
לקוחות אורנג'? מגיע 
לכם שובר של 100 שקל

/ עמ' 2

המחטף של עובדי קו אופ 
מקדם את ההכרעה לטובת 

מחסני השוק 

/ עמ' 8

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

כשליש )!( מהמזון 
 בישראל מושלך לפח 

בעוד אזרחי ישראל מרבים להתלונן על יוקר המחיה, 
מתברר כי כשליש מהמזון המיוצר בישראל מושלך 

לפח • מי האשם בבזבוז האסטרונומי, כמה משפחות 
יכולות לחיות רק ממה שאנחנו זורקים ולמה עדיין 

אין חנויות לעודפי מזון? / עמ' 2

  

בס"ד יום רביעי כ"ב אדר א' תשע"ט  27/2/19 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

מחקר מגלה: 
ירידה בשימוש 

במזומנים 
ובצ'קים
/ עמ' 4

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
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a
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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

רמקולים עוצמתיים
10 וואט, + פנס עוצמתי

₪159
אחריות

1 ים
שנ

רמקולים 20 וואט
עוצמתי במיוחד

₪259
אחריות

1 ים
שנ

רמקולים דוקו
+ כל החיבורים

₪99₪250

מיקרופון
אלחוטי

אחריות

1 ים
שנ

₪350

זוג מיקרופונים 
אלחוטיים

אחריות

1 ים
שנ

ASUS מחשב נייד
 I-5 8gb 256ssd ,'14 אינצ

מהיר וקל משקל

₪2499

בידורית 12 אינץ
כל החיבורים + 2 מקרופונים אלחוטים

₪550

אחריות

1 ים
שנ

בידורית 12 אינץ
כל החיבורים +  מקרופון אלחוטי

₪450

אחריות

1 ים
שנ

בידורית 8 אינץ
כל החיבורים +  מקרופון אלחוטי

₪299

אחריות

1 ים
שנ

בידורית 4 אינץ 
כל החיבורים +  מקרופון אלחוטי

אחריות₪299

1 ים
שנ

צלעות כבש



כ"ב אדר א' תשע"ט 227/2/19

איציק מצרפי

בית-המשפט המחוזי מרכז אישר הסדר פשרה בתביעה 
בטענה  פרטנר,  נגד  עשור  כמעט  לפני  שהוגשה  ייצוגית 
שצירפה מנויים לחבילות תוכן סלולרי וגבתה תשלום על פאנטון 

)צליל המתנה לשיחה( ללא הסכמה מפורשת של הלקוח.
אלף   485,855 תפצה  שהחברה  סוכם  הפשרה  הסדר  במסגרת 
ב”מוצרי  עסקיים,  לקוחות  כולל  לא  לשעבר,  ולקוחות  לקוחות 

פרטנר” בשווי 48.5 מיליון שקלים. 
אלא  ב-2016,  כבר  פשרה  הסכם  על  להסכמה  הגיעו  הצדדים 

שהתעוררו מספר מתנגדים להסדר דאז. 
התובע הייצוגי טען כי במשך 10 חודשים החברה חייבה אותו 
28.48 שקל בחודש בקו אחד  ב-5.97 שקלים בגין פאנטון, בסך 
ו-34.63 שקל בקו שני. לטענתו, מעולם לא ביקש את השירותים 

המתקדמים האלה והם נכפו עליו. בבקשה לתביעה טען כי פרטנר 
נוהגת כך כלפי לקוחותיה: תחילה ניתנים השירותים המתקדמים 
אותם  מבטל  לא  הלקוח  ואם  חודשיים  או  לחודש  תמורה  ללא 

מתחילה המשיבה לחייבו בתשלום.
שירות  לתת  נציגים  מנחה  אינה  כי  זאת,  לעומת  טענה  פרטנר 
השירותים  סוגי  לכל  מודעים  והלקוחות  הסכמתו  ללא  ללקוח 
הניתנים להם והחיובים בגינם על גבי החשבון החודשי שנשלח 
שירות  לקבלת  בקשה  טופס  על  חתם  המבקש  לטענתה  אליהם. 
הבקשה  נשואי  שאינם  שבבעלותו  מהקווים  שניים  לגבי  פאנטון 
גם  לו  נשלחו  בנוסף,  ותנאיו.  השירות  את  הכיר  כי  חזקה  ולכן 

הודעות אודות סיום הטבת החינם בסמוך למועד סיומה.
או  תוכן  חבילת  בגין  שחויבו  הלקוחות  לכל  מגיע  הפיצוי 
פאנטון בין התאריכים - אפריל 2003 ועד סוף דצמבר 2011 ולא 

עשו שימוש בשירותים אלו. 
הזיכוי יוענק בשובר ובו יצוין תום תוקפו. הלקוחות הזכאים 
יוכלו לרכוש ציוד שפרטנר מוכרת וכן להשתמש בשובר עבור 
תיקון מכשירי סלולר. באמצעות השובר ניתן יהיה לשלם עבור 
משלוח למוצרים שירכשו באתר האינטרנט של החברה. בנוסף 
השובר יכובד במלוא ערכו גם לגבי מוצרים הנמכרים בהנחה 
או במבצע בכל מרכזי השירות של פרטנר, בחנויות ובדוכנים 
שלה וכן באתר האינטרנט שלה, אך הם לא יהיו ניתנים למימוש 

אצל משווקים אשר אינם נקראים במפורש פרטנר. 

יחד עם זאת לא תהיה כל הגבלה במספר המוצרים אותם יוכלו 
בזמנים  לרכוש  יוכלו  ובנוסף  הזכאים במסגרת השוברים  לרכוש 
ערך  ובשווה  תנאי  כל  ללא  המימוש,  תקופת  במהלך  שונים 

לתשלום במזומן אך ללא אפשרות לסחור בשובר. 

איך מקבלים את השובר

החברה תשלח לחברי הקבוצה הזכאים בדואר ישראל או מסר 
עם קוד שובר בו תיידע כי השובר ניתן במסגרת תובענה ייצוגית 
הפניה  יכלול  בנוסף  ותחולתו.  השובר  תוקף  בדבר  פרטים  וכן 

לעמוד הפייסבוק של החברה ובו הסבר אודות ההטבה.
לאלו שאינם לקוחות החברה במועד תחילת המימוש, תשלח 
החברה את המכתב לכתובת המייל הרשומה אצלה בתוך חודש 
הישן  במייל  שתפשפשו  כדאי  כן  על  המימוש  תקופת  מתחילת 

במידה ואתם נמצאים כזכאים.
בסך  החברה(,  )לקוח  הייצוגי  התובע  תוגמל  ההסדר  במסגרת 
של 700 אלף שקלים ולעורכי דינו תשלם החברה שכר טרחה של 

4.446 מיליון שקלים - לסכומים יתווסף מע”מ כדין. 

 כשליש )!( מהמזון בישראל מושלך לפח 

לקוחות אורנג’? מגיע לכם שובר של 100 שקל 

בעוד אזרחי ישראל מרבים להתלונן על יוקר המחיה, מתברר כי כשליש מהמזון המיוצר בישראל מושלך לפח • מי האשם 
בבזבוז האסטרונומי, כמה משפחות יכולות לחיות רק ממה שאנחנו זורקים ולמה עדיין אין חנויות לעודפי מזון?

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

איציק מצרפי  

מזון  והצלת  מזון  "אובדן  ישראל,  ולקט   BDO דוח 
אודות  מטרידים  נתונים  מעלה   ,2017 לשנת  בישראל" 
שנה  מדי  הממוצע.  הישראלי  של  האחריות  חסרת  הצריכה 
הנתונים  פי  על  לפח.  מושלך  בישראל  המיוצר  מהמזון  כשליש 
המתפרסמים - עלות המזון הזה עולה לנו כ-19.5 מיליארד שקלים 
בשנה ולצורך ההשוואה מדובר בכשליש מתקציב הביטחון לשנת 

2019, שנרשם כתקציב הגבוה ביותר בכל הזמנים. 
ועניין,  דבר  לכל  תשחית"  ב"בל  כאן  מדובר  הבזבוז  עם  יחד 
לאן.  מבינים  ואיננו  שנעלם  המשפחתי  התקציב  על  נדבר  שלא 
יחד עם זאת, קיימות השלכות חברתיות וסביבתיות כמו משאבי 
גזי חממה שטובי המומחים  והפסולת המייצרת  הייצור, השינוע 

בעולם מנסים להפחית. 
מדובר  כי  שיחשוב  מי  יהיה  הבזבוז  משמעות  את  נבדוק  אם 
אוכל  וחדרי  מסעדות  אולמות,  של  גדולים  במטבחים  דווקא 
מסחריים - אך לא כך הדבר. מהדו"ח עולה כי על מרבית ההשחתה 

אחראים משקי בית פרטיים, בנקודות בהן נצרך המזון.  
השיווק  ורשתות  היצרניות  אלו  הרבה,  שנרכוש  שרוצה  מי 
האמורות להצדיק את קיומן כשעכשיו זה מדעי, בשליש מהמקרים 
הם  הנותרים  השלישים  ושני  בהנחה  שלנו,  הכיס  חשבון  על  זה 

רכישה תוך שיקול דעת. 
הספר  וכותב  פיננסי  לחינוך  המומחה  חדד,  ליניב  פנינו 
"מהתיכון ועד הפנסיה" בו נמצאים שלל טיפים לצרכנות נבונה, 
את  לצמצם  כדי  נבונה  צריכה  על  תובנות  מספר  ממנו  וביקשנו 
נחסוך  איך  רק  לא  היא  כעת  "השאלה  חדד:  לדברי  הבזבוז. 
היא  כעת  השאלה  שהגדרנו,  המשפחתי  בתקציב  ונעמוד  כסף 
בזבוז  של  הזו  הארורה  המגיפה  ממניעת  חלק  להיות  ניתן  איך 
די  טיפים  מספר  על  ממליץ  אני  כך  לשם  שלנו,  מהתקציב   30%
הרבעון  בסוף  כבר  זה  את  נרגיש  אותם  נשנן  אם  אבל  מוכרים, 
לכל  משפחתית  צרכים  רשימת  עם  טבלה  הכינו  שלנו.  בכיס 
חודש. סיימתם את הקניות? חזרו הביתה והכניסו לטבלה חדשה 
 על פי תאריך הקניה, את המוצרים שרכשתם לפי משקל ומחיר. 
חזרו  חודשיים  לאחר  הדבר,  אותו  את  עשו  מכן  לאחר  "חודש 
ומה  יותר  רכשתם  מה  ובדקו  המשפחה  של  הצרכים  לטבלת 

רכשתם פחות, על פי זה תבנו את רשימת הצרכים החדשה לחודש 
משמעות  להבין  לכם  יגרמו  כל  קודם  הללו  הפעולות  השלישי. 
של כל מוצר ומחירו, כך תוכלו גם לעשות סקר שוק ולגלות היכן 
מוצרים  כמה  לכם  יספרו  הללו  הטבלאות  לכך  מעבר  יותר.  זול 
נשארו לכם מחודש א' ועברו לחודש ב'. במצב אחראי שכזה אתם 
תמצאו את עצמכם מצמצמים או לעיתים מרחיבים את סל הצריכה 

המשפחתי שלכם, אך תמיד היו עם אצבע על הדופק". 
חדד מדגיש כי "השיטה הזו מומלצת מאוד לקראת החגים, בהם 
בד"כ אנחנו מבזבזים המון מזון כי הרכישה שלנו היא רגשית. אם 
עשיתם רשימת קניות בפסח שעבר, ובדקתם כמה מוצרים נשארו 
ותוציאו  מחושבים  יותר  תהיו  השנה  בוודאי  החג,  לאחר  לכם 

הרבה פחות". 
האינטרסים המובהקים של רווחי הרשתות חייבות לקבל תפנית, 
אם לא למען הצרכן אז למען המדיניות שאמור להכתיב הרגולטור 
למיגור הבזבזנות. את המדיניות אין צורך להמציא מחדש - אפשר 
באירופה  שיווק  רשתות  להן.  שאכפת  ממדינות  להעתיק  פשוט 
המותג  תחת  וטרייה  יפה  פחות  חקלאית  תוצרת  למכור  החלו 
"שונה במראה" - המהלך יכול להביא לצמצום פערים חברתיים 

יחד עם הפחתת הבזבזנות. 
ענקית   - המזון  לבזבוז  סוף  לעשות  מנסים  המערב  במדינות 
ומיגור  לניטור  תכנית  להפעיל  החלה  הבריטית  טסקו  המזון 
בזבזנות המזון. כמוה סייסנברי ומוריסונס שהחלו לפרסם נתונים 

אודות בזבוז מזון אצלן בסניפים. 
בשנת 2016 צרפת הפכה למדינה הראשונה האוסרת על השמדת 
השלכת  על  אסרה  בעקבותיה,  איטליה,  השיווק.  ברשתות  מזון 
מזון מרשתות השיווק, וכתחליף מחייבת אותן לתרום אותו. אולי 

הגיע הזמן לנקוט בצעד דומה גם בישראל.
ראשוני  צעד  נקטה   REMA1000 השיווק  רשת  בדנמרק 
פלוס  ה'אחד  מבצעי  את  להחליף  הראשונה  כשהייתה  ומהפכני, 
ווולמארט האמריקאית החלה לחייב את יצרניות  אחד' בהנחות, 

מותג הבית לאחידות בציון תאריכי התפוגה.
לאחרונה החל בעולם הטרנד המרגיל מחדש את משקי הבית 
אכילה  והרגלי  אחסון  קניה,  דפוסי  באמצעות  בזבזנות  לצמצם 
ובישול מכיוון שמשקי הבית נחשבים ליעד שקל להגיע אליו וקל 
יותר לשכנע אותו לחסוך מאשר את יצרניות המזון להפסיד כסף. 
אך יחד עם זאת אם לא ישתתפו במהלכים הללו גם היצרניות יחד 

עם רשתות השיווק, יהיה קשה להניע את המהלך הזה לאורך זמן. 
לדוגמא, אם היצרניות יקפידו על תאריכי תפוגה אחידים ופחות 
מבלבלים  )פעולה שתועיל גם להן וגם לרשתות( והרשתות ירימו 
ייעודיות  חנויות  גם  רשת  לכל  להקים  יהיה  ניתן  הכפפה,  את 
למכירת מוצרים שתיכף פג תוקפם. זו לא הזיה, השיטה הזו נהוגה 
"חנות  את  גם  יש  מהן  אחת  שלכל  הביגוד,  ברשתות  שנים  מזה 
כמרוויחה  עליה  להצביע  ניתן  המקרים  ברוב  אשר  העודפים" 

לפחות כמו חנות רגילה - גם במזון זה אפשרי. 
ברמה  כאמור  הנושא  וחשיבות  הלאומית"  "המגיפה  למרות 
החברתית הכלכלית ושמירה על סביבה ירוקה, כנראה שלמישהו 
זה פשוט נוח. כיום, שנת 2019 מדינת ישראל שלחה חללית לירח 
בזבוז  תופעת  לצמצום  הלאומי  החזון  את  כתבה  לא  עדיין  אך 
ירוק  חיסכון, לחשוב  זה לחשוב  לנו  כל שנותר  בינתיים,  המזון. 

ולהניע תרומות של מזון לאלו שאין ידם משגת. 



למשפחה בוחרים כללית מושלם!
ונהנים מסל ההטבות המשתלם ביותר

אין לנו מתחרים 
בניתוחים פרטיים 

בהשתתפות העצמית 
הנמוכה ביותר, עד 2,000 ₪

אין לנו מתחרים 
במחיר החודשי

הכי זולה למשפחה למול מכבי ומאוחדת 
עם חיסכון של למעלה מ-500 ₪ בשנה

₪

אין לנו מתחרים
בטיפולי שיניים

עד 60% הנחה על יישור שיניים-
אורתודנטיה

סל טרום לידה
משתלם

הבראה,  החזר עד 2,000 ₪ לבית
כבר מהילד הראשון

אין לנו מתחרים
במדרסים אורתופדיים

מדרסים מותאמים בהשתתפות 
עצמית בסך 60 ₪ בלבד

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

אין לנו מתחרים
בהתייעצות עם רופא מומחה

למעלה מ-2,000 רופאים מומחים 
להתייעצות בעלות של 150 ₪ לייעוץ 

מצטרפים
למשפחת כללית

עד ח׳ אדר ב׳ 15.3

להצטרפות חייגו:

לנו
 ש

תי
פח

מש
 ה

ום
לב

הא
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על פי מחקר שביצע מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה 
ח"כ אורי מקלב, קיימת עליה של קרוב לשבעים אחוזים במספר כרטיסי החיוב המיידים 

המונפקים בישראל אך עדיין חמישים אחוז מהעסקאות בישראל נעשות בצ'קים 

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

מחקר מגלה: ירידה בשימוש במזומנים ובצ'קים

מאות שוברי מימון לימודים ניתנו בשנים האחרונות 
באמצעות מרכז 'הכוון'

איציק מצרפי

עשרים  למאה  מעל  בישראל  בוצעו   2017 בשנת 
בסכום  מבנקים  מזומנים  משיכות  מיליוני  וחמישה 
כאשר  שקלים,  מיליארדי  ועשרים  למאתיים  מעל  של  כולל 
עולה  כך  בממוצע,  ש"ח   1820 על  עמד  המשיכה  סכום 
ממחקר שביצע מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת יו"ר 
בירידה  מדובר  מקלב.  אורי  ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  ועדת 
במספר המשיכות ועליה בסכום הממוצע לכל משיכת כספים 

מהבנקים, זאת לאור הגידול בהעברות באמצעים דיגיטליים.
כמו כן נמשכו 128 מיליוני צ'קים בסכום כולל של מיליארד 
מדובר  שקל,  כ-7842  על  עמד  ממוצע  צ'ק  שווי  כאשר   ,₪
בסכומי  ועליה  הצ'קים  במספר  אחוזים  עשרים  של  בירידה 
מהווה  בצ'קים  העסקאות  מספר  כאשר  בממוצע  הצ'קים 

חמישים אחוזים מכלל העסקאות בישראל.
של  סך  על  עמד  חיוב  בכרטיסי  החיובים  סכום  במקביל, 
כ-280 מיליארד ש"ח, נעשו כ-1.3 מיליארד עסקאות בכרטיסי 
מדובר  ש"ח,  כ-211  על  עמד  הממוצע  החיוב  וסכום  חיוב 
הנעשים  החיובים  במספר  אחוזים  למאה  מעל  של  בעליה 
בנוסף  הממוצע,  החיוב  בסכום  וירידה  החיוב  בכרטיסי 
מספר כרטיסי הדביט עמד בסך הכל על כ-819 אלף, ומספר 
מיליון  כ-119.7  על  עמד  אלו  בכרטיסים  שבוצעו  העסקאות 

כאשר סכומי העסקאות שבוצעו עמדו על כ-13 מיליארד ₪. 
של  בשיעור  עלייה  חלה   ,2015-2018 בשנים  כי  יצוין 
כ-118%  של  בשיעור  עלייה  הכרטיסים,  במספר  כ-69% 
כ-110%  של  בשיעור  ועלייה  שבוצעו  העסקאות  במספר 
בסכומי העסקאות שבוצעו. בשנת 2017 חיובי כרטיסי הדביט 
היו רק כשמונה אחוזים מכלל החיובים בכרטיסי החיוב בזמן 

שכרטיסים אלו אמורים להוות תחליף לשימוש במזומן.
על פי המחקר קיים חשש כי השימוש בכרטיסי דביט יעמיק 
את המינוס בבנק וכן את מספר הימים בחודש שבהם הציבור 
יימצא במינוס - והדבר ישפיע בעיקר על בעלי הכנסה נמוכה, 
מנגד חיוב בכרטיס נעשה אל מול חשבון העו"ש וכך הצרכן 
יותר אחר הוצאותיו השוטפות אל  יכול לעקוב בצורה טובה 

מול היתרה בחשבון ולהימנע מלהגיע למצב של משיכת יתר.
אומר  מקלב  אורי  ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  יו"ר 
של  מקומו  את  ותופסים  הולכים  הדיבט  וכרטיסי  היות  כי 
היום  אוכלוסיות שעד  לאותם  ויהיו הכרטיס המרכזי  המזומן 
הבנק  של  האשראי  מגבלות  בגלל  הן  במזומן  רק  השתמשו 
יש לבדוק את השפעות  והן בגלל רצונם שלא לקחת אשראי 
פרטיות  חברות  בקרב  נסיונות  ולקיים  לעומק  אלו  כרטיסים 
בכדי שחס וחלילה לא נגיע למצב שתהיינה בעיות, אנו למודי 
נסיון מכרטיסי הרב קו שם עבר עשור מאז שהושקו ועדין לא 

ממצאים כל מלא יכולתם.

אין כלכלה בישראל
"זו הכלכלה, טיפש", הייתה סיסמת הבחירות 
של ביל קלינטון במסע הבחירות הראשון שלו, 
אבל בארץ הבחירות עוסקות סביב מגוון נושאים 
ביבי,  כן   - בעיקר  מהותי.  ולא  מאד,  מצומצם 
לא ביבי. האם צריך להחליף את ביבי, או צריך 
לשמור על נתניהו מאוחדת. בלהט הויכוח הלא 
חשוב, דווקא סוגיות כלכליות מהותיות הנוגעות 
לכולנו לא נמצאות בדיון. בלי הכלכלה, נשארנו 

רק עם ה"טיפש" עליו דיבר קלינטון. 
בחיי  נפרד  ובלתי  מהותי  חלק  היא  הכלכלה 
על  לדבר  אפשר   – בית  במשק  כמו  כולנו, 
אידאלים ועל סוגיות חינוך, אך בלי פרנסה קשה 
בית  משק  אם  ראויה.  בצורה  חינוך  לקדם  יהיה 
בעל  של  ורובו  ראשו  יסתחרר  בחובות,  נמצא 
הבית. כך גם ברמת המדינה, הכלכלה היא עניין 
חולין, אך היא מהותית כתשתית לכל נושא אחר. 
בלי כלכלה אין ביטחון, בלי כלכלה אין בריאות, 
אשר  זו,  סוגיה  דווקא  תשתיות.  אין  חינוך,  אין 
חשוב שהציבור יהיה מעורב בה, היא כמעט לא 

אישיו בבחירות. 

כבדות  כלכליות  סוגיות  עומדות  הפרק  על 
לשנים  והשלכות  משמעות  בעלות  משקל, 
ארוכות קדימה. למשל, העבודה המאורגנת וחוקי 
העבודה, עניין זה ישפיע על רמת החיים של כל 
אחד מאיתנו לעשרות שנים. או נושא העלאת גיל 
הפרישה לנשים, הקלת רגולציה, ביטול הגנה על 
תעשייה מקומית, נטל המס. כל אחת מהסוגיות 
האלה נוגעת לכל אחד מאתנו בארנק, באפשרות 

להביא כסף הביתה בסוף החודש. 
וגברים   ,62 גיל הפרישה של נשים היום הוא 
גיל  הועלה  כעשור  לפני   .67 בגיל  פורשים 
הפרישה, אך הפער בין המינים נותר. עם העלייה 
משמעותי.  פיננסי  בור  נוצר  החיים,  בתוחלת 
העבודה,  שנות  במהלך  חוסך  אדם  בפנסיה 
מהחיסכון  נהנה  הוא  לגמלאות  הפרישה  ועם 
והריביות. העלייה בתוחלת החיים יוצרת בעיה, 
שנות הפרישה הפכו לארוכות הרבה יותר )שבהן 
לא  והחיסכון  רפואיות(,  הוצאות  הרבה  יש  גם 

מספיק כדי לממן אותן. 
כיון  יותר,  חריפה  היא  הבעיה  נשים  אצל 

שהחסכונות  כך  יותר,  נמוך  שכרן  שממוצע 
שלהן  החיים  תוחלת  זה  עם  ויחד  יותר,  קטנים 
ארוכה יותר, כך שחייבים לצמצם את הפער כדי 
למרות  סיבה.  בשנות  ראויה  חיים  רמת  לאפשר 
הנשים מתנגדות  ארגוני  הצורך הכלכלי הברור, 
הפוליטית  ובמערכת  ההכרחי,  לשינוי  בתוקף 
בזמן,  נטפל  לא  אם  זה  בעניין  אושר.  לא  הוא 
יותר  חריפה  בצורה  הבעיה  את  נקבל  פשוט 
שמעתם  אך  מהותית,  זו  סוגיה  הבאות.  בשנים 

מישהו שמדבר עליה כעת? אני לא.
נוגעת  המקומית  על התעשייה  ההגנה  סוגיית 
לכולנו בכיס, זו הרי אחת הסיבות המשמעותיות 
חקלאית  תוצרת  בישראל.  המחייה  ליוקר 
החלב  אירופה,  מדינות  לעומת  יקרה  בישראל 
ניתן  רבים  וירקות  פירות  כפול.  מחירו  למשל 
לייבא בחצי מחיר ואף פחות מכך, אך ייבוא כזה 
מוטל מכס של עשרות  הייבוא  על  לא מתקיים. 
ללא משתלם.  אותו  אחוזים, שהופך  מאות  ואף 
למה יש מכס? כדי שהחקלאים הישראלים יוכלו 
ולהרוויח.  ביוקר,  שלהם  התוצרת  את  למכור 

של  בתקופות  רק  מיובאות  מטורקיה  העגבניות 
ביקוש מוגבר, והן מרסנות את עליית המחירים. 
היו  המחירים  השנה,  כל  לייבא  היה  ניתן  אילו 
זולים משמעותית. ההגנה על תעשייה ישראלית 
שום  נותנת  ולא  המחייה,  יוקר  להעלאת  גורמת 
האלו  בבחירות  שמעתם  ישראל.  לכלכלת  ערך 

מישהו בדבר בנושא? כנראה שלא. 
ניתן להמשיך ולהרחיב על המחירים והנזקים 
עבודה  חוקי  בחסות  המאורגנת  העבודה  של 
פוגע  זה  איך  רלוונטיים,  שאינם  מיושנים 
בשירות  פוגע  זה  איך  בחברה,  ביותר  בחלשים 
הציבורי ובמחיר שכולנו משלמים. צריך וחשוב 
לדבר על עודף הרגולציה, ועל המחיר שזה גובה 
לכל  המס,  נטל  הלאומי  החוב  סוגיית  מאיתנו. 
תכנית  מאשר  יותר  הרבה  עלינו  ישפיעו  אלה 
שלום יחסי חוץ. חשוב שנדבר על כלכלה, חשוב 
הציבור,  את  מעניין  שזה  ידעו  שפוליטיקאים 
תכניות  ולהציג  מפופוליזם,   להימנע  שידעו 
עבודה. בסוף, זהו הכלכלה, חברים. זו הכלכלה 

שתקבע גורלות, אז כדאי שנדבר עליה.  

דוד רוזנטל

הרבני  הדין  בית  של  הדין  פסק  על  ערעור  להגיש  ניתן  האם  שאלה: 
הגדול?

תשובה: לא ניתן להגיש ערעור על פסק הדין של בית הדין הרבני 
הגדול אך קיימים מקרים נדרים בהם ניתן להגיש עתירה לבג"צ נגד 
דין של בית הדין הרבני הגדול. תשומת הלב שרוב העתירות  פסק 

נדחות ומדובר במקרים נדירים בלבד שמתקבלים.



שאלה: נכנסתי להליכי פשיטת רגל שלא באשמתי ובית המשפט קבע 
שעלי לשלם אלפי שקלים בחודש למרות פשיטת הרגל, האם ניתן לערער 

על הסכום התשלום החודשי בפש"ר שנקבע על ידי בית המשפט?
חדלות  בהליכי  המבקש  החזר  כושר  בדבר  הקביעות  תשובה: 
עליו,  שיושת  החודשי  התשלומים  צו  גובה  לכך  ובהתאם  פירעון, 
נגזרות מהראיות והטיעונים שהובאו לפני הערכאה הדיונית. מכאן 
נוטה  אינו  ערעור  של  משפט  שבית  עובדתיות  בקביעות  שמדובר 
להתערב בהן, אלא במקרים חריגים בהם יימצא כי הערכאה הדיונית 

לא איזנה באופן סביר בין צרכי החייב לבין האינטרסים של נושיו.



אדם  להרשיע  לא  מסכים  המשפט  בית  אם  לשאול,  רציתי  שאלה: 
עליו  להטיל  חובה  האם  המבחן,  תסקיר  המלצת  וזו  במידה  בפלילים, 
במקביל גם של"צ? האם העובדה, כי לנאשם אין עבר פלילי, והעבירות 
ללא  מהרשעה  להימנע  לבקש  מאפשרים  הקשות,  מן  אינן  הואשם  בהן 

השל"צ?
תשובה: לרוב אי הרשעה מלווה בשעות שירות לתועלת הציבור. 
אולם ניתן לקבל אי הרשעה גם ללא שעות של"צ, הכל נתון לשיקול 

דעתו של בית המשפט.



שאלה: אני מעצב הזמנות לאירועים. לאחרונה גיליתי שעסק מתחרה 
האם  לדעת  ברצוני  שעיצבתי.  הזמנות  מספר  ברור  באופן  חיקה  שלי 
אפשרי להגיש נגדם תביעה. ומה סכום הפיצויים המשוער שאקבל באם 

ייפסק שאכן הועתקו ממני העיצובים?
שלך,  מהיצירה  מהותי  חלק  של  העתקה  קיימת  אם  תשובה: 
קיימת לך לכאורה עילת תביעה וייתכן ויהיה נכון לפתוח בהליכים 
הוכחת  ללא  שגם  הרי  נזק,  להוכיח  ניתן  לא  אם  אפילו  משפטיים. 
נזק כלשהו מאפשר החוק לפסוק, בשל כל הפרה, פיצויים בסכום 
של עד 100,000 ש"ח. הסכום נקבע לפי מגוון של שיקולים )חומרת 
ההפרה, הרווח של המפר, הנזק שנגרם לבעל הזכויות ועוד(. בפועל 

הסכומים שנפסקים נמוכים משמעותית מהסכום המכסימלי.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

אלי כהן

בידם  אין  אך  מקצועית  בהכשרה  מעוניינים  רבים 
מימון. בהכוון תעסוקתי בני ברק, מציעים שוברי מימון 
בחינם  שקלים   12,000 עד  של  בסכום   – מקצועיים  לקורסים 
הוגשו   2017-2018 בשנים  האחרונות,  בשנתיים  רק  לאדם! 
ואושרו  לימודים,  מימון  לשוברי  בקשות  מאות  הכוון  למרכז 

454 שוברי לימודים בסכום כולל של מיליוני שקלים.
ניתן  מקצועיים,  קורסים  ללימודי  המימון  שוברי  באמצעות 
ללמוד במגוון גדול של מכללות ומוסדות, לקבל מימון של עד 
85% משכר הלימוד – עד לתקרת המימון המקסימלית שהיא 

כאמור 12,000 שקלים לאדם.
המימון ניתן לקורסים להכשרה בכל ענפי ההיי-טק והתעשייה 
ניהול   ,Full stack תוכנה,  בדיקת   QA סייבר,  מגני  דוגמת 
רשתות, ייבוא ויצוא, מיזוג וקירור, מיגון ואבטחה, בדק מבנים, 

 ,CNC ,חשבות שכר, שיווק ופרסום, עיצוב אתרים, אנימציה
מדריכי  כושר,  מדריכי  ניהול מחסן ממוחשב, מדריכי שחייה, 
טיולים, נהגים, ריתוך ועוד – המאפשרים לבוגריהם להשתלב 

בשוק התעסוקה ולהתפרנס בכבוד.
מלבד המלגות הייעודיות, למי שרבותיהם התירו להם לצאת 
לשוק התעסוקה ולהתפרנס בכבוד מציעים במרכז 'הכוון' בני 
ברק גם סל הכוונה מלא, הכולל אבחון תעסוקתי מקצועי, על 
ידי מאבחנים תעסוקתיים המזהים את יתרונות המועמדים, כך 
ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  לתחומי  להפנותם  יכולים  שהם 
בהפרדה  כמובן  המתקיימים  מקצועית,  והכשרה  לימודים 
מלאה. כן מציעים בהכוון מסלולי הכשרה לתפקידים ייעודים, 
סדנאות ידע כלליות ועוד. בנוסף, ל'הכוון' שיתוף פעולה פורה 
עם שורה של מפעלים ומעסיקים גדולים והם פועלים כל העת 
עבודה  מוסר  כבעלי  הידועים  איכותיים  חרדים  עובדים  לאתר 

גבוה, המתאימים לדרישות המעסיקים.



משלוחים: 11:30-21:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ראשונות

מוקפץ בהרכבה אישית

ילדים

סלטים

מרקים
עיקריות נודלס

בבגאט

עיקריות אורז
אגרול ירקות/ בטטה/ תרד/ 

קימצ'י/ גיוזה

אטריות אורז )ללא גלוטן(/ אטריות אודון/ אטריות ביצים/ אטריות שבבי אורז 
)ללא גלוטן(/ אטריות חיטה מלאה/ אורז מלא/ אורז לבן/ קינואה צבעונית

נודלס כמו שילדים אוהבים/ 
ווק-נאגטס/מקלוני תירס/ 

שניצולנים לילדים

סלט מוקפץ עוף/ סלט מוקפץ 
בקר/ סלט מוקפץ טופו

מרק תירס/ מיסו/ מרק טום 
יאס עוף/ טופו

המנה הירוקה/ המנה הכתומה/ 
המנה המתוקה/ המנה החריפה/ 

פאד תאי  באגט עוף/ באגט בקר סצ'ואן/ 
באגט ירקות מוקפצים

גרין קארי עוף/ רד קארי עוף/ 
ספייסי רייס/ קריספי סלמון/ 

טריאקי צ'יקן/ קרייזי רייס

תפריט

בשרי



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

תשבו על זה

ספה בסלון זה לא רק רהיט, זו אווירה 
משפחתית. להגיע הביתה, להתיישב 
בנוחות ולהירגע בסופו של יום עמוס 

מטלות. הספות והכורסאות של איקאה 
רכות ונוחות, במחירים שיגרמו לכם 

לשבת בנוחות. מחירים: ספה דו מושבית 
KIVIK 1,795 ₪ ספה דו-מושבית 

GRONLID 2,465 ₪ ספה דו מושבית  
EKTORP1,895 ₪ ספה תלת מושבית 

EKTORP 1,995 ₪ ספה תלת-מושבית 
LANDSKRONA 2,695 ₪ ספה דו-

מושבית KNOPPARP  450 ₪. רשימת 
הסניפים: נתניה:  רח' גיבורי ישראל 1, 

אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז 
עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית אתא: 
רחוב תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 קריית 

אתא). חדש!! באר שבע: הירדן 24



שיפור הקריאה 

רשת האופטיקה המובילה 'עינית', משיקה 
שירות חדיש וטכנולוגי, המסייע ללקויי 

ראייה לשפר את קריאתם. התהליך 
מתבצע ע"י אופטומטריסט מתמחה 
בראייה ירודה, באמצעות טכנולוגיה 

המתחשבת בגיל המטופל, צרכי הקריאה 
ומצבן הנוכחי של העיניים. 'עינית' 

המלווה את המגזר החרדי מזה שנים 
רבות, מודעת לאתגר לקויות הראייה, 

ועל מקומה הדומיננטי של הקריאה. עם 
התבגרות העין, מופיעות בעיות שונות 

המקשות על הקריאה, החיונית כל 
כך לסדר היום התורני: תפילה, לימוד 

גמרא וכדומה. לשם כך, הוקמה מחלקה 
מיוחדת ב'עינית', הנותנת מענה לקשיי 

קריאה במקרים בהם משקפיים אינן 
נותנות עוד מענה מושלם. 'עינית' מציעה 

בדיקה מקצועית, המתאימה לסובלים 
מראייה ירודה. במהלכה, יותאמו פתרונות 

קריאה ההולמים את צרכי המטופל, כגון 
משקפיים מיוחדים, ומכשירי הגדלה 

אלקטרוניים. את השירות החדש ניתן 
לקבל בסניף 'עינית' בבני ברק, ע"פ תיאום 

מראש. במידת הצורך קיימת אפשרות 
לבדיקה בבית הלקוח. הבדיקה הינה 

בהשתתפות קופות החולים, ע"פ זכאות 
המטופל. סניף ב"ב: רח' לנדא 4, טל' 

1-700-70-66-61



אסיאתית למהדרין

 Wok A" רשת אוכל הרחוב האסיאתי
Way" המציעה מנות מהמטבח האסיאתי 

בהרכבה עצמית משדרגת את הכשרות 
בסניף שבמתחם העסקים B.B.C בבני 

ברק לכשרות מהדרין בהשגחת בד"צ 
בית יוסף . 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 

 Wok A רשת המסעדות האסיאתיות
Way )ווק אווי(, בה כל אחד הוא השף 

של עצמו - ומרכיב את המנה האסייתית 
המועדפת והאהובה עליו. קהל הלקוחות 

יוכלו לשבת לאכול במקום ארוחת צהריים 
טעימה, טרייה, חמה, מזינה ולא פחות 

חשוב מהירה או ליהנות משירות משלוחים. 
ב- Wok A Way 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."Wok A Way" בני 

ברק, מגדלי ב.ס.ר מצדה 5, בני ברק . 
שעות פעילות: א'-ה' 10:00-18:00, בד"צ 

בית יוסף. שירות משלוחים לאזור בני ברק 
ורמת גן, להזמנות *8022



מסונן מהיר ועוצמתי 

'אתרוג' חברת האינטרנט מציגה בימים 
אלו את 'אתרוג POWER' המיועד 

לאנשים הצורכים אינטרנט מסונן, אבל 
חשוב להם עבור צרכי העבודה שלהם 

שיהיה מהיר, חזק ועוצמתי, מבלי לפגוע 
ברמת הסינון. לפני מספר שנים יצאה 

'אתרוג' לדרך עם 'אתרוג עסקים' שסיפק 
פתרון מלא לעשרות אלפי עובדים חרדים 

בכל התחומים שנהנו מאינטרנט מסונן, 
ללא שזה פוגע במרחב התמרון בו הם 
נדרשים לצורכי עבודה, וכל זה באיכות 

של שרתי החברה ועם מאות אלפי אתרים 
פתוחים ומסוננים. כעת, לאור הביקוש 
הגובר מצד הציבור החרדי המשתמש 

ברשת לצרכי עסקים בעצימות יומיומית 
גבוהה מציגה החברה את 'אתרוג לעסקים  

POWER' – תולדה של מגוון שדרוגים 
פורצי דרך שבוצעו באתרוג בשנה 

האחרונה המאפשרים לה לספק שירות 
מקצועי ועוצמתי, בלי בעיות ותקלות, 

פשוט אינטרנט מהיר, חזק, עוצמתי ונקי. 
לדברי הרב אפרים שבדרון מנהל אתרוג 
"לאחר למידת הרגלי הצרכנים והצעידה 

של עולם העסקים קדימה בכל תחומי 
התלות ברשת, החלטנו לצאת לדרך עם 
מגוון חידושים פורצי דרך לציבור החרדי 

העובד,  'אתרוג POWER' הינו 'סוס 
עבודה' המציע את כל היתרונות לעבודה 

אינטנסיבית ורצופה, ללא תקלות וללא 
עיכובי מענה לכל אורך הרצף המקצועי".



ניפגש בבנק

לא מחכים בתור: מהפכת השירות של 
לאומי יוצאת לדרך עם השקת מהלך 'הזמן 
פגישה', במסגרתה מזמינים מראש פגישה 
עם הבנקאי במועד המתאים ללקוח, בכל 

אחד מסניפי לאומי ברחבי הארץ, לפי 
בחירת הלקוח. את הפגישה ניתן לתאם 
דרך הטלפון בכוכבית 5522 או בערוצים 
הדיגיטליים של לאומי. השירות החדש 
של לאומי יחסוך מהלקוח זמן יקר של 

המתנה בתור, ואף יאפשר לבנקאי וללקוח 
להגיע מוכנים לפגישה ומצוידים במסמכים 

הנדרשים בהתאם לנושא המבוקש. יצוין 
כי, במסגרת מהפיכת השירות בלאומי, 
ניתן לבצע את רוב הפעולות הבנקאיות 

באמצעות מרכז הבנקאות הטלפוני, כאשר 
לפי התכנית לקוח לא ימתין למענה מעבר 

ל-2 דקות, ורובן המוחלט של הפניות 
יטופל בשיחת טלפון אחת. במקביל למרכז 

הבנקאות הטלפונית עומדים לרשות 
לקוחות לאומי מגוון ערוצים ישירים 

ודיגיטליים, כולל בסניפי לאומי ובעמדות 
הדיגיטליות הפרוסות באזורים החרדיים 

בכל רחבי הארץ.



הבחירה של האימהות

המותג המוביל 'טיטולים פרימיום' משיק 
קמפיין חדש שמציב את המתחרה הרחק 

מאחור. אימהות מנוסות לא ישאירו את 
הילד שלהן עם כל בייביסיטר והן יודעות 
שהניסיון של טיטולים עושה את ההבדל. 

השילוב המנצח בין ניסיון לבין קדמה 
וטכנולוגיה, מעניק לילות שקטים בזכות 

הגנה כפולה מנזילות וספיגה לאורך זמן. 
טיטולים פרימיום הינו המותג המוביל 
במגזר החרדי  )ע"פ נתוני נילסן, מגזר 

חרדי, נתח שוק כספי – ינואר 2019( עם 
חיתול המעניק הגנה כפולה מנזילות 

וספיגה לאורך זמן. 'טיטולים פרימיום' 
פותחו במיוחד כדי להגן על עור התינוק 

עם ספיגה מקסימאלית גם ביום וגם 
בלילה, כדי שאתן תוכלו להיות רגועות 
וליהנות מלילה שקט. עם הניסיון הרב 
ביותר, הפך המונח 'טיטולים' למזוהה 

יותר מכל עם חיתולים, תוך שהוא רווח 
בשיח הציבורי כחלק אינטגרלי מהשפה. 

'טיטולים פרימיום' מעניקים פתרון איכותי 
והם הבחירה האולטימטיבית של האימהות 

המנוסות. את 'טיטולים פרימיום' ניתן 
למצוא במגוון מידות לצד עיצובים עם 

דמות התינוק האהוב והמוכר



חגיגה לבנה 

באתר החרמון, 
מברכים על 

חורף רווי 
במשקעים, שיא 

כמות שלגים 
של שבע השנים 

האחרונות, 
32 ימי גלישה 

כבר נרשמו 
והיום נפתח סבב הגלישה השני העונה 
לאחר שבוע סוער שהוסיף 60 ס"מ של 

שלג טרי ואיכותי למסלולי הגלישה. 
לגולשי הסקי המיומנים מצפה הפתעה 

מרעננת – לראשונה בחרמון  - סנאופארק 
כמו בכל אתרי הסקי המובילים! ותיקי 
נווה אטי"ב, מתמוגגים השנה ממסות 

השלג מהן נהנה האתר. במערכת השלג 
המשמעותית הראשונה השנה התווספו 

כמויות שלג אדירות, ההר התכסה בשכבת 
שלג עבה, 1.5 מ' במפלס העליון וכ-1.2 

מ' במפלס התחתון. המערכת האחרונה 
שעדיין מורידה משקעי שלג לסירוגין 

הוסיפה במהלך סוף השבוע האחרון כ-60 
ס"מ של שלג טרי, יבש ואיכותי, המכורים 

ללבן מכנים אותו "פאודר", גולשי הסקי 
מחכים לסוג השלג הזה שהופך את 

חווית הגלישה ליוצאת דופן. "עונת 2019, 
מבשרת טובות", ציין אלון פרידמן מנכ"ל 

אתר החרמון. "לפי נתונים שקיימים באתר, 
מדובר בעונה הטובה ביותר מאז 2012, 

אני כולי תקוה שאנו בתחילתן של שבע 
השנים הטובות". לפרטים: 1599-550-560 

http://www.skihermon.co.il/ מסלולי 
הגלישה והמתקנים נפתחים מידי יום 

בהתאם לקצב פינוי השלגים ולתנאי מזג 
האוויר באתר.

מקצועיות ללא פשרות לצד 
יחס חם, רוגע ומסירות גדולה

ראיון עם הגב' קרישבסקי – מתאמת 
קהילה בשיבא – תל השומר

power
אינטרנט מהיר. חזק. עוצמתי. נקי.

אתרוג

 מהו לדעתך הגורם המשפיע ביותר על בחירתן של נשים ללדת בשיבא?
ישנן אימהות רבות שילדו בעבר במרכז הרפואי שיבא ואם נשאל אותן אם הן תחזורנה לשם 

שוב, הן בוודאי  תענינה שללא ספק, ורק לשם! בראשונה, הן הגיעו מתוך רצון ליהנות מהרמה 
הרפואית הגבוהה ביותר, אך בהמשך חזרו גם בגלל היחס החם והאישי. מעניין לראות כי דווקא 

נשים שמתנסות בפעם הראשונה בחוויית הלידה אצלנו בשיבא, נדהמות מרמת המקצועיות 
הגבוהה,  ויותר מכך, מהעובדה שהיא לא באה על חשבון היחס האישי, המסירות של הצוות 

והתנאים הכוללים שכל יולדת חרדית זקוקה להם.

 מה מביא נשים שילדו בבית חולים אחר וכבר הכירו משהו אחר לבוא לשיבא?
בגדול, מהפיכת התנאים לטובת היולדת החרדית בשיבא פעלה את פעולתה וכיום ניתן לראות 
יולדות חרדיות רבות במחלקה. בנוסף, ישנן נשים שמופנות מסיבות כאלו ואחרות דווקא אלינו. 
המחלקה בסיכון שלנו היא המתקדמת ביותר בארץ ויש לנו מענה מקצועי רחב לכל סיטואציה 

רפואית. מדהים לראות את ההתפעלות של הנשים מכך שכל החלטה מתקבלת ע"י פרופסורים 
ורופאים בכירים, ונעשים מאמצים רבים לפעול כרצון היולדת ולטובתה – כמובן בהתאם לאפשרויות 

הרפואיות. אני שומעת נשים רבות שהגיעו במצבים אלו ואחרים אומרות: "חיכיתי לשמוע את 
החלטת הרופאים ונדהמתי לגלות את מנהל האגף לצד צוות מומחים נוספים מגיעים בעצמם 

לחדרי, מרגיעים, מסבירים ומשתפים בכל פרט – ממש כרפואה פרטית בתוך בית חולים ציבורי".

 אלו תנאים מיוחדים עומדים לרשות היולדת החרדית בשיבא?
אנחנו יודעים כי ליולדת החרדית חשוב שיהיו תנאים שמאפשרים לה לשמור על אורח חייה 

ולהקפיד על ההלכה, בין אם זה בכשרות המזון המהודרת, באווירת השבת, בהתחשבות בשיקולים 
ההלכתיים בסוגיות רפואיות ועוד. כיום, היולדות החרדיות אצלנו נהנות ממזון משובח וטרי יום יום 

מקייטרינג בכשרות בד"צ עדה חרדית, עם משגיח צמוד בחדר האוכל, ממענה הלכתי שוטף של 
הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א הזמין לשאלות במגוון נושאים הנוגעים להלכה וכן מאווירת שבת וחג. 

הצוות שלנו מקבל הדרכות שוטפות להבין את הצרכים של הציבור החרדי והוא עושה כל שביכולתו 
כדי לתת לכל אחת הרגשה טובה לצד טיפול מקצועי ומסור. לדוגמה, שתי חברות טובות ילדו 

בשיבא בשבוע האחרון ולבקשתן הן שובצו יחד באותו חדר ונהנו עד הגג....

 מה מייחד בעינייך את מערך חדרי הלידה בשיבא?
בשבוע האחרון דיברתי עם יולדת ששהתה 18 )!( שעות בחדר לידה בשל מצב רפואי מורכב. כל 
אחת מבינה בכמה קושי ולחץ מדובר. כששאלתי אותה איך עברה עליה חווית הלידה היא ענתה 
לי : "בחיים לא ילדתי בכזה רוגע! איזה יחס, איזו שלווה, איזו מקצועיות"! "בנוסף" היה חשוב לה 

להדגיש "בעלי היה ג"כ מרוצה כ"כ. פעם ראשונה שהוא הרגיש שמישהו מתייחס גם אליו, מעדכן 
גם אותו. בלידות הקודמות לא היה לו מקום בכלל..." אני חושבת, שלידה היא חוויה מאד אישית 

ולכל אחת יש את הצרכים שלה, של משפחתה וזה משתנה מאד מאחת לחברתה. אצלנו בשיבא, 
משתדלים לתת לכל אחת את הלב והנשמה, נותנים מקום וכבוד לרצון האישה איך ללדת, כמה 

להיות עם התינוק וכך הלאה בכל פרט ופרט – כמובן בכפוף להנחיות המקצועיות.

 מה מייחד בעינייך את מחלקות היולדות בשיבא?
דבר ראשון צוות הסיעוד המדהים! אני שומעת המון פידבקים מהנשים המאושפזות במחלקה על 
המסירות והיחס החם של האחיות, על העידוד והמילה הטובה בעת הצורך ועל הרמה המקצועית. 
מעבר לכך, בשיבא מכבדים את היולדת, וכמעט כל דבר נעשה בחדר שלה. כלומר, היא לא צריכה 

להסתובב וללכת מהאחיות, לחדר הרופא, לחדר התינוקות וכו', כולם באים אליה. רופא הילדים 
מבצע את הבדיקות ליילוד בחדר האם, מסביר לה ומשוחח איתה באופן אישי, האחיות מהתינוקייה 

מגיעות לחדר האם, הרישום בביטוח לאומי, השחרור – פשוט הכל! וזה מקסים ומשמעותי בעיני.
כאן המקום גם להזכיר את מגוון אפשרויות הביות המתאפשרות בשיבא. נשים חרדיות רבות פחות 

מתחברות לרעיון הזה של אפס הפרדה או ביות מלא שזה אומר לשהות כל הזמן לצד התינוק. 
נכון שזה דורש יותר מהאמא, אבל יולדות שבעבר לא עשו זאת, ושניסו את זה לראשונה בשיבא, 

מספרות לי על התרגשות ואהבה גדולה. הן מתארות את החוויה כעוצמתית ומיוחדת. וזאת, מעבר 
לכך שישנם מחקרים רבים שמראים שיש לקשר הרציף בין היילוד לאימו תועלות רבות, הן מבחינה 

רגשית והן מבחינה פיזית.  ממש שווה לנסות לפחות את הביות החלקי.

מאחורי 
הקלעים
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03-7707300
הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 ב״ב

למרכז הכוון תעסוקתי יש פתרון מיוחד עבורך:

הסדנאות שיפתחו לך את הדלת 
לפרנסה מכובדת!

סדנת כתיבת קורות חיים
מה אסור ומה חייבים לכתוב

השיטה המקצועית לכתיבת קורות חיים

כללי ברזל לכתיבת קורות חיים

כתיבת קורות חיים והגהה במקום

סדנת הכנה לראיון עבודה
שיווק עצמי מקצועי

הכרת תהליכי הקבלה במקומות העבודה

עשי ולא תעשי בתהליכי הקבלה

הצעות עבודה מעשיות במקום

הזדרזי - מקומות אחרונים!!

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

לנשים 
בלבד

אני נופלת?ראיון עבודה למה בכל
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רשת אירוקה משיקה סנונית 
ראשונה לאביב 2019: 

קולקציית משקפיים עם 
עדשות צבעוניות שקופות. 
מחירי קול ריי: 299 - 399 ₪

AHAVA משיקה סדרת מארזי 
טיפוח מפנקים, הכוללים 

ממוצרי הגוף האהובים מתוך 
הקולקציה הצבעונית של 

המותג. להשיג בלעדית ברשת 
חנויות סופר-פארם

מבצע סוף 
עונה ברשת 

אופנת הגברים 
האקסלוסיבית 

BAGIR: כל 
קולקציית החורף 

עד 60% הנחה. 
המבצע תקף עד 

1.03.19

Kiehl’s מותג 
הטיפוח הניו-יורקי 

משיק מארזי מתנה 
חגיגיים ומפנקים 

לנשים וגברים

 I-OPTIC רשת האופטיקה המובילה
החדשנית מציגה מסגרות משקפי שמש 

בסטדנרט פורץ גבולות, לאנשים שמעדיפים 
את משקפי השמש שלהם מעוצבים ומלאי 

סטייל

איקאה משיקה את 
קולקציית הקיץ- 2019 

SSSSSS. קולקציית 
SSSSSS מושקת מידי 

שנה בהשקה עולמית 
לקראת עונת האביב 

ומציעה מוצרים באווירה 
קיצית ומרעננת

'נעמן' מציגה 
מוצר חובה לכל 

מטבח: 'איירון 
ספריי' – סדרת 
סירים המזרזים 
את זמן הבישול 

ב-30%

רשת ביוטיקייר )SSSSSSSSSS(, מציגה 
סיכות הראש בעיצוב ייחודי, מלכותיות 

עם עיטור זהב וכסף העשויים מחומרים 
איכותיים בעיצוב קריסטל המתאימים לכל 

הגילאים. מחירים: 3.50 ₪ - 5.50 ₪

רשת 
 GOLBARY

במבצע: 
20% בקניית 

2 פריטים 
מקולקציית קיץ 

2019

מותג הקוסמטיקה הבינלאומי 
L’OREAL PARIS משיק: 

 SSSSSSSSS SSSS SSSSSS
איפור לשיער ליום אחד! צבע 

לשיער במרקם ג'ל הנשטף 
בחפיפה ב-15 צבעים לאפקט 
גוונים צבעוני. מחיר: 34.90 ₪

סדרת תחליבי הרחצה האהובה והפופולרית של כיף 
שהושקה בסדרה חדשה ועדכנית, מועשרת בלחות 

ובניחוחות מרשימים לצעירים בגילם וברוחם

מבצע סוף עונה 
 NINE ברשת

WEST: עד 70% 
הנחה על מגוון 

פריטים מקולקציית 
חורף

 MAYBELLINE NEW
YORK משיק את 

המסקרה עם הפורמולה 
החדשנית למראה 

נפח נקי וטבעי ללא 
גושים הקלה להסרה: 
 .SSSSSSSSS

מחיר: 35 ₪ 

מותג התכשיטים סברובסקי לפלאנט משיק את 
קולקציית Major בטרנד הפנינים: עגילי חישוק ושרשרת 
בשיבוץ פנינים. מחירים לצרכן: שרשרת: 350 ₪, עגילים: 

350 ₪. ניתן להשיג ברשת חנויות פלאנט

SSSS סוף 
עונה ברשת 

SOLOG: החל 
מ- 29.90 ₪ 

על קולקציית 
חורף

תרו תעשיות רוקחות משיקה: "פילקסיל בלאק- 
SSSSSSS SSSSS" שמפו לחיזוק השיער לגבר. 

מחיר: 69 ₪, מחיר מבצע: 39 49- ₪ להשיג 
ברשתות הפארם ובבתי המרקחת

רשת גלי מציעה: 
קולקציית אקטיב 

לנשים - נעלי סניקרס 
וספורט אופנתיות. 

טווח מחירים: -79.90 
239.90 ₪ ועכשיו 

במבצע: נעלי ספורט 
לנשים וילדים – זוג 

שני ב 39.90 ₪ )עד ה 
 )28.2.19

Reebok ממשיכה בתנופה ומשיקה 
בימים אלה בעולם ובישראל את 

קולקציית הקפסולה בעיצובה של 
ג'יג'י חדיד
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כסף קטן

מחיר הבנזין צפוי לעלות 

ל-25   20 של  בטווח  מרץ  חודש  בתחילת  להתייקר  צפוי  הבנזין  מחיר 
הסופי  המחיר  האנרגיה.  במשק  ראשוניות  מהערכות  עולה  כך  אג'לליטר. 
יקבע בסוף השבוע והוא עשוי להשתנות בהתאם לשינוי במחיר הנפט ו/או הדולר. 
ההתייקרות תלויה בעלייה של כ-12 דולר במחיר חבית נפט, בהשוואה לתמחור 
מסוף ינואר 19. נכון לחודש פברואר מחיר ליטר הבנזין "המפוקח" על ידי המדינה, 
מתוך עלותו לצרכן, 67% ממנו מושת על בעלי הרכבים בישראל כמס ישיר )בלו( 

ומס עקיף )מע"מ(.

חשד: החברה ידעה שהטלק מסרטן 

משרד המשפטים האמריקאי ורשות ניירות ערך בארה"ב חוקרים את ג'ונסון 
נוספים  ומוצרי טלק  לתינוקות  ידעה שהטלק  כי  ג'ונסון בשל חששות  אנד 
כ-13  עומדות  שנגדה  ג'ונסון,  אנד  ג'ונסון  הודיעה  כך  באסבסט,  נגועים  שלה 
אלף תביעות המאשימות את הטלק שהיא מייצרת בכך שהוא גורם לסרטן. לפני 
כשבוע אמרה החברה כי "עשרות שנים של בדיקות עצמאיות על ידי רגולטורים 
ג'ונסון  ג'ונסון אנד  והמעבדות המובילות בעולם הוכיחו כי הטלק לתינוקות של 
בטוח ונטול אסבסט, ואינו גורם לסרטן". בכך ממשיכה החברה לטעון כי מוצריה 
בטוחים לשימוש. חלק מהתביעות בנוגע לטלק התקדמו לכדי משפט. ג'ונסון אנד 
כולל במקרה שבו  על אחרות,  וערערה בהצלחה  זכתה בחלק מהתביעות  ג'ונסון 
חבר מושבעים פסק כי עליה לשלם פיצויים של 4.7 מיליארד דולר ל-22 חולות 

סרטן השחלות ובני משפחותיהן. 

החברות הזרות שיבנו לנו מדינה 

סיניות  חברות  שלוש  של  כניסתן  את  אתמול  אישר  והשיכון  הבינוי  משרד 
נוספות לשוק הבנייה הישראלי. שלוש החברות מצטרפות לארבע החברות 
הזרות שכבר פועלות בישראל, ומעורבות כיום בהקמתן של כ–4,000 יחידות דיור 
ב–17 ערים ברחבי הארץ. במשרד הבינוי והשיכון אישרו את הפרטים, וציינו כי 
נמצאות  שכרגע  נוספות,  סיניות  חברות  חמש  של  כניסתן  צפויה  הקרוב  בעתיד 
בתהליך של בדיקת נאותות שעורך המשרד. הגעתן של החברות החדשות נעשית 
בהתאם להחלטת קבינט הדיור מ–2016. ההחלטה התקבלה בזמנו תחת מחאות 
והתנגדויות של חברות הביצוע בישראל, שטענו כי המהלך יפגע בהן ובענף הבנייה 

בכללותו.

מיליונים הוצאו ברשלנות מדור כימיקלים

בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נטען כי בחשבונותיה 
של דור בבנק לאומי נקבעו מורשי חתימה. רק בעל השליטה והיו"ר, יכול 
היה למשוך כספים בכל סכום בחתימה בודדת. "רשלנותו של בנק לאומי אפשרה 
למי שהיה מנהל הכספים של דור כימיקלים, להעביר שלא כדין 7.3 מיליון שקל 
לחברת עתיד אריזות" - כך טוענת דור בתביעה שהגישה נגד הבנק. דור טוענת, כי 
לאומי - לא עמד על קיום הוראות הרשאת החתימה. טענה נוספת, שהיה על לאומי 
עוד  חמורה  הייתה  הרשלנות  אלו.  חריגות  משיכות  ביצוע  על  דור  בפני  להתריע 
יותר לדברי דור, משום שלאומי עצמו נקט הליכי חדלות פרעון נגד עתיד - ולכן 
שקלים.  מיליוני  אותם  את  המקבל  סיכון  עתיר  בלקוח  שמדובר  לדעת  צריך  היה 
חיוני.  מידע  הסתירה  דור  כראוי,  בוצעו  ההעברות  מכתבים(:  )מחילופי  לאומי 
לאומי הוסיף: בכך נשמט הבסיס מתחת לאמון ביניהם והוא מציע לדור להעביר 

את חשבונותיה לבנק אחר.

בן חמו: לא אעביר כסף לחרדים 

ראש עיריית ערד ניסן בן חמו מאשים את שר השיכון והבינוי לשעבר יואב 
גלנט, ואת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן כי ניסו לסחוט אותו כדי שיעביר 
כספים לטובת קהילת אנשי גור בערד. ערד הזכאית לקבל מהמדינה כרבע מיליארד 
שקלים עבור פיתוח תשתיות בעיר, על פי ראש העירייה, רגע לפני שעמד לקבל 
את הכסף, פנה אליו גלנט ואמר לו כי אם לא ייענה לדרישות של ליצמן לקדם 500 
יחידות דיור לקהילה החרדית, לא יקבל את הכסף. כך עולה לכאורה מדבריו. ראש 
העירייה בן חמו סרב לדרישה ולדבריו לא קיבל את התקציב. "ערד לא תהיה עיר 

חרדית, לא אתן לזה לקרות. ואני מסרב לקדם את יחידות הדיור לחרדים בלבד".

מחקר בדק: מתי 'פג תוקף' בתרופות

התרופות מאריכות חיים הרבה יותר ממה שחשבנו. מחקר מאשר כי התרופות 
"מחזיקות מעמד" זמן רב לאחר שפג התוקף אשר נקבע עבורן על ידי חברות 
התרופות, אם כמובן אוחסנו בתנאים נאותים. מדובר בחדשות טובות למטופלים 
נבדק  באנטארקטיקה,  שבוצע  במחקר  זמינות.  לתרופות  נגישים  שאינם  באזורים 
האם ניתן להשתמש בתרופות ישנות במקרה שאחד המשלוחים לא הגיע. מהמחקר 
התוקף  את  בהכרח  משקף  אינו  התרופה  על  הרשום  התפוגה  תאריך  כי  עולה 
שהוא  לאחר  גם  ממושך  אפקטיבית  זמן  להישאר  יכולה  ושהיא  שלה,  האמיתי 
חלף. החוקרים כמובן ממליצים להמשיך ולדבוק בהמלצות היצרן בנוגע לתאריך 
התפוגה, אך מדגישים כי המחקר מהווה זרז לחקירה נוספת של "תוקף התרופות" 
הנקוב על ידי היצרניות. "יש כמות עצומה של תרופות שנזרקות לאחר שעברו את 

התוקף, מדובר בעלות כספית גבוהה מכספי הציבור". 

איציק מצרפי 

לפני מספר ימים, ועד העובדים 
וההסתדרות חתמו  קואופ  של 
רשת  עם  קיבוצי  הסכם  על 
משא  ניהלו  העובדים  השוק.  מחסני 
מול  גם  שבועות  מספר  במשך  ומתן 
רמי לוי, אך זה לא הגיע לכדי חתימה.
קו  רשת  של  הקריסה  הכרזת  עם 
והנאמנים  העובדים  ועד  הכריז  אופ 
שלא  כדי  קצר  יהיה  ומתן  המשא  כי 
הרשת,  של  המיתוג  בתשתית  לפגוע 
כמו גם במטרה שלא להפסיד כספים 

רבים במהלך הדרך. 
מבין שלוש הצעות הרכישה שהגיעו 
רשת  כי  היה  נראה  הסופי,  לשלב 
הקלפים  את  טרפה  השוק  מחסני 
ועד  עם  שחתמה  קיבוצי  בהסכם 
השוק  שמחסני  למרות  העובדים. 
היה  זולה,  הכי  ההצעה  את  הציעה 
נראה לעובדים כי היא תעבור את בית 
המשפט בקלות רבה על פני המתחרות 
למרות  במגרש,  האחרון  בסיבוב 
ההצעות הגבוהות יותר המונחות על 
של  ההצעה  הנאמנים.  של  שולחנם 
מיליון  על  138  עמדה  השוק  מחסני 
 163 הציע  לוי  שרמי  בשעה  שקלים, 
ובגדול  זול  ורשת  שקלים  מיליון 

הציעה 153 מיליון שקלים. 
מיד לאחר החתימה הודיעו העובדים 
למחסני  במכירה  תומכים  הם  כי 
המייעץ  זליכה  ירון  ופרופ'  השוק, 
מכתב  בשמם  שיגר  העובדים  לוועד 
באופן  היתר  בין  כתב  בו  לנאמנים 
"אם  פנים:  לשני  משתמע  שאינו 
חלילה תוכשל העסקה, עובדי הרשת 
יחלו בשביתה שעלותה תהיה גבוהה 
בהרבה מהפער הכספי בין ההצעות". 
שליח   - זליכה  בירון  וכשמדובר 
יודע  הוא  כי  להניח  סביר  העובדים, 

מה טוב עבורם יותר מכולם. 
מחסני  עם  העובדים  של  החתימה 
למבוי  הנאמנים  את  הובילה  השוק 
בהובלת  עסוקים  היו  כשאלו  סתום, 
הצעות  סיבוב  אל  החזקים  המציעים 
לקופת  להכניס  יכול  שהיה  נוסף, 
אך  שקלים,  מיליון   170 אופ  קו 
המחסום היחיד שהיווה גורם מכריע 
וזול  לוי  רמי  של  התנגדותם  הוא 
ובגדול להעניק לעובדים את התנאים 
הקיבוצי.  ההסכם  במסגרת  שדרשו 
ירוק  אור  לקבל  עליהם  שיקשה  מה 
שהסכמת  מכיוון  הרשת,  לרכישת 
לאישור  הכרחי  תנאי  היא  העובדים 

העסקה. 
יכלו  רטרואקטיבית  בהסתכלות 
המכירה  את  להשלים  הנאמנים 
חודשיים,  לפני  כבר  השוק  למחסני 
התחרות  רשות  לבדיקת  המתינו  אך 
השוק  מחסני  את  מראש  שסימנה 
שהעדיפו  מכיוון  הירוק",  ב"מסלול 
וזול  לוי  רמי  הצעת  את  פניה  על 
הרשות  להחלטת  והמתינו  ובגדול 
קואופ המשיכה  בינתיים,  כך.  לצורך 
לפעול ולהפסיד סכומי עתק, כשלפי 
הערכות בענף מדובר בהפסד הנע בין 

12–7 מיליון שקל בחודש.
היה  נראה  הדיון  שעת  כשהגיעה 

ומסתבכת  הולכת  הזו  הסאגה  כי 
ניסה  רון  אלכסנדר  כשהשופט 
המציעים,  עמדות  לשיפור  להביא 
על  הם  גם  לחתום  להניעם  בניסיון 
העובדים,  ועד  עם  הקיבוצי  ההסכם 
כי  זה  אחר  בזה  המתמודדים  הודיעו 
כספי  את  להם  להשיב  מבקשים  הם 

הערבות שנתנו להבטחת הצעתם. 
נציגו של לוי אמר בביהמ"ש כי הוא 
מסרב לנהל משא ומתן עם העובדים 
כל עוד לא יורה בית המשפט לחשוף 
עליו  ההסכם  את  המעורבים  בפני 
חתמו העובדים עם בעלי רשת מחסני 
השוק. על פניו נראה כי הדרישה הזו 
וראויה, במיוחד מכיוון  היא בסיסית 
להיות  אמורים  זה  מסוג  שמסמכים 

חשופים לכל.
ניסה  במהלך הדיון ולאחר שהשופט 
עם  לחתום  המציעים  את  להביא 
העובדים על ההסכם הקיבוצי, הבהיר 
כל  את  לקלוט  מוכן  הוא  כי  לוי  רמי 
העובדים של קואופ, באותם התנאים 
בהם הם מועסקים כיום. לדבריו, אם 
ידרשו ממנו לחתום על הסכם קיבוצי 
לידי  יבוא  שהדבר  הרי  העובדים  עם 
ביטוי בהפחתת ההצעה לכדי ההצעה 

של מחסני השוק. 
הדיון  את  פתח  רון  למרות שהשופט 
לעובדים  כי   - חד משמעית  באמירה 
מכירת  על  בהכרעה  וטו  זכות  אין 

הרשת, הוא העניק משקל להסכמתם 
נוספת  הזדמנות  לתת  שניסה  בכך 
זול  מרשת  יוחנן  ואבי  לוי  לרמי 
ובגדול, להגיע להבנות עם העובדים 

ולהשלים את רכישת הרשת. 
קיבוצי  הסכם  על  חתימה  כי  נציין 
אינה חתימה על רכישת הרשת, אלא 
בית  בהחלטת  נוסף  כצעד  מוגדרת 
שתיבחר  הרשת  לבחירת  המשפט 

כרוכשת קו אופ. 
רשות  אישור  לאחר  הפרק  על  כעת 
משותפת  הצעה  עומדת  התחרות 
ובגדול  זול  עם  יחד  לוי  רמי  של 
הסניפים  בהפחתת  הרשת  לרכישת 
הרכישה  את  להביא  מסוגלים  אשר 
לכדי  המציעים  של  המשותפת 
מחיר  מסוימים.  באזורים  מונופול 
השניים  של  המשותפת  ההצעה 

עומדת על 152 מיליון שקלים. 
בשעת כתיבת שורות אלו - הגורמים 
האמורים לתת המלצתם ולהכריע את 
העובדים  ועד  התחרות,  רשות  הכף, 
ונאמני קו אופ, העבירו את ההכרעה 

לידי השופט.
הנאמנים  "חובת  הנאמנים:  תגובת 
היבטיהן  כל  על  להביא את ההצעות 
לבית המשפט. כל השיקולים יילקחו 
טובת  הנושים,  טובת  בחשבון: 
כל  ולפי  הממונה,  ועמדת  העובדים 

אלה יקבע בית המשפט את דבריו".

המחטף של עובדי קו אופ מקדם 
את ההכרעה לטובת מחסני השוק 
במהלך הדיונים בין המציעים לנאמנים החל ועד העובדים לקדם מהלך 
לרכישת הרשת מול מחסני השוק - המציעה הנמוכה ביותר • מה חשב 

על זה בית המשפט? 

הועדים וניסנקורן 
/ איציק מצרפי

- כחול לבן. המפלגה  ימים נחשפנו לצמד הפוליטי החדש  לפני מספר 
שעל דגלה חרוט סמל החברתיות והביטחון. אחד מהחמישייה הפותחת 
יו"ר  ניסנקורן,  אבי  הוא  חברתי"  כ"סמל  לשמש  גנץ  ידי  על  שגויס 

הסתדרות העובדים. 
היו שהגדירו אותו כקפיטליסט והיו שהאמינו בתפיסת עולמו הסוציאלית, 
יכול לטעון אחרת מלבד כי האיש הזה עזר  אבל איש מהם בוודאי לא 
אבל  בה  וקוץ  כאליה  להתפרש  שיכול  בארגון  שמדובר  נכון  לחלשים. 

עזרה לעובד אל מול הרודן היא מנת חלקם. 
'הליך ועד העובדים של קואופ המנסה  אם נחזור להקשר שהוא בעצם 
שהוא  והניסיון  ניסנקורן  של  פעולותיו   - העובדים'  מעמד  את  לשמור 
מביא עמו יכולות להתפרש כשליטה של הענק את נתיניו, אך נכון לראות 
בזה עשייה ברוכה לעידוד העובדים לצאת אל סוג של שקט ותחושה של 

ביטחון תעסוקתי.
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

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

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

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 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(_____________________________________________

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

כב’-כד’ באדר תשע”ט
27/2-1/3/2019  

 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. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 חד' 
+ גג בטאבו מוארת כיווני אויר, 

נוף לת"א, בנין בוטיק ספרדי, 
4 דיירים אופ' ממשית להרחבה 

בית שמש_____________________________________________)06-10(בבית ובגג. 052-9551551

 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(_____________________________________________

+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 
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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)08-08(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)08-08(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

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

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

 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(_____________________________________________

 בעובדיה ניסנבוים 5 חד' 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח סוכה, חניה, מעלית, 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בבר אילן, דירה מחולקת 
ל-2 יחדות נפרדות, תשואה 

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2 דירות אחרונות ברח' 
מהרש"ל מקבלן, בשלבי גמר 

_____________________________________________)8-9ל(אחרונים. 03-5785777

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)08-08(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

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

מאוד, יח' הורים + 2 מרפסות 
1,730,000 ש"ח. גמיש. 

054-9422194)9-9(_____________________________________________

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

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' כ-90 מ"ר, חדרים 

גדולים + אופ' לבניה בגג 
1,360,000 ש"ח גמיש.

052-5752500)9-9(_____________________________________________

 בשכונה - ו' 96 מ"ר 
מחולקת, משופצת ומרוהטת, 
מושכרת ב- 6,250 ש"ח, ק"ד 

ב-975,000. אור לנכס
050-9500075)9-9(_____________________________________________

 משרדינו בבאר שבע זקוק 
לדירות מחולקות/לחלוקה 

למכירה עם תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)9-9(אור-לנכס 050-9500075

 בהזדמנות מחולקת 
בשכונה ו' החדשה, משופצת 

ומרוהטת ב-710,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(אור לנכס 050-9500075

 דירה מחולקת 2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 
שכונה ג' המיועדת לפינוי 

ובינוי. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5600 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)9-9(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרת 3800 ש"ח רחוב 
רגר צמודה לאוניברסיטה משה 

אלוש, אבני דרך
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע במחירי 

מציאה. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 על קנית דירה וחלוקתה 
ניהול הדירה בשנה הראשונה 

חינם הכולל כולל בעמלת 
התיווך. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 רוצה ניהול נכס קיים 
ונמאס לך ממתווכים ושוכרים 
התקשר עוד היום לקבל יעוץ 
חינם. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרובה לאוניברסיטה 2 

חד', מעלית, מושכרת ב-1600 
ש"ח. מרוהטת. 410,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. אור לנכס 050-9500075

 4 וחצי חד', מושקעת 
באזור מתחרד, ק"ב, בנין 

משופץ, אופציה לחלוקה ל-2 
דירות. 052-2604463 - תיווך 

_____________________________________________)9-9("מרכז מידע.

 בנחל גילה 5 חד' יפיפיה 
ומרכזית, מטבח מושקע, 

ריצוף חדש 1,560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(דוד ארי 054-3191310

 בבר אילן 3 חד' + אופציה 
לבניה רשום בטאבו 70 מ"ר 

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)9-9(_____________________________________________

 באזור מתחרד 3 חד', 
ק"ב, אופציה לבניה קלה 
במהלך השכירות, מיקום 

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)9-9(תיווך "מרכז מידע" 

 מעולה להשקעה דירת 3 
חד' ברמה ' + יחידת הכנסה. 

צשואה גבוהה! 1,480,000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. דוד ארי 054-3191310

 בביאליק 3 חד', פינת 
אוכל מוגדרת קומה 2/2 56 

מ', אזור מתחרד 980,000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. דוד ארי 054-3191310

 בקרן היסוד דירה 
משופצת, 3 חד' 54 מ', קומה 

ו אזור מתחרד,
_____________________________________________)9-9(דוד ארי 054-3191310

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1/5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,400,000 ש"ח 

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

_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

 להשקעה זבוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש מס' נכס 6640

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

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

ש"ח. "אפיקי נכסים"
053-3128884 03-5791514)9-9(_____________________________________________

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

"אפיקי נכסים" 03-5791514 
053-3128884)9-9(_____________________________________________

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר-בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, 2,200,000 
_____________________________________________)9-9(תיווך-הנדלן 050-4177419

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

חניה, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בחינקין, ק"א 3 חד' 
+ סוכה גדולה משופצת, 

1,510,000 תיווך-הנדלן
050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2200 

ש"ח 390,000 גמיש בנדל"ן 
_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 
תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

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

053-3128884)9-9(_____________________________________________

 פטהאוז נדיר! 260 מ"ר 
בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע ברמה גבוהה! + נוף 
מרהיב ק"ה חזית + מעלית 3 

כ"א באזור אבטליון 5,000,000 
ש"ח. "אפיקי נכסים"

03-5791514)9-9(_____________________________________________

 בשכון-ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 ח' ענקית! + 

חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 
מפתח ב-"אפיקי נכסים" 

03-5791514)9-9(_____________________________________________

 קריית הרצוג פנטהאוז 
5 חד' + מ. שמש כ-110 
מ"ר מפוארת מ+ מעלית 
1,910,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

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

משופצת שקטה יפיפיה, 
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)9-9(_____________________________________________

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

חדש. תיווך BA יזמות
054-4980159)9-9(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז )פרדס 
כץ( דירת גג 4.5 חד' 200 
מ"ר מפוארת ומושקעת 

ק"ג - חזית גג ענק 
פתוח עם יחידת דיור 
של 50 מ"ר מושכרת 
ב-3300 ש"ח + חניה 

בטאבו 2,550,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 4 
מרפסות + סוכה גדולה 2 כ"א 

_____________________________________________)9-9(דוד-תיווך 050-4122744

 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)9-9(_____________________________________________

 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)9-9(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה + היתר לבניית חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)9-9(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בסוף המכבים 
דופלקס 6 חד' כ-100 מטר 

+ אופצייה קיימת בצד לעוד 
25 מטר + מדרגות חיצוניות 
1,520,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)9-9(_____________________________________________

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 6 
חד' בקרית הרצוג + מעלית 
2,270,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)9-9(_____________________________________________

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

גדולה ק"א - חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת קרקע 

2 יחידות דיור חדשות 
ומרוהטות מושכרות 
ב-5000 ש"ח לחודש 

מיידי. 2,815,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)9-9(_____________________________________________

 באפשטיין דירת 5 חד' 
יפיפייה!! 3 כ"א, חזית, 

מחיר מציאה 2,080,000 
דלוקס נכסים

054-8451271)9-9(_____________________________________________

 בגנחובסקי 5 חד' 100 
מ"ר ק"ב מפוארת, 2 מרפסות. 
1,900,000 גמיש. נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)9-11("הראשון בתיווך"

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

053-3128884)9-9(_____________________________________________

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

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514 

 במרכז בעלי מלאכה 
דופלקס 5 חד' + מרפסת 
שמש עם מעלית וחנייה 

בבניין ב-2,250,000 
ש"ח. להב נכסים

05041-777-50)9-9(_____________________________________________

 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)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 

גמיש. א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דירת 5 חד' 
2,820,000 ש"ח. "אדר-נכסים" 

03-6299908)9-9(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)9-9(_____________________________________________

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

משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

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

+ חצר, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ 

050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742

03-5797756)9-9(_____________________________________________

 בבית יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד', מושכרת ב-6,700, 

בניין חדש. 2,180,000 תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)9-9(_____________________________________________

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

חניה 1,450,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

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

קומת קרקע 1,590,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
העיריה רח' שקט 4 חד' 95 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 
+ סוכה משופצת מהיסוד 
1,860,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בעלי הכהן כ-4 חד' כ-75 
מ' קומה שניה חזית משופצת 

ומושקעת. 1,590,000 ש"ח 
_____________________________________________)9-9(לל"ת. 054-2275156

 בבלעדיות במנחם, דירת 4 
חד' 103 מ"ר, קומה שניה בנין 

חדש, סוכה וחניה. דוד-תיווך 
050-4122744)9-9(_____________________________________________

 באזור ריינס 4 חד' 
יפיפייה חדשה מיידית! ק"א 

עורף 3 כ"א 2,250,000 ש"ח 
כולל חניה. "אפיקי נכסים" 

03-5791514)9-9(_____________________________________________

 בר'-עקיבא 4 מושקעת 
ק"ב + מעלית + מחסן 

מושכר 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514

 ברב אסי ד. גג 90 מ"ר + 
גג 90 מ"ר אפשרות הרחבה 

2,450,000 ש"ח. 
052-7665929)9-9(_____________________________________________

 בהרצוג ענקית כ-95 
מ"ר קומה קאשונה חזית 

+ חנייה בבניין מיידי 
ב-1,750,000 ש"ח גמיש. 

להב נכסים
05041-777-50)9-9(_____________________________________________

 א. אברבנאל 4.5 חד' 
כ-97 מ"ר מפוארת + חניה/

מקורה + מעלית + א. 
להרחבה 1,780,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! א. יונתן 4 חד' 
כ-90 מ"ר 3 כ"א א. להרחבה 
כ-38 מ"ר 1,440,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי-ב"ב 4 חד' 
כ-90 מ"ר קומה א' משופצת 

+ א. כ-38 בצד + סוכה 
1,470,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופצת + י. בטון- 

20 מ"ר + מחסן 1,640,000 
גמיש. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א. גג-בטון 1,570,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690  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 מעלית 

בבניה 2,198,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)9-9(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. 

_____________________________________________)9-9(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בהשלושה 4 חד' 
100 מ"ר גדולה ק"א משופצת 

חדשה + סוכה גדולה 
2,040,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 4 חד' 
100 מ"ר מחולקת ל-3 חד' 

+ יחידה משופצת ק"ק חזית 
1,850,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 
חד' משופצים ק"ב, 

כדאי לראות! ל"אביחי-
_____________________________________________)9-9(מתווכים" 03-5701010

 בגרינברג המבוקש, 
4 חד', 80 מ"ר + היתר 
בניה לעוד 13 מ"ר! + 

היתר בניה על הגג! 
)סך על השטח 185 

מ"ר - כולל מרפסות!( 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)9-9(_____________________________________________



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)09-09(_____________________________________________

 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

 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)09-09(_____________________________________________

 בקרית שמואל בק"א 160 
מ"ר + 160 מ"ר גג + אופציה 

לדירה נוספת על הגג + נוף 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)09-09(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)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)09-09(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

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)09-09(_____________________________________________

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

+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)09-09(_____________________________________________  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(_____________________________________________

+5 חדרים

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

חזית. מיידי 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

_____________________________________________)5-8(מוזל 054-8435333

דימונה

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
לגרשטנקורן 3.5 חד' 

גדולים מסודרים קומה 2 
חזית. 1,760,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)09-09(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

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

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-10ל(053-3168883 054-8483831

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

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

_____________________________________________)7-10(תיווך.

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

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

 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(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

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

 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 

_____________________________________________)09-09(050-7333404, תיווך 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

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

וילות ובתים
 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

 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(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע 3 חד' 
75 מ"ר: בחברון 3 חד' 70 

מ"ר: באשפטיין 3 חד' 70 מ"ר.
_____________________________________________)8-11(אלבה נדלן 050-4141926

 בהמכבים, 3.5 חד', 75 
מ"ר + נוף, במצב מצויין 

ק"ג + אפ' להרחבה 70 מ"ר 
1,395,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-11ל(053-3138151

 רח' מרחבים 3 חד' 
משופצת מחיר 410,000 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8(052-6083897 אלון

3-3.5 חדרים

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

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

053-3147717  04-6716666)09-09(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

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

גישה-נוחה 4,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב', דופלקס 5.5 
חד', יח' הורים, 2 מרפסות 
סוכה, נוף מדהים + חניה 

_____________________________________________)8-11ל(ומחסן. 050-5065710

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

מרפסת סוכה, נוף! ע"י ביכ"נ 
זכרון אברהם. 2,120,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)8-8(_____________________________________________

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)8-15(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

 ברח' חנה 3.5 חד', ק"א 2 
מרפסות )67 מ"ר ארנונה( + 
זכויות בנייה 21 מ"ר, כיוונים. 

_____________________________________________)8-12ל(050-6200382

 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:
02-5713375)8-8(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

נתיבות
 3.5 חד', 75 מ"ר, 

משופצת לחלוטין, ק"ד בלי 
עמודים מושכרת לשנה, צ'קים 

מראש 650,000 ש"ח.
_____________________________________________)8-11ל(050-7589696

 בכפר אברהם 3 חד' 
חדשה + 25 מ"ר חצר, בניין 
בוטיק מושקעת. 1,635,000 

לל"ת. 054-5254165
03-6039595)8-11(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהואז חדש 
ב-93 5 חד' 2,300,000 ש"ח. 

052-3330965)8-9(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 

עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-10(_____________________________________________

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

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

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין ק"ה 
ברמה גבוהה. תיווך BA יזמות

054-4980159)9-9(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופצית בניה בגג, מעלית 

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

050-4999465)9-9(_____________________________________________

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

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

050-4999465)9-9(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,740,000 תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)9-9(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע בבנין חדש 

4 חד' מחולקת ל-2 
דירות גדולות מושכרות 

ק"ג חזית + מעלית 
מידי 1,750,000 ש"ח 
גמיש.  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 ב"בן זכאי" 4 חד' + ק"ב 
+ חזית + 4 כיווני אוויר + 

חנייה. 1,920,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)9-9(ל"שפיצר נכסים" 03-6188685

 ירד המחיר!!! בבניימין 
אברהם 4.5 חד ק"א חזית 73 
מ"ר 1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח. א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בחברון 3 חד' 70 מ"ר 
ק"ב אחרונה א. בגג 3 כ"א 

משופצת חלקית  1,550,000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה בנויפלד 3.5 
ק"ג חזית סוכה + מחסן 

רק 1,510,000 ש"ח 
"גשר נכסים"

054-8571997)9-9(_____________________________________________

 בחברון ק"א 3 חד' 
70 מטר + סוכה רק 

1,520,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)9-9(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך 3.5 חד' 
+ אופצייה להרחיב חדר + 

סוכה 1,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' ביוסף חיים 
+ אופציה קיימת בצד לעוד 

30 מטר + גג בטון קומה 
ב' 1,275,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

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

סוכה 1,340,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

 חדש! בסימטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)9-9(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,650,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)9-9(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בלעדי סומך 3 חד' 65 
מ"ר קומה ד' גג בטון כניסה 

מיידית 1,300,000 ש"ח.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

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

)הון עצמי גבוה(
053-3128884)9-9(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 חד' 
כ. פרטית 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514

 לסגור!! א. בניימין-אברהם 
3 חד' כ-77 מ"ר "א. בגג-בטון" 

משופצת "לא-לט. משותף" 
1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 א. יהושע 3 חד' כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,520,000 א. להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה! א. חברון 3 כ-72 
מ"ר )נ. להפוך ל-4( קומה 

ב' + א. להרחבה מ. חלקית 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 נדירה!! א. שלמה-בן-
יוסף, 3, כ-62 מ"ר קומה ב' 
מ. מהיסוד + מחסן א. כ-45 
מ"ר 1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 א. גנחובסקי 3 חד' כ-66 
מ"ק קומה-א + יציקת בטון 
42 מ"ק 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

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

א. להרחבה 1,340,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 ייחודית!! א. קובלסקי 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ב משופצת 
ב. מטפח א. להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 3, כ-68 מ"ר 
ק"ב 3 כ"א היתרים + תוכניות 

לכ-200 מ"ר 1,650,000 ג' 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 קובלסקי 3.5 חד' כ-70 
מ"ר כחדשה + מעלית + 
סוכה + אופציה 55 מ"ר 
1,525,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 בסוקולוב דירת 3 
חד' שמורה ויפה ק"א 

+ אופציה פינוי מיידית 
מחיר 1,690,000 ש"ח. 

דלוקס נכסים
054-8451271)9-9(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד' כ-65 מ"ר 
ק"ב א. ממשית מסודרת 

ויפה 1,500,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3.5 חד' ק"א 
חזית כ-70 מ"ר מתוחזקת 

ויפה 1,380,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

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

050-3000121)9-9(_____________________________________________

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

1,350,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)9-9(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בלעדי זבוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חד' 55 מ"ר 
קומה ג' ואחרונה גג רעפים 

1,210,000 ש"ח. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

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

שמורה א. לסוכה 1,210,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חד גדולה + מרפסות 
גדולות 3 כ"א ק"א מיידי. 
1,270,000 ש"ח גמיש. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)9-9(_____________________________________________

 במימון קרוב לרמב"ם 2.5 
חד' + סוכה למכירה בדמי 

מפתח 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-2197868

 דופלקס גג ברמת הגר 
200 מ"ר ק"5 "מאגדים" - 
_____________________________________________)9-9(משה דסקל 050-5926021

גבעת שמואל
דופלקסים

4-4.5 חדרים
 4 חד' יוני נתניהו רמת הדר 

ק"5 "מאגדים" - משה דסקל 
050-5926021)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם עם השבחה עתידית 

החל מ-300 אלף ש"ח עמלת 
התיווך כוללת ניהול הנכס 

בשנה הראשונה. משה אלוש, 
_____________________________________________)9-9(אבני דרך 054-3255667

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

גן 5 חד' חדשה 1,490,000 
ש"ח. 050-6692144

050-7272217)9-12(_____________________________________________

 דירת גן 3 חד' פינתית 
משופצת כמו חדש אזור קרלין 
_____________________________________________)9-9(650,000 ש"ח. 052-7699422

 בזכרון יעקב קומה 2 - 
מחולקת 5 חדרים 105 מ"ר 
+ מרפסת סוכה 2,300,000 
ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)9-9(_____________________________________________

 בחומה השלישית 80 
מ"ר מחולקת ל-3 דירות 

מתאים לרציניים בלבד שכירות 
8,400 ש"ח. 1,800,000 ש"ח 
קרקע. BB תיווך נכסים ונדל"ן

054-7997077)9-9(_____________________________________________

דופלקסים
 ברמות ייחודית דופלקס 

מחולקת לשתי דירות נפרדות. 
150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 

2,050,000 ש"ח. BB תיווך 
_____________________________________________)9-9(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,250,000 
_____________________________________________)9-12(ש"ח. 054-6600198 לל"ת

 דירה בעץ הדר 5 חד' 100 
מ"ר קומה 1 לא משופצת 

 BB .1,700,000 לרציני בלבד
תיווך נכסים ונדל"ן

054-7997077)9-9(_____________________________________________

 דירה בעץ הדר 4 חד' 
90 מ"ר שזופת שמש קומה 
1 מרפסת סוכה 1,800,000 

ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)9-9(_____________________________________________

 דירה בסורוצקין 4 חד' 
85 מ"ר קומה 2 3 כיווני אויר 
2,450,000 ש"ח. BB תיווך 
_____________________________________________)9-9(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 דירה מעגלי הרים לויין 
4 חד' 100 מ"ר קומה 4 

אופציות הרחבה 2,500,000 
ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)9-9(_____________________________________________

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)9-16(_____________________________________________

 בקו ונקי 3 חד' 100 
מ"ר מקום מרכזי מאוד עלות 
 BB .2,450,000 ש"ח קרקע

תיווך נכסים ונדל"ן -054
7997077)9-9(_____________________________________________

 דירה בארץ חפץ 3 
חד' 70 מ"ר מרפסת סוכה 

קומת קרקע אופציות הרחבה 
1,650,000 ש"ח. מקום מרכזי. 

BB תיווך נכסים ונדל"ן
054-7997077)9-9(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(תיווך-יוחנן 050-4104044

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה 

קומה א', מושקעת ויפה רק 
1,700,000 ש"ח. 

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה. תיווך 
"דה בסט" 

_____________________________________________)9-9(052-8977913 שלום

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

1,320,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)9-9(_____________________________________________

 באלחר מיהוד/בן יהודה 4 
חד' + מעלית + חניה. )דירה 

בקומה!!( מיוחדת ויפה - 
_____________________________________________)9-9(מיידית!! 050-4811122

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

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

050-4811122)9-9(_____________________________________________

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

1,130,000 ש"ח. 
050-4811122)9-9(_____________________________________________

 להשקעה!! 3.5 חד' + 
מעלית + חניה ק"א בפרישמן 

השקט! מושכרת ב-3,900 
ש"ח. 1,390,000 ש"ח.

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 חייבת להמכר בעמישב 
צמוד לגני הדר דירת 3 חד' 

מתוקה ונעימה למגורים
_____________________________________________)FOX 050-6925400)9-9 נדל"ן

 מציאה! בטרומפלדור! 
3.5 חד' ענקית! עורפית, 
משופצת קומפלט, חניה 
054-5566145 1,460,000)9-9(_____________________________________________

 אטרקטיבי!! בבלעדיות, 
בטרומפלדור, 3.5 חד' גדולה, 

ק"א, שקטה ומשופצת, 
1,490,000 ש"ח. "בית ישראל" 

054-8070418)9-9(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ביהודה הלוי 2.5 חד' 

מסודרת ויפה - ק"ק מיידית!! 
רק 1,180,000 ש"ח. 

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

 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

 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 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

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(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

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

ומשפחות נוף למירון.
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(_____________________________________________

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 *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

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(_____________________________________________

גבעת שמואל

 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(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 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(ללא תיווך 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

 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)09-09(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)09-09(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)09-09(_____________________________________________

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

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן
 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(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

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

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

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-10(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 דירת 4 חד' חדשה 
בקריית הרצוג רח' נדוני 
בגדד. ק"3 עם מעלית. 
חזיתית, ממוזגת כולל 
יחידת הורים. לכניסה 
מיידית. 4,850 ש"ח. 

052-7610171)8-11(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חד' מרוהטת, 
ק"א + 2 מרפסות, 4,500 

ש"ח. מיידי.
_____________________________________________)8-11(050-2808555 אריה

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

חזית 5,500 ש"ח.
_____________________________________________)6-10ל(050-3329999

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4,300 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 במימון/אבן גבירול 3 
חד', חדשה, ק"ד, ללא, ריהוט 
חלקי מרפסת סוכה, ממוזגת 
_____________________________________________)8-11(מסורגת ויפה. 052-7644397

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-5327234)8-12(_____________________________________________

 בהרב קוק התחדשנו 2 חד' 
+ ריהוט חדש + מזגנים ק"א 

2,900 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)8-9(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 יחידת דיור לזוג, קומה 
אחרונה, מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)8-9ל(מיידי. 052-5560284

 בטרומפלדור קומה א' 2.5 
חד' מרפסות ארונות 3 כיווני 

_____________________________________________)8-11(אויר לל"ת. 054-5817885

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(050-6651365

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. 050-5766979 

_____________________________________________)8-9(נתי המתווך לציבור הדתי. 

 למיזם אטרקטיבי ומתקדם 
משקיעים/שותפים צפויים 

רווחים גדולים במיוחד. 
077-4030877)8-11(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)09-09(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)09-09(_____________________________________________

מ-10%-15% תשואה שנתית

לראשונה 
באומןבישראל

$ 99,000
03-6307272

קריית אתא

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירת 6 חד' בפלס אחד... 
מרפסת סוכה חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה המרכז לנדל"ן 

052-7378399)09-09(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4.5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצויין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)09-09(המרכז לנדל"ן 052-7378399

 דירת 4 חד' משופצת 
במרכז העיר קומה נוחה.. 
במחיר מנצח!! מרדכי בן 

מוחה המרכז לנדל"ן
052-7378399)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בפינסקר קומה ראשונה 
משופצת קרוב למרכז לל"ת 

050-4110668 780,000)8-11(_____________________________________________

 מצויינת למשקיעים!! 3 
חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה המרכז לנדל"ן
052-7378399)09-09(_____________________________________________

רכסים
 דו משפחתי 500 מ"ר 

שטח בנוי - 120 מ"ר 5 חד' + 
יח"ד 55 מטר 2 חד' + חצר, 

_____________________________________________)8-11(כ. נפרדות. 052-9593338

 בארלוזרוב 5 חד' 127 
מ"ר + מחסן וחניה בטאבו 

קומה 2 מיזוג מרכזי + מיזוג 
אישי רק 1,150,000 ש"ח. 

052-5562748)9-9(_____________________________________________

 ברחוב מרזוק - דירה 
שמורה 3.5 חד' ק"א 76 מ"ר 
סורגים ומיזוג - אזור נגיש רק 
_____________________________________________)9-9(670,000 ש"ח. 052-5562748

 בויזניץ 6 חד' ענקית 
ומטופחת קומה ראשונה 
מיידי ב-6000 ש"ח להב 

_____________________________________________)9-9(נכסים 05041-777-50

 באנילביץ בבניין חדש 6 
חד' 150 מ"ר קומה שלמה 
+ מעלית + חניה + מחסן 

ממוזגת א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בלעדי באזור פנקס 5 חד' 
120 מ"ר משופצת כחדשה 
מושקעת + יחידה ק"ק + 

מרפסת פתוחה 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(א. פנחסי 03-5799308

 בדמשק אליעזר 6 חד' 3 
כ"א 135 מ"ר מתוחזקת ויפה 
6000 ש"ח גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 להשכרה עמק-יזראל 4 
חד' 100 מט' ק"ב + מעלית 
+ חניה + יח' הורים + ממד 

מחיר 4,400 ש"ח.
_____________________________________________)9-9(תיווך 054-2345633 מיידי!

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! בדסלר 

בנין חדש 4 חד' מוארת 
ומרווחת ק"ו תיווך

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! במינץ חדיש 

4 חד' ק"ב רק 4250 
ש"ח. תיווך 

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

קומת קרקע + חצר 
קטנה מיידי 7000 ש"ח 
גמיש.  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)9-9(_____________________________________________

 באיזור פרמישלן 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר בנין חדש ק"ד 4500 

_____________________________________________)9-9(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בהרצל 4 חד' חזית, 
שמורה, מיידי. 4,200 גמיש 
_____________________________________________)9-10ל(בנין מתחרד. 050-2281030

 בירושלים כ-3 חד' ק"ב 
65 מ"ר מושלמת 3600. 

_____________________________________________)9-9(נדל"ן-הקרייה 050-3000121

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

רק 3,200 ש"ח בלעדי  
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)9-9(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)9-9(_____________________________________________

 בשיכון ו' רח' ביריה 3 חד' 
ק"ק ממוזגת משופצת, מיידי 

_____________________________________________)9-10ל(3,500 ש"ח. 053-2795656

 בעוזיאל דירת מינוס אחד 
+ חלונות 3 דחד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
וממוזגת + מעלי דו"ש 3,500 

_____________________________________________)9-12(ש"ח גמיש. 052-7671305

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

+ סוכה גדולה חזית 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 4000 
ש"ח.  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/קרוב 
ליהודית בבנין חדש 3 

חדרים + מרפסת שמש 
גדולה, חצי קומה לעלות 

מתאימה גם לנכה 
ממוזגת מיידית 4,700 
ש"ח גמיש.  "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 באדמור שאץ 2 חד' 
חדשה, מרוהטת וממוזגת 
קומת קרקע 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

 יחידת דיור 2 חד' חדשה 
מאובזרת וממוזגת ברח' בן 

_____________________________________________)9-10ל(עזאי 052-7113110

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דו"ש, לזוג צעיר. 
3000 ש"ח גמיש. 

052-7610171)9-12(_____________________________________________

 בהר השלום 2.5 חד' 55 
מ"ר בבניין חדש מושקעת 

ביותר ק"ב + מעלית 3000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בפוברסקי 2.5 חד' + 
מרפסת גג כ-70 מ"ר חדשה 

_____________________________________________)9-9(ק"ד. 054-9400028

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

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3300 

ש"ח  "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)9-9(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' ק"ב 55 
מ"ר משופצת חלקית 2,400 

גמיש נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בישעיהו חדשה, יפה 
שקטה ומרוהטת כניסה 
פרטית חצי קומה - מיידי.

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 יח"ד ברוזנהיים, ק"ב, 
כחדשה, מרוהטת, מפוארת, 
כניסה מיידת. 052-7125954 

053-3161734)9-11(_____________________________________________

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

מרוהטת גנרטור 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-8523118

 4 חד' בטרומפלדור ק"2 
עם גינה. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)9-9(דסקל 050-5926021

 ברח' כץ דופלקס גג 6.5 
חד' מיידית "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)9-9(דסקל 050-5926021

4-4.5 חדרים
 בפרישמן, 4 חד', סלון 

ענק, מאווררת וממוזגת בנין 
שקט ונקי, ק"ד, חזית + 

_____________________________________________)9-11(מעלית + חניה. 054-4797080

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

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-6651365

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, ק"א, 2 

חזיתות. תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)9-11(וואצפ- 35799670210

 להשכרה לזריזים במיקום 
מוצלח בירמיהו/ר' עקיבא בבני 
ברק חנות 39 מ' + שירותים. 

050-410-3310)9-9(_____________________________________________

 להשכרה בז'בוטינסקי 
הרב שך חנות או משרד 

מתאים לספר/ית 
קוסמטיקאית + חצר מפוארת 

+ ויטרינה לכל החזית
074-7020616)9-9(_____________________________________________

 מציאה בר"ע 
להשכרה, ק"א 85 מ"ר, 

חזית, לכל מטרה! 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)9-9(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? אנחנו 

-BA-כאן בשבילך תיווך
יזמות. 

_____________________________________________)9-9(054-4980159 דורון

 בכהנמן-פגו, חזית ענקית 
220 מ"ר, מיידי, משופצת  

מחיר מיוחד, תיווך-הנדלן 
050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בירושלים ברב שפע 
32 מ"ר + 32 מ"ר גלריה 

מיקום מושלם
052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים ברח' שמגר 
בכדורי 100-250 מטר 

180 ש"ח למטר )גמיש 
_____________________________________________)9-10(לרציניים( 052-7184181

 בירושלים בתנובה 
34-100 מ"ר חזית

052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
השכרה, במיקום מרכזי, קרוב 

לתחנה מרכזית, 370 מ"ר, 
ק"ק, למגוון מטרות.

050-5758688)9-10(_____________________________________________

 בכ. לעיר ב"ב, ויז'ניץ 
- 200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה ולכל מטרה
 050-5340785

_____________________________________________)9-9(0527-182-182 "אחוזה"

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

לכל מטרה, שקטה ק-1 כ. 
פרטית. 050-5340785 
_____________________________________________)9-9(0527-182-182 "אחוזה"

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

_____________________________________________)9-12(לל"ת 052-7604773

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514

 להשכרה משרדים 
מפוארים בבסר 300 מ"ר 

נוף מרהיב "אפיקי נכסים" 
03-5791514)9-9(_____________________________________________

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
משופץ ק"א מעלית במרכז 

העיר. תיווך BA יזמות
054-4980159)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במחיר 
מציאה!! משרד מדהים 

יוקרתי ומפואר במרכז 
העיר 50/90 מ"ר תיווך 

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 לפסח/שבתות, דופלקס 
מפואר! באזור רוזובסקי, 12 

מיטות.
_____________________________________________)9-9(לפרטים 055-6768826

 בלעדי-למכירה ברח' 
ירושלים קרוב -לר"ע 
חנות 22 מ"ר חזית 
משופצת כ. מיידית 

830,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)9-9(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
בסוקולוב מול טחנת 

הקמח 12 מ"ר ו-23 מ"ר 
חזית מיידית לכל מטרה 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)9-9(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון  

ברח' ירושלים מול בעלז 
כ30 מ"ר חזית כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 

מיידית 4,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בלב העיר 
מחסן גישה נוחה ביותר 

250 מ"ר כמו"כ מחסנים 
החל מ-50 מ"ר ומעלה 
במחירים טובים!! תיווך

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 95 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב מיידי ניתן 

לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30מ"ר חזית גישה נוחה 
לרכב מיידי 2000 ש"ח " 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________



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(_____________________________________________

 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
 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 /

₪

₪

 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 אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

התעמלות

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

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

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

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(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-49/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

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)09-09/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מכונות תפירה

 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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 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(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

יבניאל

 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(_____________________________________________

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

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

 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(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

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

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 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

 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

 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

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

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "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 כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

_____________________________________________)V.I.P)8-11 טל': 058-4754755

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

טכנאי

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

מעלות הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-29/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש מטופחת 
מהממת וגדולה בק. 

שמואל ליד השטיבלעך 
+ מרפסת ונוף לשבתות, 

חגים וימי חול. מחירים 
נוחים 052-8450587

_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)9-16(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)9-11(מומלץ. 052-7153475

מאזדה

הונדה

פורד

סיטרואן

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

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

 הונדה סיוויק היבריד 
2009, יד שניה פרטית, 

מטופלת בזמן, 140,000 
ק"מ, 29,000 ש"ח.

052-2220385)8-8(_____________________________________________

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19, 

מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן 27,900 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. 052-2220385

 סיטרואן C3, טורבו 
דיזל 2102 שמור וחסכוני 

ללא תאונות 19,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

פיג’ו

 פורד אדג 2011-2012 
המפואר, יד ראשונה 

פרטית החל מ-69,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

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

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)8-8(_____________________________________________

 טויוטה קורולה 2007 
אוטומטי יד שניה שמור 

ומטופל חסכוני מאוד 
_____________________________________________)9-9(17,500ש"ח!! 054-6187624

טויוטה

 סיטרואן גאמפי שנת 
2005 שמורה 9 מקומות. 290 
_____________________________________________)9-9(ק"מ ט. לשנה 050-4133779

קיה
 קיה פיקנטו ראשונה 

פרטית 2016 ידני חסכוני דגם 
מפואר חלון שמש גאנטים, ט. 

לשנה 44,000 ק"מ
_____________________________________________)9-9(49,500 ש"ח 052-6918614

שברולט
 שברולט אפלנדר אוטומט 
7 מקומות יד 2 11.2009 ט. 
לשנה במצב מצוין 29,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. 054-3306972

בריאות
 פתרון עצמתי לכאבי 

גב, פריצות דיסק מקרין לרגל 
וכאבי ברכיים, המשחות של 
Terre cure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך 
053-3140806)9-12(_____________________________________________

קנית רכבים

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-11(_____________________________________________

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד כמו 

_____________________________________________)9-6/20(חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
לגרפיקה ותכנות i5 + אחריות 

לשנה וחצי מחיר ממחשב 
_____________________________________________)9-20(חדש 054-4543701

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 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

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

אבידות

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(_____________________________________________

 קונים ירושות ועזבונות 
אומנות ואספנות 

ועתיקות בתשלום גבוה! 
054-8455343)6-9(_____________________________________________

 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

 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

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

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

_____________________________________________)7-8ל(052-7692882

■ 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

 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

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 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(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

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

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

שיפוצים
 כל סוגי השיפוצים, פנים 

וחוץ, בניה, הריסה, ריצוף, 
חשמל, אינסטלציה, תוספות 

_____________________________________________)8-11ל(בניה. 050-9235592

 נמצאה מחברת גדולה 
בקוסמטיקה נראית חשובה 

_____________________________________________)8-8ח(לבעליה. 058-3276856

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)8-8ח(052-7396092

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)8-8ח(1-599-500-003

 נמצאה גיטרה לפני 
כחודש ברח' טל חיים - ויז'ניץ 

_____________________________________________)8-8ח(- בב"ב. 052-7612574

 דרוש ארון קודש כספת 
לבית כנסת חדש. אפשרות 

להנצחה כולל יד שניה. 
050-4147262)8-11(_____________________________________________

 מעוניינים לקבל/לקנות 
 LG חלק עינית למזגן

_____________________________________________)8-8ח(054-8438593

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)8-8ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)8-8ח(סימלי. 054-7938941

 דרוש פקס ישן מחברת 
פנסוניק אפילו מקולקל אבל 

_____________________________________________)8-8ח(דולק. 054-6389446

 דרושה גיטרה באיכות 
_____________________________________________)8-8ח(טובה 058-3276856

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)8-8ח(קולי. 079-5370255

 דרוש  מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)8-8ח(חילוף. 050-6651365

 לארגון חסד לחולי כלחות 
דרוש בתרומה בדחיפות 
_____________________________________________)8-8ח(מחשב נייד 02-5343000

 דרוש ספרייה במצב מצוין 
_____________________________________________)8-8ח(במחיר סמלי 054-8462554

 דרוש מיטת קומתיים 
במצב מצויין במחיר סמלי. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8462554

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

_____________________________________________)8-8ח(052-3463482

 LC985 למכירה 2 פקסים 
_____________________________________________)8-8ח(100 ש"ח כ"א. 050-6560424

 טוסטר אובן חדש 250 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לשתייה קרה 
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-6560424

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-6560424

 הוברבורד + מטען + 
בלוטוס מב מעולה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7171228

 מדפסת לייזר HP דו 
צדדית + פקס + צילום. טונר 
חדש, 02-8080700 )תא קולי( 

_____________________________________________)8-8ח(480 ש"ח. 

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצויין. 050-2897977 250 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 

 מכונת קפה טובה מאוד 
כחדשה רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6776323

 GPS מעוניין למכור 
+ מטען לרכב ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(בירושלים. 052-7100845

 שואב אבק הובר אלחוטי 
חדש באריזה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-8918009 לא בשבת

 מערכת שמע מצויינת + 
רמקול בס + 3 רמקולים 350 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4176616

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4128920

 מסך דק 22 ס"מ אורך 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4128920

 פינת אוכל לסלון, שולחן 
6/8 + כסאות כחדש. 

052-4227714)8-11(_____________________________________________

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

נופש
פסח
עם
תהילה לדוד,
ירושלים

הקדימו רישומכם, מבצעים ל10 חדרים הראשונים

המלון שופץ ובהנהלה חדשה
להנות מחופשה משפחתית

מפנקת וסעודות חג עשירות
הרצאות מרתקות עם מיטב הרבנים

משמח הלבבות
הרב אורי יצחק שליט“א

בנם של קדושים
הרב משה בן שמעון שליט“א

קבלת קהל ע“י
מזכה הרבים

ופועל הישועות הרב
מרדכי איפרגן שליט“א

הנופש יערך בין התאריכים:
י“ד ניסן - כ“ב ניסן

19/4/19-27/4/19 

הרב אבנר קוואס

הרב ראובן
זכאים

יום נסיעה
לקייאקים*

יום נסיעה
לטבריה

הרב ישועה
עטיה

רפי אוחנה
מופע קסמים
לכל המשפחה

NLP הרב 
מאיר פיניאן

מאמן בקאוצ‘ינג 1

שר השמחה
עמי מימון

שמח לתוך הלילה
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לפרטים והרשמה:
058-7096660 | 054-9199038

בואו לחגוג עימנו את חג הפסח באווירה מלכותית
במלון ”המצודה - צפת“

בואו לחגוג עימנו את חג הפסח באווירה מלכותית
במלון ”המצודה - צפת“

 גמ"ח צבע הכינו ביתכם 
לפסח, מחירים מיוחדים 

_____________________________________________)9-10ל(לאנ"ש. דוד 052-9567642

 נמצא סידור באוטובוס 
בירושלים "אור חדש", חום עם 

_____________________________________________)9-9ח(סימן 054-8427611

 השארתי פלאפון נוקיה 
בטרמפ בני ברק לבית שמש 
)רמה ב'( ביום שישי בבוקר 

שעבר, הרכב היה מיטסובישי 
_____________________________________________)9-9ח(053-2210650

 נמצאה נעל אלפנטן צעד 
ראשון באזור קניון איילון ב"ב. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3242620

 בערב פורים קטן נמצא 
צעיף גדול )שכמיה לנשים( 

ברח' יואל בירושלים. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
_____________________________________________)9-9ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 דרוש מזגן-חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)9-9ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)9-9ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סוגה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)9-9ח(חילוף. 050-6651365

 בחור משתקם זקוק 
למקרר/מכונת כביסה/תנור 

אפיה וגז בתרומה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 דרוש שולחן מטבח 
שנפתח במחיר סימלי 

_____________________________________________)8-8ח(054-8462554

 מעוניין במכוון לגיטרה 
_____________________________________________)8-8ח(058-3276856

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 דרושה לנו חפושת כהן 
גדול לגיל 7 במצב מצוין! 

_____________________________________________)8-8ח(050-4188923

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)8-8ח(בערך. 054-7938941

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בירושלים סאן דיסק 100 
ש"ח + מכונת גילוח 100 

_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 מקרר סמסונג במצב 
חדש! משוכלל מאוד. 390 

_____________________________________________)9-9ח(ליטר 500 ש"ח. 058-3292985

 למסירה מדפסת ברדר+ 
_____________________________________________)9-9ח(סורק + מגהץ 0544-3363588

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 
מצוין)ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)9-9ח(7216671

 חלקי מיקסר מג'ימיקס 
כחדשים וטובים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2493013

 תנור אפייה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למסירה מכשיר סודה-
_____________________________________________)9-9ח(ספיד ברחובות! 054-8410693

 למסירה מקרר אמקור 
320 ליטר תקין דרוש מילוי גז. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8410693

 למסירה תנור דלונגי 
מעולה 3 להבות תקינות ותא 

_____________________________________________)9-9ח(אפיה אחד. 055-6681048

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 למסירה תנור גז ואפיה 
_____________________________________________)9-9ח(ללא תשלום. 053-3100941

 למסירה מכונת כביסה 
עובדת ללא תשלום. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3100941

 מקרר אלקטרה 50/50 
במצב מעולה! 300 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת 

כשרה ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 מערכת סטריאו 100 ש"ח. 
מכשיר פקס 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8406582 אחרי 17:00

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש 4 להבות - 300 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 055-9100666

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה - 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-2786557

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מסך דק 23 אינץ מהמם 
של דל לגרפיקה - 250 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(054-2515728

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(ב-300 ש"ח. 050-4119312

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד, עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(054-8405498

 תנור חימום חדש הכולל 
4 ספירלות )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 220 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 במחיר סימלי מקרר 
אמקור במצב מצויין צבע 

פנינה עקב מעבר דירה
_____________________________________________)9-9ח(052-7140850

 תנור בנוי שולטס צבע לבן 
_____________________________________________)9-9ח(פירולטי 054-7786831

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

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מזגן חלון 1 כ"ס 350 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8442290

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 050-2897977. 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 סמסונג מסך 23 אינץ 
במצב מצויין רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-3558946

 רמקול נייד JBL דגם 
CHARGE בלוטוס ואוקס, 

במחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אוזניות בלוטוס חדשות 
חחב' סאמווקס עם כניסהת 

כרטיס ב-65 ש"ח 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אוזניות כפתור חדשות 
חב' סאמווקס במחיר מציאה! 
_____________________________________________)8-8ח(15 ש"ח בלבד. 055-6780481

 מסך מחשב דק 20 
אינטש ז' רוקס. 190 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(02-8080700 )תא קולי(

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

_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מחשב נייד IBM מסך 
14 במצב טוב 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'ארד 200 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-8380655

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מחשב נייד אסוס עובד 
בחיבור למטען בלבד ב- 250 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3118231

 למכירה יאני סגור 
באריסה תומך כשר ב-250 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3118231

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מכשיר אינלציה איכותי 
)איטלקי( כחדש )היה בשימוש 
_____________________________________________)8-8ח(פעמיים( 03-9603414 )כפ"ח(

 תנור בילד-אין דו תאי 
דלונגי צבע לבן 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 מקרר שארפ צבע 
נירוסטה 500 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8405498

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-8380655

 דיספנסר לבירה מהחבית 
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-6560424

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)8-8ח(65 ש"ח. 054-8431644

 מצלמה מיני גודל 3*3 
ס"מ מברזל 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8572523

 מצלמה קנון בצבע לבן 
מצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8572523

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

_____________________________________________)8-8ח(052-2437292

 מדפסת A8500 שמורה 
כחדשה משולב פקס. צילום 

מסמכים ועוד. מסך גדול מגע 
_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 052-2437292 

 בהזדמנות בב"ב מיטת היי 
רייזר חדשה סגולה + כריות 

וארגז מצעים 900 ש"ח. 
_____________________________________________)9-10ל(052-7611805

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5705546

 2 בסיסים מטות "אלונקה 
כ"א 50 ש"ח, היו בשימוש 

_____________________________________________)9-9ח(פעמים בודדות 052-7690080

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות! )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 ש" 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 140X170 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה 0ב"( 250 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 
הזדמנות )ב"( 250 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 מראה גדולה לחדר שינה 
במצה חדש! + שולחן מעץ 

מלא + זכוכית 400 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 שלחן סלוני נמוך 250 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח 052-2493013

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 מיטה עץ מלא במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(500 ש"ח. 054-8410693

 2 תחפושות אינדיאניות 
מושקעות לנערות + נעליים 
וכל האביזרים מידה 38-40 

_____________________________________________)9-9ח(כ"א 100 ש"ח. 058-3228407

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

נקיון ופוליש 

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163



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

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

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)9-9ח(058-3213824

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

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

 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)08-11(_____________________________________________

 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

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)8-8ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בשמירה 
על חולים/זקנים/בישול + 

עבודות בית קלות.
_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)8-8ח(לפי שעה. 054-7938941

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

תקשורתתינוקות

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 שידת תינוק בצבע בז' 
וירוק 12 מגירות במצב טוב 

_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 050-4145535

 כסא הגבהה נייד )חדש( 
60 ש"ח. כסא האכלה 40 

ש"ח. כסא בטיחות לרכב - 
_____________________________________________)8-8ח(חינם. 054-8410050

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4135002

 עגלת תינוק משולב 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שידת החתלה לתינוק 
_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 054-8452085

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 עגלת מאמאס אנד 
פאפס במצב מצויין כל חלק 

_____________________________________________)8-8ח(450 ש"ח. 050-4189797

 שידת החתלה על גלגלים 
מצב מצויין + מגירות 190 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-5737813

 עגלת מימה, מצב 
מעולה. אמבטיה + טיולון + 

אביזרים 500 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(054-7056146

 ברה"ע למכירה כסא 
אוכל לתינוק + מגש מתקפל 

_____________________________________________)8-8ח(ב-150 ש"ח. 050-6850138

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזקון ב-490 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-6850138

 מציאה! לול לתינוק 
פלסטיק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2326070

 מציאה! מזרון למיטת 
תינוק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2326070

 עגלת מימה מצב מעולה. 
אמבטיה + טיולון + אביזרים 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-7056146

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)8-8ח(80 ש"ח. 058-4843223

 בלו תומך כל החברות 
ב-220 ש"ח נמכר ב-300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(חדש. 052-7174414

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 ארון מדפים לבן 4 דלתות 
 60X40X250 מעץ במידות

430 ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 שטיח בדוגמא קלאסית 
 160X230 בצבע ירוק/חום

250 ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
+ לחתן בצבע שחור מידה 

48,מיהושע בן-נון.
_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי "7 )אינץ( - 
מידות 100X155 ס"מ. 180 

ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 שידה לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 
250 ש"ח.  0545-920011 

_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)8-8ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(058-4843223

 במציאה! נברשת 
מהממת לסלון 6 קנים רק 
_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 058-4843223

 בושם קלואה קלאסי 75 
מ"ל - אך משומש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(ב"ב. 052-7157077

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' 150 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 שמלה לארוע מידות 4,5,6 
_____________________________________________)8-8ח(150 ש"ח 050-4189797

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)8-8ח(02-6418584

 2 קופסאות טבק לנרגילה 
חב' גואה ב-20 ש"ח כ"א 

במקום 35 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 קופסא לגלגול סיגריות 
יפה מאוד ממתכת, חדשה 

ב-20 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 קופסא לאחסון סגריות, 
קופקטית ונוחה במחיר 

מציאה - 15 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אופניים לנוער מידה "24. 
אחד בצבע אפור ואחד בצבע 

אדום-צהוב 280 כ"א.
_____________________________________________)8-8ח(054-2819921

 2 שמשיות ענקית יפות 
גם לעיצובים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)8-8ח(052-7128428

 3 סולמות מעוצבים, 
מיוחדים מאוד 450 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7128428

 MONT ערכות בושם 
BLANC כחדש 180 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-3241196

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 מזנון צבע לבן יפיפה 350 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-712606

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 אקורדיון מתאים 
לתחפושת 20 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 מעיל צמר שחור לאישה 
חדשה בדוק משעטנז 120 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8452085

 שעון קסיו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7671681 בערב

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-2727474

 גריל הפלא: 4 פעולות 
4 משטחים נשלפים: לבישול, 

לגריל, לטיגון, לצלייה 500 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4190250

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דגם ATL-066 חב' 

 GOLD-LINE
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-4190250

 שעונים יפים צבעים: זהב, 
שחור, אדו, ורוד. כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2668995

 שעון CASIO כמו חדש 
רק ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(054-2668995

 סטים של משנה ברורה 
מהדורת דירשו חדש בקופסא 

300 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)8-8ח(050-4183200

 למסירה שבועונים 
)משפחה( ועיתוני ילדים 

_____________________________________________)8-8ח(054-7531331

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 03-6799806 
_____________________________________________)8-8ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 03-6799806 בערב

 בירושלים, חליפה לגבר/
בחור אפור כהה חדשה מידה 

46, רק 200 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(02-5812872

 בירושלים שמלות ארוכות 
מפוארות לנשים/נערות בין 

_____________________________________________)8-8ח(150-200 ש"ח. 02-5812872

 מציאה! שכמניות 
שכחורות חדשות עם פוניפונים 

בצוואר בסך 50 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(050-4176661

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8452085

 כיסויים לסט ספות כחדש 
_____________________________________________)8-8ח(100 ש"ח. 054-8452085

 בושם קלואה קלאסי 75 
מ"ל - אך משומש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(ב"ב. 052-7157077

 מחליק שיער- מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 בב"ב פאת קסטם בצבע 
חום שטני חלקה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8457681

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)8-8ח(כ"א. 052-3595314

 בושם כמעט חדש! 50 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4188923

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)8-8ח(קולי. 079-5370255

 מחליק שיער - מיני - 
אמיקה כולל נרתיק מהודר 

חדש 100 ש"ח. ב"ב
_____________________________________________)8-8ח(052-7157077

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצויין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 S/M 'מעיל לנערות בז 
_____________________________________________)8-8ח(זארה 80 ש"ח. 058-4843223

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה. 

_____________________________________________)8-8ח(053-3155415

 מגן לברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(052-2437292

 קסדה סגורה שמפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-24372982

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)8-8ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח 054-7938941

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(050-2897977

 שמלת כלה מחו"ל יפיפיה 
וחדישה ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7613386

 מכשיר כושר אליפטיקל 
של דיאדורה במצב טוב רק 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-2252171

 כסא בטיחות מגיל שנה 
במצב טוב 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2252171

 PSR-150 2 אורגנים דגם 
ודגם PSR240 כ"א 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2252171

 5 חפיסות מיקרו גינון 10 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח לאחד. 054-2252171

 סורג בטן לחלון כחדש 
במצבע כסף 052-7647633 

_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 

 אופניים לגיל 6-8 ב-150 
ש"ח. וחליפה אלגנטית ב-300 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7151692

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם WB150 מגה 
_____________________________________________)8-8ח(14 300 ש"ח. 052-7601832

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגירות 300 ש"ח. 

במקום 500 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 380 ש"ח במקום 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-8452085

 מקרן איכותי 1,000 ש"ח. 
כורסא מתכוונת, כמה מצבים 

_____________________________________________)8-10ל(800 ש"ח. 054-8526363

 במציאה קומודה יפה עם 
מראה, ארונית ושידה תואמת 

צבע דודבן רק 450 ש"ח. 
054-8420684)8-9(_____________________________________________

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

3. רק 15 ש"ח כ"א. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 חדשה בנילון תחפושת 
משה בינו ואברהם אבינו 

מהממות רק 40 ש"ח. כ"א. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 מציאה! נברשת לסלון 6 
_____________________________________________)8-9(קנים 150 ש"ח. 058-4843223

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

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

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-10/19ל(מה איתך? 053-3155570

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)9-9ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 בשמירה על חולים/
זקנים/בישול + עבודות בית 

_____________________________________________)9-9ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

לשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 חד הורי אחראי וחרות פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)9-9ח(לפי שעה. 054-7938941

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרושה מנהלת לחנות 
בב"ב משמרות, נסיון, שכר 

הולם קו"ח ל: 
menaelet127@gmail.com

_____________________________________________)9-10ל(052-7630426

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת חמה ואוהבת העבודה 

עם צוות משפחתי ומיוחד 
לפרטים- שושי 052-7139090

_____________________________________________)9-10(לאה- 053-3126010

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)9-9ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שולחן כתיבה + מדפים 
לח. ילדים. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8464909

 מיטת תינוק + מזרון + 
לול + עריסה 360 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה + טיולון 
290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות מצב מצויין 190 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשהש 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצויין 370 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אכול + לול 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 למכירה מ. חלב, 
חשמלית, חדשה באריזה ללא 

שימוש כלל 290 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-4134432

 סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש צ'יקו 
_____________________________________________)9-9ח(100 ש"ח. 052-7188017

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)9-9ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 למכירה עגלת יויו חדשה 
באריזה במחיר מציאה 1550 

_____________________________________________)7-8ל(ש"ח. 055-2438521

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GOE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-2727474

 מראות בכל הגדלים עד 
_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-7126106

 בימבה פלא גלגל סיליקון 
_____________________________________________)9-9ח(70 ש"ח. 052-7126106

 גיטרה מצב טוב 150 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7126106

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-7938941

 פראק חתנים איכותי מידה 
42 )שבוע היה בשימוש( 500 

ש"ח. במקום 1200. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח. ומנורת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 לחדר המתנה - ספסל 
מרופד 3 מושבים + שולחן 

מתכת 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 למסירה גליונות "קטיפה" 
שמורים משנים אחרונות 

_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 גליונות "משפחה 
בקהילה" 2000 גליונות ב-280 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8435458

 סדרת ההתרסקות חדש 
ממש ה' כרכים 120 ש"ח. מ. 

_____________________________________________)9-9ח(גרשונוביץ 054-8435458

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)9-9ח(500 ש"ח. 054-845085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 מעיל צמר שחר לאישה 
חדש בדוק משעטנז. 150 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-845085

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 תכולת בית פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 
עמודון + שטיחים 20 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

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

_____________________________________________)9-9ח(054-5705546

 נעלי בנים נייק כחדשות 
מידה 23 צבע כחול אפור 

במקום 200 ש"ח רק 70 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בי-ם 050-4120286

 2 תמונות קיר שטוח דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי והבבא 

סאלי במצב טוב מאוד רק 150 
ש"ח כ"א בירושלים. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4120286

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 אופני הילוכים 26" במצב 
מעולה 350 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(054-5385013 ב"ב.

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)9-9ח(350 ש"ח. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 תחפושות: חיל, איש חלל, 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו - גיל 

_____________________________________________)9-9ח(4. 050-3337530

 2 גרינצ'יקים בבני ברק. 
לפרטים: 052-7130731

_____________________________________________)9-9ח(משעה 10:00

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט - הלו קיטי מידה 30-32 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך לבן מידה 33 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך ורוד מידה 32 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 מגפונים לילדה חדשות 
בורדו מידה 33 - 30 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מצעים זוגיים חדשים של 
ורדינון בחצי מחיר 170 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדשה, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8464909

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 44 
נשים, תיק חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(נשים. 050-4131038

 תריסי הזזה X70 כ"א 
_____________________________________________)9-9ח(180 ש"ח. 050-4131038

 מעיל רוח חדש מידה 
_____________________________________________)9-9ח(מדיום 50 ש"ח. 050-4131038

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)9-9ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 שטרות ישנים 10 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(ומטבעות. 052-7653753

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מזרון חדש לעריסת תינוק 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מיזרון למיטת נוער 80 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7188017

 הטאבלט היהודי חדש 
בקופסא + אחריות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 פאה 100% טבעי במצב 
מעולה צבע חום, ארוכה. 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-6381022

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 חלוק קטיפה לגיל 3-4 
צבע שחור 40 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

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

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמיכה פוך לתינוק + 
מצעים פרבל למיטה תינות 80 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 058-7041010

 מזוודה 4 גלגלים 75 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 שעון חכם מתקדם חדש 
באריזה חב' victAPP תפריט 

בעברית ב-350 שקל.
_____________________________________________)9-9ח(050-8776286

 סים טוקמן + אוזניות חוט 
_____________________________________________)9-9ח(ב-120 ש"ח. 050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש איכותי ב-100 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-8776286

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה! רק 80 ש"ח )מידה
_____________________________________________)9-9ח(M-L( טל': 054-8426680

 נעליים חדשות באריזה!! 
מידה 39 רק 60 ש"ח בצבע 

_____________________________________________)9-9ח(שחור לק. 054-8426680

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח. 
121X59X31 050-6850138)9-9ח(_____________________________________________

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +  צמיגים ופנימית 40 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח כ"א. 052-3595314

 נגן גלאזבה חברת 
סאמויקס 8 גיגה חדש ממש 

_____________________________________________)9-9ח(140 ש"ח. 054-8469584

 מציאה!! ספרי קודש 
חדשים וישנים בחצי 

מחיר בב"ב ברחוב חבקוק 
_____________________________________________)9-10ל(5 מאחורה.

 אופניים מצויינות 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)9-9ח(200 ש"ח. 054-8464909

 למכירה זוג פיקים ב-60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7154652

 טרמפולינה רוטטת 
bright stars חדשה ממש 

_____________________________________________)9-9ח(130 ש"ח. 054-8469584

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולקי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה 
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאיחסון, שחור 

כחדש. 30 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק - 

_____________________________________________)9-9ח(40 ש"ח. 050-4195888

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7120970

 בב"ב מזרן 80X190 ד"ר 
גב, כחדש )נקנה ב-2500 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח( 350 ש"ח 052-7171633

 סולם מאלומיניום, גובה 
305 ס"מ תוצרת "חגית" 500 

ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן צבע 
חום כסף חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 סיר לקובנה לקובה 35 
ש"ח חדש באריזה 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 כ-100 כדורים לברכת 
כדורים 45 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 בובת פרווה מיקי מאוס 
מיני מאוס 35 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 תיק לסמינר להבורה 
_____________________________________________)8-8ח(חדש 120 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)8-8ח(35 ש"ח. 053-3155415

 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. 

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________



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(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@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

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 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 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 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

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 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

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

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

 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(_____________________________________________

 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)07-10(_____________________________________________

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

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

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)08-11(צוות חרדי 050-8938869

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים לשעות 

אחה"צ קו"ח לפקס:
03-6310203)6-10(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

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

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

03-5770521

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

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

vv

לארגון ארצי
דרושים/ות
טלפנים/יות
למוקד חדש בבני ברק בהפרדה מלאה

 משמרות בוקר / אחה"צ
 שיחות נכנסות

 שכר בסיס גבוה + בונוסים

לפרטים:
052-7127 7 75

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 לחברה חרדית קטנה 
מזכיר/ת מנכ"ל - עבודה 

מהבית. לניהול יומן פגישות, 
ועבודה משרדית נוחה, 3-4 
שעות ביום, שכר 40 ש"ח 

לשעה. 
_____________________________________________)8-8(קריירה 072-22-222-62

 לקופת חולים בבני ברק 
פקיד/ת קשרי לקוחות, שעות 

נוחות - משרת בוקר, שכר 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)8-8(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בירושלים 
פקיד/ה למתן מענה ללקוחות 
ועבודה משרדית, שעות נוחות, 
שכר בסיס 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)8-8(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)8-11(ק"ס וירושלים. 052-6580906

 בואי אלינו להיות סייעת 
חינוכית לפעוטות עם צרכים 

מיוחדים. מיידי! תנאים 
מעולים! צוות דינמי ומגובש! 

קידום! טל': 03-6711800
pauton@aleh.org 8-11(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
יודאיקה בב"ב לשעות 

אחה"צ.
שלמה 050-6686389

)8-9(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ במיידי 
לחנות תאורה, גילאים 19-30 

עבודה במשמרות/משמרת 
_____________________________________________)8-9(ארוכה. 054-5863048

 לחברה גדולה דרושים 
אנשים רציניים המעוניינים 

לעבוד בשעות הפנויות, 
אפשרות לעבודה מהבית, 

מתאים גם לאברכים, אופציה 
לקידום, מגיל 20 ומעלה. 

052-7606084)8-9(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב לגיל 3-4 תנאי שכר של 

משרד חינוך קו"ח לפקס 
1-533-7511-558)8-11(_____________________________________________

 מדריכה בפ"ת למתחם 
יצירה לילדים אחה"צ 

ימים א'-ה' 16:45-18:45
052-3891316)8-11(_____________________________________________

 מטפלות/סייעות לגיל 
הרך. 054-8426675

054-4433177)8-11(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
סייעת ל-4 ימים בשבוע ימי 

_____________________________________________)8-9(עבודה מלאים, 052-7641817

 דרוש/ה להגשת בקשות 
לתקציבי ממשלה + קרנות + 
מיקסום תקציבים בעל/ת ידע 

בהנה"ח קו"ח לפקס. 
03-6165110)09-09(_____________________________________________

 סוכנים, קושרים ומוכרים 
לחנויות "שמעיה" בירושלים 

ובב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)8-11ל(052-3414491 פנינה

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים 

054-2146510)8-11(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
מנה"ח מתחילה למשרה 

מלאה קו"ח לפקס:
03-9205309)8-11(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)09-11(בטל': 054-8503222

 דרושה מורה לאנגלית 
לחל"ד מתחילת אפריל 5 ימים 

)למעט ג'( קו"ח ל: 
09-7700381

sara@amit.org.il)9-10ל(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני ברק 
רו"ח עם נסיון רב בעצמאים 

ובחברות + ידע בתוכנת קונטו 
raani@bezeqint.net :9-12(קו"ח(_____________________________________________

 לעזר מציוין ב"ב 
טלפניות לשעות הבוקר/

צהריים/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות פרטים 
_____________________________________________)9-10(בטלפון. 052-5808957

 לארגון להפצת יהדות 
פקיד/ה - עבודה מהבית - 

לעבודה ייחודית בתחום מעניין, 
שעות גמישות מאוד, שכר 38 

ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)9-9(_____________________________________________

 למשרד קטן בירושלים 
דרוש/ה מזכיר/ה. שעות נוחות 

בשעות הבוקר, 6000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בבני בר 
מזכירה, שעות גמישות בבוקר, 

לא נדרש נסיון, 7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
פקיד/ה מול חברות ביטח, 
ועוד. 7 שעות ביום 10,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת לתינוקיה למשרה 

מלאה תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)9-10(+ בונוסים. 052-7144468

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122
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אחריות

למזרני הקפיצים

איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00,  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO.IL ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר

איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

ְׁשַלְפְׁשטּונְֶּדה?

HOVAG

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!
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