת
לפני שתספיקי לומר

מיועד להמשך 
לימודי תואר:

עבודה
סוציאלית

סיעוד -
אחיות

שירותי אנוש
ע"י אונ' ורב תחומי

חיפה
ע"י אונ' 

חיפה
ע"י המרכז 
האקדמי לב

ימי לימוד נוחים המותאמים 
לנשים עובדות פעמיים בשבוע, 

בוקר ואחרי הצהריים

תבחרי להצליח, 
בדרך הקצרה!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

להרשמה למכינה חייגי:

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

המגילה המפוארת של וקסברגר



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

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

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

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באר שבע

ח’-י’ באדר תשע”ט
13-15/2/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 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

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

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

 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)06-10(_____________________________________________

בית שמש
 בבר אילן מול הקריה 

החרדית 3 חד' מצב מצוין, 
מרפסת סוכה אופציה 

לתוספת בניה עוד 2 חד'. 
_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב. 054-4901948

 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(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

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

 ברח' ניסנבוים השקט 4-4.5 חדרים
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

 בדוד רזיאל 3 חדרים 
קומה א' מסודרת. בלעדיות 
_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב 054-4901948 

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)07-07(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

בתשואה גבוהה.
052-3260595)07-07(_____________________________________________

אשקלון

 בבר אילן מול הקריה 
דירת 3 חד' + אופציה לבניה 

בגג, עוד 70 מ"ר בטאבו תיווך 
_____________________________________________)07-07(יעקב. 054-4901948

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

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

050-4156080)07-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-10ל(שאול. 054-2424094

 באזור הוילות רמת אהרון 
דופלקס יוקרתי ק"ב אחרונה. 
_____________________________________________)07-07("עצמון נכסים" 053-5302614

 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(_____________________________________________

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

מושקעת, משופצת 
כחדשה, חזית, פרטים 

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-8(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-10(ללא תיווך. 052-6158114

 ברח' הרב שך, 4 
חד' חדישה, מסודרת 

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

03-5791770)6-8(_____________________________________________

עצור
יש לנו הצעה מעולה 

בשבילכם 
אם יש לכם דירת 3 חד' 
למכירה בב"ב, פ"כ או 

קריית הרצוג במצב טוב 
ואתם מעוניינים למכור

אנחנו נקנה אותה
*חשוב שהדירה תהיה 

3 חד' מקורית ללא 
הרחבות ותוספות
*לא קומת קרקע 

ולא אחרונה
*שנת הבנין מ- 

1970 ומעלה
חייגו אלינו , אנחנו 
היחידים שנותנים 

פינוי של שנה ופריסת 
תשלומים גמישה מאוד

050-9177700 אלי

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

מאוד, יח' הורים + 2 מרפסות 
1,750,000 ש"ח גמיש.

 054-9422194)7-7(_____________________________________________

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

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)7-7(_____________________________________________

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

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)7-7(_____________________________________________

אשדוד
 בבלעדיות 4 חד' ברח' 

הפלמ"ח + מרפסת + סוכה 
+ ממ"ד שמורה ויפה מתאים 

לחלוקה 1,170,000 ש"ח. 
054-8497803)7-7(_____________________________________________

 בדרך-מצדה, מחולקת 
ל-3 יח"ד, 96 מ"ר, משופצת 
ומרוהטת, מושכרת ב-5,600 

ש"ח. 760,000 ש"ח. אור 
_____________________________________________)7-7(לנכס 050-9500075

 בשכונה-יא', חדשה, 
מחולקת מדהים, כולל ריהוט 
מושכרת ב-6,300 ש"ח, ק"א 

950,000 ש"ח. אור-לנכס 
050-9500075)7-7(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרובה לאוניברסיטה, 
2 חד', מעלית, מושכרת 
ב-1,600 ש"ח בהזדמנות 
410,000 ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)7-7(_____________________________________________

 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"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

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

ש"ח "אפיק נכסים"
053-3128884  03-5791514)7-7(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 
מ"ר כסניה פרטית חזית 

מיידי 1,830,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 בבניה באזור מוהליבר 
דירות 4 ו-5  גדולות + מ. 
שמש החל מ-2,100,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 03-5791514)7-7(_____________________________________________

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

052-3344721)7-7(_____________________________________________

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

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בלעדי מחולקת 
בשפת אמת!! 2 דירות 
של 3 חד' כ-55 מ"ר כל 

אחת ק"א משופצות 
ניתן לשנות ל-4 חדרים 
גדולה מיידי 2,200,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2,200 

ש"ח. 390,000 גמיש בנדל"ן-
_____________________________________________)7-7(הקריה 050-3000121

 באזור יהודה הנשיא שיכון 
ג' רח' שקט בית דו 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. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

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

ק"ג חזית גג ענק פתוח 
עם יחידת דיור 50 מ"ר 
מושכרת ב-3500 ש"ח 

+ חניה 2,580,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 א. קריית הרצוג 
"פנטהאוז" 5 חד' + מפרסת 

כ-110 מ"ר + מעלית חניה 
1,920,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה +  מעלית + גג בטאבו 
+ נוף מיידי 2,600,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 260 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 
מושקע ברמה גבוהה! + נוף 
מרהיב ק"ה חזית + מעלית 

3 כ"א למבינים בלבד! "אפיק 
_____________________________________________)7-7(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' ד. גן חדשה 
מושקעת! כ-300 מ"ר 6 

חד' ענקית! + חצר ענקית 
מיידי 4,300,000 ש"ח מפתח 

ב-"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)7-7(_____________________________________________

 באזור רמבם פנטהואז 
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 גמיש. א. 

_____________________________________________)7-7(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"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

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

מפוארת, מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)7-7(_____________________________________________

 בהרלניג צבי דופלקס גג 8 
חד' רומה 4 "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)7-7(דסקל 050-5926021

 בלעדי דופלקס ברב קוק 
באזור המבוקש 190 מטר 

+ מעלית + חניה תיווך 
_____________________________________________)7-8(אלטרנטיב 054-5500263

 דופלקס 6 חד' מפואר 
מאוד 200 מטר בקרית הרצוג 

+ מעלית 2,300,000 תיווך 
_____________________________________________)7-7(אלטרנטיב 054-5500263

 ברמת אהרון, דופלקס 
200 מ"ר ק"ג עם מעלית, 

תשתית מוכנה לחלוקה 
3,000,000 תיווך אנג'ן

02-80-000-80)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ויזניץ בעלי 
המלאכה דופלקס 200 מ"ר 

6 חד' + יחידה של 3 חד' 63 
מ"ר 4 כ"א ק"ג + מעלית 

+ חניה חזית משופצת 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

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

_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

 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)7-7(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בלעדי באזור באר מים 
חיים 5 חד' 125 מ"ר משופצת 

כחדשה ק"ב + מעלית + 
חניה + אופציה 30 מ"ר כולל 

רצפה ועמודים א. פנחסי 
03-5799308)7-7(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א 2,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7(א. פנחסי 03-5799308

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א + 50 מ"ר 
בקומת כניסה 2 יחידות 
דיור חדשות ומרוהטות 
מושכרות ב-5000 ש"ח 

לחודש מיידי 2,850,000 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

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

050-3000121)7-7(_____________________________________________  באזור צייטלין בבניה 5 
יפיפיה י. הורים + מ. שמש 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)7-7(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית + 
סוכה גדולה + שתי יח"ד 

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 ק"א 3 כ"א 
חזית משופצת סוכה 

2,180,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)7-7(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 5 ענקית 
ומסודרת ב"זכרון-מאיר", 140 

מ"ר ק"א + סוכה ענקית, 
_____________________________________________)7-7("תיווך-אריה" 053-3172172

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

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)7-7(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנייה 
מתקדמת דירת 5 חד' ניתנת 
לחלוקה בקלות 2,600,000 

_____________________________________________)7-7(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 באזור מוהליבר 5 חד' 
נדירה, ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

 באהבת שלום 190 
מ"ר + יחידה של 35 מ"ר, 

משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ" 

050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-3,000,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

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

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

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

050-3000121)7-7(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופצית בניה בגג, מעלית 

2,240,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ" 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בשד' גרשטנקורן 4.5 
חד'  + אופציה ענקית בגג 

ובצד 2,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 באהרונסון 4 חד' מרווחת 
ויפיפיה + אופציה ממשית בגג 

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

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

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בבית-יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד', מושכרת ב-6,700 
ש"ח. בניין חדש 2,180,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ"
050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)7-7(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ"
050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ"
050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות בקריית 
הרצוג 4 וחצי חדרים 95 מטר  
רבוע אופציה בגג בטון שכנים 
בנו 1,550,000 גמיש. ת.מ.א. 

_____________________________________________)7-7ח(נכסים 054-8479063.

 בהרצוג ב-95 מ"ר 
קומה ראשונה חזית 

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

_____________________________________________)7-7(נכסים 050-4177750

 למכירה בעמק יזרעאל 
4 חד' + חדר סוכה + 
מרפסת שמש גדולה 

ק"ב + ממד + מעלית 
103 מ"ר מושקעת 

1,800,000 ש"ח מיידי, 
בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)7-7(בועז" 050-4156080

 בהושע 4 חד' קומה 
ראשונה משופצת קופלט 
ב-2,150,000 גמיש. תיווך 

_____________________________________________)7-7(אנג'ן 02-80-000-80

 מציאה! בטבריה 4.5 
חד', ק"ק, אופציה ממשית 

לחלוקה, זקוקה לשיפוץ 
1,800,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-14(_____________________________________________

 דירה 4 חד' באשפטיין 
 BA ברמה גבוהה ק"ב תיווך

_____________________________________________)7-7(יזמות 054-4980159

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

_____________________________________________)7-7(הקריה 050-3000121

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

1,370,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

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

ממוזגת 1,420,000 "תיווך 
_____________________________________________)7-7(משגב לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר ק"ב משופצת + 
י. בטון - 20 מ"ר + מחסן 
1,650,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

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

1,600,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 חדשה בשוק!! 
בביאליק 4 חד', ק"ב, 

3 כ"א 90 מ"ר + סוכה 
וחניה בלעדי! 1,560,000 

מ. כהן נכסים
052-7684074)7-7(_____________________________________________

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

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה 1,890,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)7-7(_____________________________________________

 בפרדס כ"ץ 4 חד' קומה 
4 יחידת הורים + סוכה 

אופציה בגג בטון 1,450,000 
_____________________________________________)7-7(פנחס נכסים 055-6789653



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)07-07(_____________________________________________

 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

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

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

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

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)07-07(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)07-07(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)07-07(_____________________________________________

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)07-07(_____________________________________________

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

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

ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

+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)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

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

1.5 חד' 1,270,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23, 

ב"ב, 03-5797756
050-5308742)1-1(_____________________________________________

ירושלים

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

_____________________________________________)07-10(ש"ח. 050-4644211

 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, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

 בהרב שך קרוב לחנקין _____________________________________________)1-1(050-5308742
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

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

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

ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

 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)07-12(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירה שמורה 3.5 חד' 
בק"ג, גג בטון השכנים 

כבר בנו, ברח' ר' עקיבא/
ישעיהו, פרטים

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-8(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
054-8474843)07-07(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד' 
ק"א חזית 60 מ"ר 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)07-07(_____________________________________________

 למכירה/השקעה 
בית קרקע 2.5 חד' 60 

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

_____________________________________________)6-8ל(058-3260994

 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 
_____________________________________________)07-07(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! 
_____________________________________________)07-07(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 
_____________________________________________)07-07(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 
_____________________________________________)07-07(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)07-07(_____________________________________________

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

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-10ל(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 

_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

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

052-3330965)6-8(_____________________________________________

 בפלמ"ח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,200,000 לסגירה 
ל"אפיקי נדלן בועז"

054-8474843)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

+ חניה 3 כ"א, 2,100,000 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

מעולה רק ב-1,600,000 
ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 

_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
+ אופציות גדולות, 

ק"ג חזית, מדהימה רק 
להכנס 1,650,000 ש"ח 

בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

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

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

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

מערבי "עצמון נכסים" 
053-5302614)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 חד' 
כ- 90 מ"ר + הרחבה 

בנויה )שלד( כ-40 מ"ר + 
אופציה להרחבה עתידית 

ק"ג מעולה להשקעה, 
מציאה. ללא תיווך. 

052-4441136)7-7(_____________________________________________

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

1,860,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)7-7(_____________________________________________

 באזור העירייה 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 
_____________________________________________)7-7(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. 

_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)7-7(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ה' בבניין 
חדש 4 חד' ק"ב + מעלית 

גדולה סלון גדול א. להרחבה 
מוכנה מושקעת ביותר +  מ. 
שמש מעט דיירים 2,170,000 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' משופצת 
קומה ב' חזית בפ"כ מתחרדים  

+אופציה 1,340,000 ש"ח  
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 3 חד' 
+ רשיון לבנות בצד ובגג 

1,380,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)7-7(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
בפ"כ ביוסף חיים קומה ב' גג 
בטון + אופציה קיימת כ-35 
מטר בצד 1,280,000 תיווך 

_____________________________________________)7-7(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים בלבד!! בדבורה 
הנביאה/רשב"ם, 3 ענקית ק"א 

חזית, "תיווך-אריה" 
0533-172-172)7-7(_____________________________________________

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

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)7-7(_____________________________________________

 חדש בסמטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ תוספת שמתחילים 
היום! בלעדי ל"אביחי-

_____________________________________________)7-7(מתווכים" 03-5701010

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

חד' החל מ-1,550,000 תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

052-3344721)7-7(_____________________________________________

 באלישע-ר"ע 3.5 חד' 
ק"א משופצת מהיסוד 

1,610,000 מ. כהן נכסים
052-7684074)7-7(_____________________________________________

 דירה מרווחת 3 חד' ליד 
ביהכ"נ הגדול, 052-7660288 

_____________________________________________)7-10(תיווך.

 באמצע בניה באזור נורדאו 
3 חד' גדולים 1,350,000 ש"ח 

)הון עצמי גבוה(
053-3128884)7-7(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 חד' 
כ. פרטית 1,350,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות 3 חד' 
מחולקת )2 יחידות( קומה ב' 
+ אופציה גדולה. כ-60 מ"ר 
באזור טוב בפ"כ. 1.42 מליון 

גמיש 03-5444815
054-7477054)7-7(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3.5 חד' כ-85 

מ"ר קומה ראשונה חזית 
1,670,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)7-7(נכסים 050-4177750

 בנויפלד 3.5 ק"ג חזית 
סוכה גדולה + אופציה + 

מחסן 1,530,000 ש"ח 
"גשר נכסים"

054-8571997)7-7(_____________________________________________

 בר"ע חת"ס 3 70 
מטר בנין חדש חזית 

1,650,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)7-7(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברב קוק 
השקט! 3.5 חד' קומה ב' 

משופצת מהיסוד + סוכה + 
_____________________________________________)7-10ל(חניה + תיווך 052-7683068

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

ישוב-הארץ" 03-8007000 
052-3344721)7-7(_____________________________________________

 במימון 3 חד' משופצת, 
ק"א 1,480,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחת 1,350,000 תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 
חזית פונה לנוף + חניה 

1,720,000 ש"ח גמיש. א. 
פנחסי

03-5799308)7-7(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

1,470,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

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

1,350,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

 מציאה! א. אליעזר 3 
חד' כ-75 מ"ר ק"ב שמורה 

1,570,000 גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 
3.5 חד' כ-72 מ"ר משופצת 
א. להרחבה 1,350,000 ש"ח 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)7-7(_____________________________________________

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

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

052-5222690)7-7(_____________________________________________

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

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

052-5222690)7-7(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

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

+ מעלית 1,680,000 "תיווך 
_____________________________________________)7-7(משגב לדיור" 052-5222690

 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)7-7(_____________________________________________

 לזריזים!! א. הנגב כ-2.5 
חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 

שמורה א. לסוכה 1,230,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)7-7(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

קומה 1 1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)7-10(054-2600409 שלמה

 באזור רבי 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. 
_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

 מציאת השבוע! 
ברב קוק ליד טבריה 
2.5 חד' גדולים 70 

מ"ר במצב מצוין ק"ב 
מיידית 1,320,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 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"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חד' גדולה + מרפסות 
גדולות 3 כ"א קומה 
א' מיידי 1,270,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 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"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

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

050-5926021)7-7(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל

 דופלקס-גג ברמת הדר, 
רח' לנדאו 200 מ"ר , מעלית, 

2 חניות מיידי "מאגדים" - 
_____________________________________________)7-7(משה דסקל 050-5926021

דופלקסים

+5 חדרים
 6 חד' ברמת-הדר, רח' 

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

050-5926021)7-7(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)7-7(- משה דסקל 050-5926021

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 880,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)7-7(050-7333404 ארץ הצבי

 דירה 93 מ"ר 3 וחצי חד' 
משופצת + מרפסת סוכה 

053-3114218 מחיר 810,000 
_____________________________________________)7-10(ש"ח )אפשרות להשכרה(

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

_____________________________________________)7-10(ש"ח. 050-4644211

לפרסום
03-6162228

 ברמות רח' צונדק, קרקע, 
מוארת א. הרחבה כניסה 
פרטית לל"ת. 1,770,000 
_____________________________________________)7-10(גמיש. 054-4260779 רונן.

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,000 תיוך-
_____________________________________________)7-7(יוחנן 050-4104044

וילות ובתים
 למכירה קוטג' חדיש ורבר 
5 חד' ומרתף מרווח במיקום 

שקט. תיווך "דה בסט" 
_____________________________________________)7-7(052-8977913 שלום

 דו משפחתי 7 חד' בבת 
גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 

+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 
_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה 

מושקעת ויפה רק 1,700,000 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. 050-4811122

 רוטשילד/הרב קוק 6 
חד' גדולה )דירה בקומה( 

2,100,000 ש"ח.
050-4464170)7-7(_____________________________________________

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

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-2656825

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה. תיווך 
"דה בסט" 

_____________________________________________)7-7(052-8977913 שלום

 בבלעדיות, בפינקל 
המבוקש, 5 חד', ק"א, 

שמורה + מ'-סוכה, מיידית, 
2,050,000 ש"ח. "בית ישראל"

054-8070418)7-7(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 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

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(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)07-08ל(054-8423688 054-6876413

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

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

 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(_____________________________________________

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, 75 מ"ר, משופצת 
מאוד, מטבח ואמבטיה גדולים, 

ש. בנפרד 4,200 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 

_____________________________________________)07-07(052-7182182 "אחוזה"

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

ולאחסנה למשרדים ולכל 
מטרה. 052-7182182 
_____________________________________________)07-07(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

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

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

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

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

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

 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.
_____________________________________________)6-10ל(050-3329999

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה, 

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

_____________________________________________)07-08(ש"ח. 052-7671305

 במנחם בגין, מציאה 
בלב מתחם ירוק. 3 חד' 
שמורה ומטופחת ק"א 

3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)6-10ל(054-3974870

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

מאווררת, מרוהטת 35 
מ"ר ק"ג ללא 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)6-10ל(052-7612989

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

מרוהטת + סוכה, מיידי.
052-7691171)6-10(_____________________________________________

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-9ל(שירותים.03-5709011

 בהזדמנות במיקום 
מרכזי ביותר ברבי עקיבא, 

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

_____________________________________________)6-8(אשכנזי 03-5791770

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

790,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

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 
_____________________________________________)6-8(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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' משופצת, 
2 מזגנים ק"א, כניסה נפרדת, 

כניסה מיידית. א. להשכרה 
_____________________________________________)07-14(לטווח ארוך 054-3377431

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

054-8192007)6-10(_____________________________________________

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

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

050-6428960)6-10(_____________________________________________

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

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

050-4811122)7-7(_____________________________________________

 באלתר מיהוד היוקרתי 
4 חד' + מעלית + חניה ק"ב 

בניין ייחודי!- דירה בקומה!! 
1,750,000 ש"ח.

050-4811122)7-7(_____________________________________________

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

1,340,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)7-7(_____________________________________________

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

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)7-7(אביגד 072-3957393

HOMEHERO" " בכפר 
גנים א', 4 ח' 98 מ"ר, מרפסת 
סוכה, מרווח ושקט ק"1, חניה 
_____________________________________________)7-7(1,490,000 ש"ח 052-2656825

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' + שירותים כפולים ק"ב 

רק 1,120,000 ש"ח. 
050-4811122)7-7(_____________________________________________

 להשקעה!! 3.5 חד' 
פרישמן + מעלית + חניה - 
ק"א מושכרת ב 3,900 ש"ח 

רק 1,400,000 ש"ח 
050-4811122)7-7(_____________________________________________

 בכפר אברהם -
ברב אונטרמן 3 חד', יפה,
משופצת חלקית + סוכה,

_____________________________________________)7-10ל(לכיוון הפארק. 054-6303990

 בבלעדיות ברח' ה93, 3 חד' 
גדולה, מיקום חלומי, משופצת 
+ חניה, 1,480,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)7-7(ישראל" 054-8070418

 ביהודה הלוי ק"ק 2.5 
חד' - מסודרת ויפה - מיידית! 

רק 1,180,000 ש"ח 
050-4811122)7-7(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים
 בבעל שם טוב, למכירה 
ממלכה קסומה בת 6 חד', 

מעוצבת ומסוגננת כולל גינה 
ומרפסת, תאווה לעיניים 

במחיר השקה, חייבת להמכר! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

4-4.5 חדרים
 בחרדי, סוקולוב )קרוב 

למקווה( דירת 4.5 חד', 
מרפסת סוכה, מחסן וחניה. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

קרית מוצקין
 דירה עם גג בטאבו מושכר 

לח"י שנים, אופציה לתמ"א, 
באזור שקט ומרכזי המלצת 
השבוע. מאיר אלפסי נדל"ן 

_____________________________________________)7-7(ושיווק פרוייקטים 052-2790370

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות. 
מחירים טובים. 03-5444815 

054-7477054)7-7(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת גן 4 חד' 
חדשה יד ראשונה, בניין חדש 

+ גינה גדולה, תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בק. הרצוג 5.5 ענקית 
משופצת ק"ב 4,500 ש"ח! 
_____________________________________________)7-7("אפיק נכסים" 03-5791514

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

+ חניה ממוזגת מושקעת 
9000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

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

ויפה 6,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)7-7(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באיזור פרמישלן 4.5 
חד' כ-90 מ"ר בנין חדש ק"ד 

4,500 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3, ק"א 
חדשה ברמה גבוהה 
סוכה 4,150, "גשר 

_____________________________________________)7-7(נכסים" 054-8571997

 בבן יעקב, 3, ק"ק 
חצר מרוצפת חדשה 

ומושקעת 4,200 "גשר 
_____________________________________________)7-7(נכסים" 054-8571997

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

רק 3,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבניין חדש 

3 חדרים מושקעת 
במיוחד + סוכה גדולה 
חזית נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 4,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 במעונות ויז'ניץ - 3 חד' 
70 מ"ר מושקעת 3,800 ש"ח 

"הראשון בתיווך - מיידי 
054-30-50-561)7-8(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק 2 חד' 
מרוהטת, מאובזרת משופצת, 

יפיפיה מתפנה ב- 15.3.19 
_____________________________________________)7-10ל(2,500 ש"ח. 054-5634160

 במלצר 2.5 חד' מרוהטת 
קומפלט קומה נוחה 3,900 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 053-3128884

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
2 חדרים מושקעת 

במיוחד נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידת 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 הזדמנות חדשה!!! 
בנסינבוים! 2 חד' ק"ב - 

מעלית מפוארת מרוהטת 
4,200 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)7-7(נכסים 052-7684074

 ברח' ירושלים יחידה 2.5 
חד' 40 מ"ר ממוזגת, מרוהטת 

חדשה 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)7-8ל(050-5152770

גבעת שמואל
 5 חד' ברמת הדר, 

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

050-5926021)7-7(_____________________________________________

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

_____________________________________________)7-7(דסקל 050-5926021

 "רימקס עוצמה" סלנט 
57, קומה 3, כ-80 מ"ר, 

מחסן, חניה, מיידית. ללא 
עמלת תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)7-7(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)7-7(למבוגרים. 052-2656825

 "רימקס עוצמה" נחלת 
צבי 11, קומה 4, כ-70 מ"ר, 
עורפית, מיידית. ללא עמלת 

תיווך! צוות אביגד
072-3957393)7-7(_____________________________________________

 2.5 חד' קומה א' במרכז 
השקט לזוג דתי, דו"ש מזגן, 

ריהוט. לל"ת. 
_____________________________________________)7-8ל(054-6763289

 "רימקס עוצמה" אסתר 
המלכה 2, קומה 3, כ-50 מ"ר, 

מיידית, ללא עמלת תיווך! 
_____________________________________________)7-7(צוות אביגד 072-3957393

2-2.5 חדרים

 דרושה להשכרה דירת 
4-5 חד' בשיכון ה', מושקעת 

_____________________________________________)7-8ל(מאוד. 050-3329999

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק 

בשבילך אנחנו כאן תיווך 
_____________________________________________)BA)7-7 יזמות 054-4980159

 בדימונה דירה להשקעה 
4 חד' קומה שניה מתוך 4 כ. 
מיידי אזור קרוב למרכז העיר, 

מחיר אטרקטיבי. 
_____________________________________________)7-7(052-6053897 אלון

 בבאר שבע דירת 4 חד' 
ברח' הצבי ליד גרנד-קניון 105 

מ"ר משופצת מהיסוד קרוב 
לביה"כ הכיפה.

_____________________________________________)7-7(052-6053897 אלון

 בבאר שבע ליד 
האוניברסיטה 4 חד' מתאימה 

לחלוקה ל-3 יח"ד 650,000 
ש"ח. 054-2388654 "תיווך 

_____________________________________________)7-7(מזרחי".

 בבאר שבע דירת 2 חד' 
60 מ"ר מושכרת מחיר מציאה 
480,000 ש"ח. תיווך המזרחי 

054-2388654)7-7(_____________________________________________

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 באומן אוקראינה דירות 
יוקרה חדשות 99,000$ 

)תשואה 10-15% בשנה( 
03-6307272)7-10(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ז'בוטינסקי 89, אולם תצוגה + 

חד' ישיבות + משרד, כ-160 
מ"ר, ממוזג, חניה, מיידית. 

ללא עמלת תיווך! צוות אביגד 
072-3957393)7-7(_____________________________________________

 בויז'ניץ/דמשק אליעזר 
אולם כ-50 מ"ר חדש. מיידי 

למטרה שקטה בלבד! 
_____________________________________________)7-10ל(054-5634160

 בק. אתא, מגוון חנויות 
למכירה בגדלים שוניים כולל 

עם תשואה עוברת של 7.5%, 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)7-7(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

ציוד או לכל מטרה. 
_____________________________________________)7-10ל(052-6357770

 בלעדי למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 להשכרה בפ"ת חדר 
לקליניקה/משרד. 12 מ"ר 
ק"ק, ממוזג 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

 למכירה בק. אתא פריים 
לוקשיין משרד מרהיב במחיר 
שלא יחזור על עצמו לפרטים 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

 במינץ 3 חד' ק"א 
מתאימה גם למשרדים 
משופצת 3,100 "גשר 
_____________________________________________)7-7(נכסים" 054-8571997

 משרד להשכרה 80 מטר 
קומה א נגיש משופץ ברמה 

_____________________________________________)7-7(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי להשכרה 
ברחוב פרל מחסן מקורה 

95 מ"ר קומת קרקרע 
גישה נוחה לרכב מיידי 

ניתן לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בלעדי במינץ מחסן 
להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 
2,100 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-7(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 מבחר דירות להשקעה, 
החל מ- 500,000 ש"ח 

בקומות נמוכות, בהזדמנות.
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

 בחרדי, דירה מחולקת 
עם כניסה נפרדת, 160 מ"ר 

גינה, תשואה נאה מאוד, אופ' 
לתוספות. מאיר אלפסי נדל"ן 

_____________________________________________)7-7(ושיווק פרוייקטים 052-2790370



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(_____________________________________________

ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

 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 /

₪

₪

■ 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

 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

 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

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

מיצובישי

 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

מאזדה

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

פיג’ו

 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 

_____________________________________________)06-17(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

סיטרואן

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 שיעורי גיטרה ואורגנית, 
ע"י מורה מקצועית ומנוסה, 

באוירה נעימה בב"ב. 
052-7687807)5-8(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)6-10(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)6-10(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

שלמה לב -
052-7623142)6-10(_____________________________________________

מחלקה פלילית

מחלקה אזרחית

מחלקת נזקי גוף

ריטיינר לבעלי עסקים

עו"ד דניאל פאר
כל תחומי המשפט - 
תחת קורת גג אחת

בס"ד

 www.hapraklitim.com

שאלות לווטסאפ 
054-7766628

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 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

 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

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

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

 5 חד', מיוחדת מאוד,
12 מיטות, מרפסת גדולה נוף 
לכנרת ולחרמון בק. שמואל. 

050-4124556)3-7(_____________________________________________

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

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

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען 12 מיטות + 

מזרונים מחיר משתלם 
052-7619453)7-6(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 מזדה, MPV ,2005, מצב 
מעולה, חלון בגג, גלאי רוורס 

_____________________________________________)DVD)7-10, טל': 052-3548894

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19 
מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן 27,900 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-2220385

 מיצובישי פג'ארו 
1999, 7 מקומות, טורבו 
דיזל, מצב מכני מעולה 

19,900 ש"ח בלבד.
052-2220385)7-7(_____________________________________________

 סיטרואן ברלינגו 2015, 
טורבו דיזל, יד ראשונה, 

טסט 10.19 56,900 ש"ח 
_____________________________________________)7-7(בלבד. 052-2220385

 סיטרואן C3, טורבו 
דיזל 2010 שמור וחסכוני 

ללא תאונות 19,900 ש"ח  
_____________________________________________)7-7(בלבד. 052-2220385

 פיג'ו 301 2015, יד 
ראשונה, 100,000 ק"מ, 

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)7-7(_____________________________________________

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 גראנד וויאג'ר, 3,600 
סמ"ק, מודל 2016,

יד ראשונה, אוטו', מאזור 
רמת הגולן, מנוע בנזין, 

טסט לשנה, 68,000 ק"מ 
צבע שחור מטאלי

054-3108005)07-10(_____________________________________________

קרייזלר

 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
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תינוקות

ריהוט

תקשורת

 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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 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

 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

 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. 
_____________________________________________)6-8ל(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

 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

 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

 פלאפון אקו כשר אורגינל 
כמו חדש 70 ש"ח בלי בטריה 

_____________________________________________)6-6ח(054-8498936

0

0

שידוכים

 "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)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

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

052-3245153)50-07(_____________________________________________

אבידות

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 בר' עקיבא אבדה שקית 
עם חולצות ה. בשקית שחורה, 

)קשיחה של אלדו( חשובה 
מאוד לבעליה

_____________________________________________)7-7ח(052-7133153

 נמצאה שרשת זהב לפני 
כשנתיים וחצי ברח' עזר בב"ב. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7606564

 נמצא עגיל זהב משובץ 
יהלומים באזור בר אילן 
בירושלים בשבת קודש. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7188572

 אבד נגן זיפ בצבע שחור 
באוטובוס מב"ב לירושלים קו 

_____________________________________________)7-7(402 לפני כחודש 055-6776833

 דרוש למסירה מחשב ישן 
_____________________________________________)7-7ח()ללא מסך( 02-6231031

 דרוש למסירה טלפון נייד 
ישן עם/בלי סים טוקמן 

_____________________________________________)7-7ח(02-6231031

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה  

-אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)7-7ח(054-7938941

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)7-7ח(052-7396092

 לישיבה בירושלים בת 
250 בחורים דרוש בדחיפות 
קולר מים בתרומה לפרטים 

_____________________________________________)7-7ח(054-8450290 חיים.

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)7-7ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות תרומה/סימלי. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)7-7ח(סימלי. 054-7938941

 מעוניין במכשיר קיטור 
און של חברת בום-טק צבע 

אדום ללא חלקים -
_____________________________________________)7-7ח(058-3230569

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח.  050-6560424

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

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 כיריים גז ביל-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

D.V.D  תוצרת 
KEMMEDY ללא מסך 

_____________________________________________)7-7ח(כחדש 50 ש"ח. 052-3463482

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות מדיח חלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8405498

 TEHA מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח ג-83 ר-52 

_____________________________________________)7-7ח(בפ"ת 052-2786557

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(050-2897977

 מקרר 265 ליטר כמעט 
חדש מחיר 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-4076070

 למכירה מסך דק 23 אינץ 
של דל מהמם ומיוחד 250 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-7171228

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8405498

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-2727474

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
-  4להבות( נירוסטיה 200 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)7-7ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 מקרר פולקטר חשמל 
קטן משרדי שמור במיוחד 300 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 058-3292985

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3346080

 מסך 22" במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(053-3346080

 שואב אבק לרכב - יבש 
- רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-2727474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי 150 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-7938941

 LC985 100 2 פקסים 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח כ"א 050-6560424

 דיספנסי לשתייה קרה 
_____________________________________________)7-7ח(500 ש"ח.  050-6560424

 למסירה דיספנסר לבירה 
_____________________________________________)7-7ח(מהחבית 500  050-6560424

 מסך מחשב דק 20 אינטש, 
זירוקס 190 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 רדיאטור לחימום 12 צלעות 
על גלגלים 100 ש"ח )בפ"ת( 

_____________________________________________)7-7ח(052-2786554

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה! 
_____________________________________________)7-7ח(050-2897977

 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

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות ב"ב 300 ש,ח 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 פינת אוכל מייפל + 6 
כסאות 1.80 נפתח ל-2.5 

_____________________________________________)7-7ח(מטר. 050-4745454

 מזנון 2 מטר מייפל + 
שולחן תואם לסלון.

_____________________________________________)7-7ח(050-4745454

 שידה לבנה יפה 
בהזדמנות 300 ש"ח. מיטת 

נוער כפולה 490 ש"ח. מחסן 
כתר בהזדמנות מיוחדת 490 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-773591

 חדר שינה - מיטות ללא 
מזרונים + ארון 5 דלתות צבע 
קוניאק, סנדוויץ 1,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-8ל(050-7644855

 + 110X45 שולחן מחשב 
שקע חשמל 120 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 300 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8452085

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-5705546

 שולחן סופרים מקצועי 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 050-3087945

 ארון + 5 דלתות עץ מלא 
עבודת נגרים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3222758

 ארון 6 דלתות עץ מלא 
עבודת נגרים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3222758

 שולחן עץ מלא +  זכוכית 
במצב חדש! 70/100 ס"מ 

_____________________________________________)7-7ח(300 ש"ח. 058-3292985

 כורסא מבד בורדו שמורה 
מאוד קלה ונוחה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-4195132

 ארון 2 דלתות רק מדפים: 
גובה 2.40 צבע חום בהיר 

שמור ויפה - 200 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-4195132

 שולחן סלוני חזק מאוד 
מעץ = 200 ש"ח. ועוד פרטים 

_____________________________________________)7-7ח(בזול. 050-4195132

 מערכת אייווה חלקים כ"ח 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש'. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעת מלא 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 כורסת יחיד עם כיסוי 150 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. גמיש. 050-4144615

 סטנדר מתכונן מחיר 200 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח גמיש. 050-4144615

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8423405

 6 כסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח. פינת אוכל למטבח 

- 450 ש"ח. 03-6196964 
_____________________________________________)7-7ח(052-7698994

 ספת סלון מעור אמיתי 
מהודרת - 500 ש"ח. מיטת 

הייריזר - 490 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(03-6196964 052-7698994

 כסא מנהלים - 70 ש"ח. 
מחסן כתר למכירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(03-6196964 052-7698994

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 מיטת הי רייזר חדשה - 
1,500 ש"ח. ספריית סנדוויץ 

+ ויטרינה - 890 ש"ח. שולחן 
+ כסאות 850 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)7-8ל(052-7692882

 ספה 3 מושבים עור צבע 
לבן 380 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)7-7ח(052-5737813

 ספה 2 מושבים 240 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 052-5737813

 מיטה וחצי שמורה 450 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3134131

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחר 
הזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3073826

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8464909

 כסא לתינוק מתקפל 
כולל מגש נשלף מצב מעולה 

_____________________________________________)7-7ח(80 ש"ח. 052-6140800

 למכירה עגלת יויו של 
בוגבו חדשה באריזה במחיר 

מציאה 1550 ש"ח.
_____________________________________________)7-8ל(055-2438521
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ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
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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 
 אברך בעל ניסיון מעונין למכירה בבני ברק

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(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 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

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-10(לאה- 053-3126010

 לבי"ס תורני במרכז 
הארץ דרושות מורות 

מ"מ על בסיס יומי 
sarak@amit.org.il
_____________________________________________)6-8ל(פקס: 09-7700381

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-10ל(050-4149011 054-8477200

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)06-10(_____________________________________________

 לרשת אופנת נשים 
סניף ירושלים דרושה 

מנהלת חנות נ סיון 
חובה! תנאים מעולים 

למתאימה קו"ח:
stvstv101@gnail.com)6-8(_____________________________________________

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

 לחברה פיננסית בבסר, 
דרושים יועצי משכנתאות, 
הכשרה במסגרת החברה. 

עבודה טלפונית מול לקוחות. 
מקצוע נדרש - לא חייב נסיון. 

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)7-7(_____________________________________________

 סייע/ת חינוכית במעון 
יום שיקומי בב"ב עבודה 

מאתגרת עם סיפוק. 
לפרטים: 

073-3956715 קו"ח:
rachelb@ami.org.il)7-8(_____________________________________________

 דרושה גננת לגילאי 
2-3 לגן פרטי בפ"ת נסיון 

חובה )חילוני(
052-4491044)7-10(_____________________________________________

 דרוש/ה חשב/ת שכר 
ומנה"ח זריז/ה ומנוסה, 
שלטיה באקסל + עוקץ 
+ חשבשבת + עסקית 
שכר הוגן. קו"ח למייל. 

k515959955@gmail.com)7-8(_____________________________________________

 דרושה למעון עוזרת 
טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-10(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה דרושים/
ות סייעים/ות לגיל הרך משרה 

מלאה, תנאים טובים. 
_____________________________________________)7-10ל(08-9254192

 מטפלת למשפחתון 
בת"א בהנהלה חרדית ושכר 

גבוה, מוסר עבודה גבוה. 
053-3148021)7-8(_____________________________________________

 למכבסת שלגית דרוש 
שליח עם רשיון נהיגה ב' 
לעבודה קבועה! תנאים 

טובים! רכב צמוד.
050-8460282)7-8(_____________________________________________

 דרושים עובדים/ות ל 2-3 
שעות ביום אופציה לעבודה 

_____________________________________________)7-8(מהבית 053-3173244

 לחברה בתחום הבניה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה מול יזמים, 
אדמיניסטרציה, קבלנים ועוד. 
4-5 שעות ביום, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה נוחה ושקטה, 

א-ה 9:00-14:00 שכר 4,000 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה סמוכה לבני 
ברק בתחום אורח חיים בריא 

פקיד/ה ורכז/ת פרוייקטים 
הרצאות ועוד... א-ה -9:00
14:30, שכר 7000 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7(קריירה 072-22-222-62

 חשבת עמלות איכותית, 
מסודרת, ראש ריאלי, יחסי 

אנוש, שעות גמישות, לא חייב 
נסיון. קו"ח למייל:

riki@tlp-ins.co.il)7-7(_____________________________________________

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

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 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

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-10(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-10(_____________________________________________

 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

 פלאפון נוקיה 3310 חדש 
באריזה עם אחריות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3209095

 נוקיה C2 לא כשר מחודש 
באריזה ב-200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7558801

 סימים טוקמן סלקום לא 
כשר ב-25 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7558801

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי, חדש באריזה 

_____________________________________________)7-7ח(149 ש"ח. 058-3263264

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)7-7ח(200 ש"ח. 054-8464909

 + B.M.X "14 אופניים 
גלגלי-עזר חדשות 180 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח()בפ"ת( 052-2786557

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים מחיר 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-3337530

 תחפושות: חייל, איש חלל 
_____________________________________________)7-7ח(שוטר גיל 5-8. 050-3337530

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-3334530

 גליונות הציבור החרדי 
והעולם החרדי בערך 30 כל 

אחד ב-4.5. 
_____________________________________________)7-7ח(לפרטים 053-3143882

 בהזדמנות!!! חלפיה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 
מספר לא מדויק 38-44 250 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 050-4160457 ירושלים

 גיטרה חדשה בקופסא 
לחויי או ללימוד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4168623 בערב בלבד.

 קנקן בריתה חדש בקופסא 
לסינון מים 40 ש"ח ללא מסנן 

_____________________________________________)7-7ח(052-7168623 בערב בלבד. 

 28 ירחוני "פיצוחים" 
במצב ממש מעולה, מלאים 
בחלקם בעפרון חלוש 120 
ש"ח. 052-4168623 בערב 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 

 בקבוק יין מיסטי הילס 
09, 1.5 ליטר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3259450

 למכירה ארנב או ארנבת 
_____________________________________________)7-7ח(50 ש"ח בלבד 052-7653548

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בשלים 054-8423405

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(כ"א. 052-3595314

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגלי 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-30736826

 אופניים במצב מעולה 2 
זוגות כ"א 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-6140800

 עגלת מאמאס כחדשה 
כל חלק 450 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8448096

 עגלת תינוקות משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)7-7ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שידת החתלה לתינוק 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 054-8452085

 לגו מכבי אש מקורי חדש 
באריזה 380 ש"ח. במקום 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8452085

 כיסויים לסט ספות כחדש 
_____________________________________________)7-7ח(100 ש"ח. 054-8452085

 מעיל צמר שחור לאישה 
חדש בדוק משעטנז, 120 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8452085

 2 זוגות אופניים במצב 
מעולה "16 מחיר כל זוג 150 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-4076070

 אופניים "20 מעולות כולל 
משכחים במצב מעולה נקנה 

ב-1600 נמכר ב-300 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4076070

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

_____________________________________________)7-7ח(054-5705546

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 חליפת בר-מצווה חדשה 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)7-7ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 טרול עלייה למטוס 10 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-2727474

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת הטענה ניידת 230 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 058-3209095

 JBL אוזניות בלוטוס 
כחדשות דגם T110 עם איכות 

_____________________________________________)7-7ח(מטורפת 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)7-7ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3209095

 ברה"ע למכירה עט 
 26B מצלמה נסתרת סילברלין

_____________________________________________)7-7ח(ב-290 ש"ח. 050-6850138

 ערכת מד סוכר 0חב' 
FREE STYLE( חדש 

באריזה 50 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-5858631

 תכולת בית: מזוודה + 
פקס + שטיח + שואב אבק/

צעצועים/שולחן פ"א מ-70 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-5737813

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 40 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
צבע אפור כהה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(053-3155415

 שעון יד דמוי ברייטלינג, 
חדש באריזה 149 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3263264

 מכנס ג'ינס לגברים מידה 
40 חברת קסטרו חדש 90 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)7-7ח(35 ש"ח. 058-7041010

 בובות פרוה פו הדב הלו 
קיטי וכו' 20-35 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-7041010

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 אקורדיון לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 בימבה פלא גלגלים 
מסיליקון 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 
שמור 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3134131

 תיק לאישה מעור ואפה 
לבן ומשובח במחיר מציא 
ה)ב"ב( 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" יוקרתי חזק ואיכותי 

מעוצב ב- 200 ש"ח. 
052-5918474)7-7(_____________________________________________

 משקפי שמש חדש 
חברת "ארוקה" מקורי ב-100 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור חדשה 
עם  טליון יפה עדין ב-250 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-5918474

 למכירה שמלת כלה מחו"ל 
יפיפיה וחדישה ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7613386

 טיטול תחתון מידה L ב-45 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-7174414

 בלו תומך כשר כל החברות 
ב-220 ש"ח. נקנה ב-300 

_____________________________________________)7-7ח(חדש. 052-7174414

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף פיפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-7041010

 דרושה מנהלת חנות 
לאמדוריה תכשיטים בב"ב 

שליטה באופיס חובה. 
058-7578756)7-8(_____________________________________________

 דרושה יועצת מכירות 
לאמדוריה בב"ב עבודה 

במשמרות, ייצוגית וכושר ביטוי 
_____________________________________________)7-8(חובה. 058-7578756

 לחנות מוצרי חשמל 
בב"ב, דרוש עובד רציני עם 
נסיון. תנאים טובים! שעות 

_____________________________________________)07-08(גמישות 03-6163828

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)04-07(צוות חרדי 050-8938869

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



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(_____________________________________________

ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

■ 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!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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 
ישיבתיים בחורים

מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית והרווחית 

של "פוראבר"! מה איתך? 
_____________________________________________)52-08/19ל(053-3155570

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

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

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)04-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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. 

לפרטים 052-5808957 
נא להשאיר הודעה בתא 

_____________________________________________)6-8(קולי.

 דרוש/ה נציג/ת גבייה 
טלפוני בפ"ת תנאים מעולים. 

לשליחת קו"ח
17gius@gmail.com)6-8ל(_____________________________________________

 לגן 2-3 באווירה נעימה 
בגבעת שמואל, סייעת למשרה 

חלקית, לפרטים: 
052-6471287)6-8(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(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)6-10(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)6-10(או בטל': 050-7877853

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 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(_____________________________________________

 למוסד בב"ב דרוש מנקה 
מקצועי, מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים: 058-4884990

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

את/ה לא אח/ות, 
אבל רוצה לעזור לחולים?

יש לנו עבודה בשבילך !
בוא/י הצטרפ/י למשפחת 

מעיני הישועה. לעבודה
 מעניינת ומאתגרת במיוחד

העבודה במשמרות כולל סופ"ש

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

לפרטים: 
03-5770531 ,03-5771127

03-5771127

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

 | 03-5770531

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים לשעות 

אחה"צ קו"ח לפקס:
03-6310203)6-10(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרוש/ה סייע/ת ללא 

צורך בנסיון שעות נוחות 
_____________________________________________)6-8ל(ות. טובים. 052-8990049

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים. 
053-3178464)6-8(_____________________________________________



פסח
 2019 

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

שנה 2 
ברציפות

shainfeld.com/clip78 צפו בסרט חוויות מפסח שעבר

הגיעו החוברות 
החדשות של 

חופשת פסח 2019
לצפייה היכנסו

www.shainfeld.com 

המטוס השני מלא!

המטוס הרביעי מלא!

המטוס השלישי מלא!
המטוס הראשון מלא!

המטוס החמישי מלא!
החלה ההרשמה למטוס השישי

החברה הוותיקה והמקצועית עם יותר מ-30 שנות ניסיון!לכן השנה כולם נרשמים לפסח עם שינפלדמגרשי גולף, טניס, צלילה ועודריזורט פורטו קאראס 17,640 דונם עם מרינה, חופים, כולם נמצאים אתכם במקום אחד!השפים זוכי הפרסים ומשפחת שינפלד בעצמםהאמנים הגדולים, מדריכי הטיולים הבכירים, 

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז
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