
כמאה מתווכי נדל"ן 
נתפסו ללא רישיון

/ עמ' 2

תחרות 'מוצר השנה': 
ישראל היא המדינה 
החדשנית יותר בעולם

/ עמ' 4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

שיאני השכר 
במגזר הציבורי  

כרבע מיליון 
שקלים בחודש  

נתוני משרד האוצר נחשפים: 16 
אלף שקלים בחודש - זהו ממוצע 

השכר במגזר הציבורי לשנת 
2017 ⋅ בראש הטבלה: רופא 

מומחה בהדסה עין כרם עם שכר 
 של 252,784 שקלים / עמ' 5  

רופא בהדסה
252,784

נתב בנמל אשדוד
99,373

מנכ"ל פי גלילות
92,108

מנהל יחידת כירוגיה
150,492

מנכ"ל חברת החשמל
97,190

מנכ"ל בי"ח בני ציון
90,006

רופא עיניים בכללית
181,954

מנכ"ל אלתא
97,190

נשיא האוניברסיטה הפתוחה
90,990

מנכ"ל התעשייה האוירית
125,546

כירורג בכיר באיכילוב
94,449

רופא ראשי ביטוח
90,006

תפקיד חסוי ברפאל
113,980

מנכ"ל מכבי
93,535

יועץ משפטי רשות שדות
87,287

התפקיד
הסכום בשקלים

שיאני השכר במגזר הציבורי 2017
  

בס"ד יום רביעי כ' אדר ב' תשע"ט  27/3/9 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

החרפה במחסור 
בדירות חדשות 

בשוק הדיור - תגרור 
עליות המחירים

עמ' 5

הסניף הכשר של אגאדיר - מצדה 7, מגדלי בסר 4, בני ברק

כל לילה החל מ-23:30

KOSHER BURGER5690
agadirkosher.co.il

NIGHTS



כ' אדר ב' תשע"ט 227/3/9

איציק מצרפי

בשל  פרוץ  די  ענף  הוא  הנדל"ן  תיווך  ענף 
אחד  כל  כמעט  בו  התעסוקתית,  הקלות 
למכור  לו  מרגיש שכדאי  במכירות  פעם  אי  שעסק 

מוצר בו אחוז הרווח מזערי אך לגמרי משתלם. 
לרשות  שהגיעו  תלונות  בעקבות  לאחרונה, 
להגנת הצרכן וסחר הוגן שבמשרד הכלכלה אודות 
לדרישות  בניגוד  הנדל"ן  בשוק  הפועלים  מתווכים 

החוק, פתחה הרשות בחקירה.  
על-פי נתוני רשם המתווכים במשרד המשפטים, 
תיווך  רישיון  בעלי  כיום 17,655  רשומים  בישראל 
תקף. מהבדיקה הכלל-ארצית של הרשות עולה כי 
101 סוכני נדל"ן הפועלים בשוק כמתווכים עושים 
חידשו  לא  כאשר  בחוק,  כנדרש  רישיון  ללא  זאת 
וחלקם  בעבר,  בו  שהחזיקו  התיווך  רישיון  את 
עבדו ללא רישיון כלל. על פי נתוני הרשות מדובר 
ב-35  מדובר  הדרום  במחוז  ארצית:  כלל  בתופעה 
איש,   34 נמצאו  וירושלים  המרכז  במחוז  איש, 
ללא  שעובדים  איש  ב-32  מדובר  הצפון  ובמחוז 

רישיון תיווך בתוקף.
רישיון  ללא  נדל"ן  בתיווך  לעסוק  אוסר  החוק 
המונפק על-ידי רשם המתווכים במשרד המשפטים 
רישיון.  ללא  בתיווך  עובד  להעסיק  איסור  חל  וכן 
להזדהות  חמור  איסור  חל  מכך,  ויתרה  בנוסף 
כמתווך בפרסומי מודעות היוצרות מצג ממנו ניתן 
להבין כי מדובר במתווך כאשר העונש המרבי על 
כל עבירה, שניתן על-ידי בית המשפט במסגרת כתב 
אישום, עומד על שנה מאסר ועד 904 אלף שקלים. 
השקעת  על  מספרים  הצרכן  להגנת  ברשות 
מקצוע  ואנשי  חוקרים  של  דופן  יוצאת  משאבים 
סמויה  בחקירה  שהחל  נרחב  ארצי  במבצע 
הפכה  שעבר  ובשבוע  חודשים,  מספר  שהתנהלה 
בענף  רחבה  להרתעה  לגרום  לגלויה, "במטרה 
רישיון",  ללא  תיווך  של  התופעה  את  ולמגר  כולו 

ופרסומים  הודעות  "נבדקו  הרשות:  מסרה  עוד 
מקרקעין,  מתווכי  שהם  פרסמו  אשר  אנשים  של 
בתואר  או  מקרקעין  כמתווכי  עצמם  את  הציגו  או 
מקרקעין.  מתווכי  הם  לפיו  מצג  היוצרים  כינוי  או 
כמו כן, התבצעו פעולות ישירות מול מי שהציג את 

עצמו כמתווך במקרקעין".
וראש  הרשות  על  הממונה  סגנית  יצחק,  אניטה 
אגף חקירות ומודיעין: "מדובר בעסקאות בסכומים 
גדול  פגיעה  פוטנציאל  הגוזרות  גבוהים  מאוד 
מישורים  בכמה  פועלת  הרשות  הצרכנים.  בציבור 
הנוגע  בכל  אסדרה  הובלת  בתחום.  אסדרה  לקדם 
הכוללת  חקלאיות  קרקעות  של  ולמכירה  לשיווק 
המשווקת  חקלאיות  לקרקע   22 שמאי  תקן  גיבוש 
כקרקע לבנייה, טיפול בהטעיות בנושא בנייה ירוקה, 
הטעיות של חברות הנותנות שירותי יועץ משכנתאות 
)חברות חוץ בנקאיות( ובאכיפה של חוק המתווכים 
במקרקעין". תיווך  במקצוע  העיסוק  את   המסדיר 

של  ייעוץ  מבקשים  דירה?  שוכרים  או  רוכשים 
מתווך מקצועי? שימו לב שהמתווך מחזיק רישיון 
שאינה  לעסקה  להיכנס  תתפתו  ואל  בתוקף  תיווך 
בליווי מקצועי במיוחד כשמדובר בהוצאה  מגובה 
הגדולה ביותר שלכם. במקביל שימו לב כי בבדיקה 
פשוטה באתר משרד המשפטים תוכלו למצוא את 

רשימת המתווכים בעלי הרישיון.  .

איציק מצרפי

המשפט  בית  שופט 
מזוז  מני  העליון  העליון 
לקח לאחרונה חלק פעיל בדיון 
העליון,  המשפט  בית  שקיים 
הקיבוצים  שהגישו  בערעור 
על  אלפא,  ובית  חפציבה 
המחוזי  המשפט  בית  החלטת 
נצרת, שלא לראות בהם בעלים 
מחזיקים  הם  שבהם  בקרקעות 
בעשורים האחרונים מכוח חוזי 

חכירה. 
בפסק הדין קבעו מזוז וחבריו 
להרכב, כי אין לקיבוצים יכולת 
בקרקעותיהם,  לבעלות  לטעון 
מייסדיהם  בהם  במקרים  גם 
הקרקעות,  ברכישת  השתתפו 
במהלך  התיישנות.  מחמת 
לנכון  מזוז  מצא  לא  הדיון, 

לציין כי אחותו, שולה בן־צבי, מחזיקה 
במסגרתו  אשר  ברמ"י,  בכיר  בתפקיד 
מול  רמ"י  התנהלות  על  אחראית  היא 
של  תפקידה  והמושבים.  הקיבוצים 
לדורות  חוזים  "אגף  מנהלת  צבי:  בן 
והסדרה  עיגון  שמטרתו  בהתיישבות", 

של זכויות החוכרים במגזר החקלאי. 

באמצעות  נמסר  מזוז  מהשופט 
אכן  "אחותי  המשפט:  בתי  דוברת 
הופנה  הערעור לא  אך  ברמ"י  עובדת 
כלפי החלטה בה נטען כי אחותי היתה 
מעורבת. אחותי אינה מוזכרת לא בפסק 
הדין מושא הערעור ולא בכתבי הטענות 
של מי מהצדדים כמי שהייתה מעורבת 

בהחלטה הנוגעת להליכים בתיק".

איציק מצרפי

הממשלה  לראשות  הבחירות  לפני  קצת 
בתפיסות  להכות  ממשיכים  והסקרים 
ב9  בהם  שנבחר  רוצים  שהיו  אלו  של  הישנות 
באפריל. על אף הסברה הרווחת כי מה שמעניין 
את אזרחי ישראל זה קודם כל ביטחון, מסתבר כי 
הנושאים הבוערים אצל כמחצית מהאוכלוסייה 

הם דווקא הנושאים הכלכליים-חברתיים. 

מממצאי סקר חדש עולה כי נושאים כלכליים־
הנשים  של  בחירתן  על  ישפיעו  חברתיים 
מאשר  יותר  הקרובות  בבחירות  הישראליות 

הנושא הביטחוני
מסקר שנערך בקרב 500 נשים במדגם ארצי 
קיץ  של  החברתית  המחאה  יוזמי  ע"י  ומייצג 
2011 תוך מדגם נרחב של נשות ישראל מכלל 
הם  מה  לבדוק  הייתה  כשהמטרה   - המגזרים 
על  ביותר  כבוערים  תופסות  שנשים  הנושאים 
סדר היום, עולה כי הביטחון 
בעדיפות  לא  אך  חשוב 

עליונה. 
"מהם  השאלה  על 
העיקריים  השיקולים 
שעליהם תבססי את בחירתך 
 69% ציינו  באפריל",  ב־9 
הנושאים  את  מהנשים 

ואילו  המחיה,  יוקר  ואת  הכלכליים־חברתיים 
 44% הלאומי.  הביטחון  נושאי  את  ציינו   60%
והישגי המפלגות  התוכניות  השיבו שהעמדות, 
השונות בתחום החינוך מהווים שיקול בבחירתן, 
הבריאות  במערכת  הטיפול  את  ציינו   35%
בפערי  וטיפול  נשים  תעסוקת  נושא  הציבורית, 

השכר זכה ל־17% כשיקול בבחירת המפלגה.
הנושאים  את  לדרג  התבקשו  כשהנשאלות 
ב־9  בחירתן  על  ביותר  המשפיעים  החברתיים 
כנושא  התגלתה  הנשים  תעסוקת   - באפריל 
המרכזי. 73% אמרו כי פערי השכר בין גברים 
לנשים מהווים שיקול בבחירות "במידה רבה" 
או "רבה מאוד". התאמת שוק העבודה לנשים 
יום זמינים הם  חשוב ל־60% מהנשים. מעונות 
חשיבות  בדרגת  סימנו  מהנשים  ש־57%  נושא 
בדיקות  בסל  הקיצוצים  ביטול  את  גבוהה. 
 49% רבה  חשיבות  במידת  מציינות  בהריון 

מהנשים. 
הנושאים  את  גם  לדרג  התבקשו  הנשאלות 
הבוערים ביותר לטיפול לאחר הבחירות. 74% 
מחירי  את   65% הדיור,  מחירי  את  ציינו  מהן 
בריאות  ילדים,  גידול  עלויות  את   48% המזון, 
החשבונות  עלויות  ואילו  תרופות,  ומחירי 
 7% רק  מהנשים.   38% ידי  על  צוינו  הביתיים 
ביגוד  כגון  הצריכה  מוצרי  למחירי  התייחסו 

ומוצרי חשמל. 

כמאה מתווכי נדל"ן נתפסו 
ללא רישיון

בחירות אצל נשים - כלכלה לפני ביטחון 

שופט העליון דן בקרקעות 
הקיבוצים - ללא גילוי נאות 

⋅ העונש המרבי  תם עידן הגמ"חים לתיווך דירות 
על כל עבירה עומד על שנה מאסר וקנס של עד 

904 אלף שקל

תם עידן הגמ"חים לתיווך דירות ⋅ העונש המרבי על כל עבירה עומד על שנה מאסר וקנס של 
עד 904 אלף שקל

מזוז  מני  העליון  שופט  של  אחותו 
ישראל,  מקרקעי  ברשות  אגף  מנהלת 
אך זה לא מה שהפריע למזוז לדון בתיק 
אלפא  בית  הקיבוצים  של  הקרקעות 
מוזכרת  לא  "אחותי  מזוז:   ⋅ וחפציבה 

בפסק הדין"

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

מזוז. צילום: ויקיפדיה



הדלת הפתוחה לשרות פסיכולוגי
הורים לילדים בגילאי 3-18 המתמודדים עם שאלות 

הקשורות לגידול ילדים
(לדוגמא: גמילה, הולדת אח, מריבות בין אחים, שינויים בחיים)
 וכן עם שאלות הקשורות להתפתחות ולקשיים בתחומי 

החיים השונים (רגשיים, התנהגותיים, חברתיים ולימודיים),
מוזמנים לפנות אל ”הדלת הפתוחה“

ולקבל יעוץ, הכוונה והדרכה על ידי פסיכולוגים
מטעם השרות הפסיכולוגי חינוכי באגף החינוך,

במסגרת התוכנית 360 בעיריית בני ברק.

השירות ממומן על ידי תכנית 360 לילדים ונוער
וכרוך בהשתתפות סמלית בלבד (עד 5 מפגשים לפונה)

לפרטים ולתאום מפגשים ניתן לפנות לטל: 5789228
boimr@bbm.org.il בין השעות 8:00-15:00 או במייל

דלת פתוחה לגיל הרך
דלת פתוחה לגיל
חביון ומתבגרים

(באמצעות תוכנית  360
לילדים ונוער)

טיפולים פרטניים
קבוצות הורים

הרצאות להורים
השתלמויות לגננות

וחדרי מורים

אגף החינוך
השרות הפסיכולוגי החינוכי

השרות הפסיכולוגי חינוכי
רחוב הירדן 31

קומה 3
בני ברק 

sph@bbm.org.il
03-579-8301

בס“ד

למחנכים, למורות ולגננות שאינם מקבלים שרות פסיכולוגי
מטעם השרות הפסיכולוגי העירוני,

הפונים בעניין תלמיד-השירות אינו כרוך בתשלום.

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

מח‘ תחבורה

בס“ד

במסגרת עבודות הפיתוח של חב' נת"ע "הרכבת הקלה"
ברח' ז'בוטינסקי, החל מיום רביעי, כ"ד באדר ה'תשע"ז (22,3,17),

יועבר מתחם העבודות של "הרכבת הקלה" לחלק הצפוני, מול "מכון מור".
בעקבות זאת, יבוצעו שינויים שכדאי לקחתם לתשומת לבכם:

א. מרחוב מצדה לא תהיה פניה שמאלה לכיוון פתח תקוה, אך הנסיעה 
לכיוון רחוב רבי עקיבא תישאר כמקודם.

ב. ברחוב בר- כוכבא נחסמת היציאה לרח' ז'בוטינסקי והרחוב הינו דו- 
סטרי ובלא מוצא. ברחוב זה אסורה החניה בצידה של תחנת הדלק, ולצורך 

זה הונחו שלטים והמדרכה נצבעה ב"אדום לבן".

ג. תחנות האוטובוסים תעבורנה לאחרי רח' בן גוריון, ליד "בית נוח".
ד. תחנת הורדה תהיה לפני רחוב החשמונאים בלבד.

ה. נתיבי הנסיעה אינם משתנים.
ו. העסקים ממוקמים בצידי הכביש, והמדרכה במקום רחבה.

משך העבודה במקום, לדברי הנהלת חב' נת"ע, בין 8 חודשים - שנה.

העתקת תחנת אוטובוס
בגן של "מגדל המים"

לצורך ביצוע עבודות חידוש ושדרוג 
רחוב חזון אי"ש, בני ברק

תחנת האוטובוס בגן מגדל המים,
רחוב חזון אי"ש 66 [מזהה תחנה: 28525]
 תועתק באופן זמני לרחוב חזון אי"ש 50

[מזהה תחנה: 23053],
החל מיום ראשון, י"ז באדר ב' ה'תשע"ט  

(24.3.19), למשך כשלושה שבועות.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית
ומודים על שיתוף הפעולה. 

החלה ההרשמה למחזור נוסף  
לטיפול ייחודי בהפרעת קשב
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בימים אלו אנו נערכים לפתיחת מחזור חדש לטיפול בהפרעת קשב, בשיתוף 
פעולה של התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בעיריית ב"ב

יחד עם "מכון הקשב".

התכנית מיועדת עבור ילדים ומשפחות המתמודדים עם הפרעת קשב והשלכותיה, 
הפרעת קשב,  עם  ילדים  של  וההתמודדות  החוויה  הבנת  את  להעמיק  ומטרתה 
כלים  ולפתח  וההורים,  הילדים  של  ההתמודדות  לצורת  המודעות  את  להעלות 
להתמודדות מיטבית כמו שיפור מיומנות שליטה עצמית, עמידה בגבולות, סינגור 

עצמי, תקשורת ושפה משותפת במשפחה ועוד.  

המשתתפים יעברו הערכה/אבחון, טיפול קבוצתי דיאדי לשני ההורים ולילדים,
ליווי פרטני והדרכה. 

 מספר המקומות מוגבל!
השתתפות בקבוצה מותנית בראיון קבלה,

מילוי שאלונים ובדיקת התאמה.

ניתן ליצור קשר בטלפונים
03-6170320 * 03-7445691

אפשר להשאיר הודעה קולית
או לפנות באמצעות דוא"ל
batshevak@bbm.org.il

 hakshev.adhd@gmail.com

התכנית תחל בעז"ה אחר חג הפסח למשך 14 מפגשים קבוצתיים
והיא מיועדת לבנים בני 8-12 תושבי ב"ב, אשר הוריהם נכונים לקחת מעורבות פעילה

בתהליך כולו לרבות השתתפות של ההורים במפגשים הפרטניים והקבוצתיים. 

בס“ד

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים
חרדי

בס“ד

הורים נכבדים,
אגף החינוך בעיריה שמח לבשר להורי התלמידים בגני הילדים

כי תופעלנה  קיטנות  בס"ד בימי ערב הפסח הבעל"ט באיכות גבוהה כבעבר
בלא כל תשלום של ההורים,

במימון מלא של משרד החינוך
הקיטנות תימשכנה 5 ימים מיום רביעי, ה‘ בניסן עד יום שלישי, י“א בניסן

לא כולל יום ששי, בין השעות 8:30-13:30. 

התלמידים ייהנו בס"ד מחוג בכל יום ועבודות יצירה.
התלמידים יקבלו ארוחת עשר עשירה בקייטנה.

קייטנות ערב פסח

הרישום מסתיים ביום חמישי, כ“ח באדר ב‘ תשע“ט (4,4,19)

באיכות ובמימון מלא
אתם נערכים -
הילדים נהנים

ההרשמה במוקד טלפוני מס' 0747601919,
נא להכין מס' זיהוי של התלמידה.

הרישום מראש חובה!

לא יתקיים רישום לאחר מכן!
חובה להשתתף בכל ימי הקייטנה ולהגיע בזמן!חובה להשתתף בכל ימי הקייטנה ולהגיע בזמן!



איציק מצרפי

מערכת  לכנסת,  הבחירות  לפני  שבועיים 
השבוע. בתחילת  הוכרעה  כבר  אחת   בחירות 

ועשרות  בארץ  והקמעונאות  השיווק  מבכירי  מאות  בהשתתפות 
הצרכנים'  בחירת   – השנה  'מוצר  זוכי  אירוע  נערך  רשת,  מובילי 
ונחשפו מוצרי השנה בישראל לשנת 2019 - המוצרים והשירותים 
הקהל  ידי  על  שנבחרו  כפי  זו,  לשנה  החדשנות  בפרסי  הזוכים 
הישראלי - במסגרת מחקר צרכנים מקיף מסוגו שערך מכון המחקר 

קנטאר מדיה בקרב יותר מ-3,500 צרכנים.  
מדינות  ב-36  מוענקים  הצרכנים'  בחירת   – השנה  'מוצר  פרסי 
ברחבי העולם ומוענקים בישראל כבר 14 שנה. השנה, ישראל היא 
המדינה החדשנית ביותר בעולם בהשוואה לשאר המדינות, שבהן 

הוענקו השנה פרסי החדשנות של מוצר השנה.
ספגטי  לוי,  רמי  של  השפים"  "נבחרת  זו-  בשנה  הזוכים  בין 
היינקן  רגיל,  לספגטי  הרגישים  לאלו  מומלץ  מרינה,  של  ירקות 
מכשיר   AEG מייבש  משולבת  כביסה  מכונת   )!( אלכוהול   0%
זה  בשלב  לרופא,  ללכת  בלי  לרופא  ללכת  המאפשר   - ה"טייטו" 
נמצא בקופ"ח כללית וכנראה בקרוב ביתר הקופות - פטנט ישראלי 
החגיגה  בכל  ביותר  המוערך   - מדינות  במספר  בעולם  המשווק 
לשימוש  המותרת  "יוניספרסו"  ניידת  מכאנית  קפה  הזו.  מכונת 
בשבת ע"י מכון צומת - למכורי האספרסו. מטרנה ללא סוכר לבן 
וחומרי טעם וריח בכל השלבים, ומוצרים ושירותים רבים נוספים 

אשר הושקו לאחרונה בישראל. 
"העובדה שבישראל מוענק המספר הרב ביותר של פרסי חדשנות 
והחדשנות  היזמות  רמת  על  מעידה  חדשים  ולשירותים  למוצרים 
החדשנות  פרסי  את  המייצג  יסעור,  ערן  מסביר  בארץ"  הגבוהה 

הבינלאומיים של מוצר השנה בישראל.
בחמש  הפרוסות  המדינות   36 מבין  מדינה  בכל  שנה,  בכל 
את  ו/או  המוצרים  את  כמועמדים  מגישים  משווקים  יבשות, 
שנה. באותה  במדינה  שהשיקו  ביותר  החדשניים   השירותים 

עורך  זה,  בשלב  הצרכנים.  למחקר  עברו  והשירותים–  המוצרים 
מכון המחקר הבינלאומי קנטאר מדיה את מחקר הצרכנים הגדול 
מסוגו שנערך במדינה בקרב יותר מ-3,500 צרכנים החווים דעתם 
ומדרגים את המוצרים ע"פ הקטגוריות של חדשנות אטרקטיביות 
ושביעות רצון. המוצר או השירות שציון האטרקטיביות ושביעות 

הרצון שלו הוא הגבוה ביותר – מוכתר ל'מוצר השנה'.
 2019 לשנת   Product of the Year של העולמית  בטבלה 
נמצאים במקום הראשון המשווקים מישראל עם 63 פרסי חדשנות 
 56 עם   - השני  במקום  שלהם.  ולשירותים  למוצרים  שהוענקו 
פרסים שהוענקו להם - נמצאים המשווקים הצרפתיים, והמשווקים 
פרסי   51 עם  השלישי  המקום  את  חולקים  ואוסטרליה  מבריטניה 

חדשנות.
הגדולה  הפרסים  כמות  היא  השנה  הבולטות  התופעות  אחת 
למעלה  'כחול-לבן':  בפיתוח  ולשירותים  למוצרים  שהוענקה 
שכמות  העובדה  ישראלית.  מתוצרת  הם  מהזוכים  מ-60% 
הפיתוחים המקומיים בתחומי המזון, הטיפוח והשירותים עומדת 
על למעלה מ-60 אחוז מכלל הזוכים מעידה על כך שישראל היא 
'מעצמת חדשנות', שמושקות בה חדשנויות רבות ומעידה גם על 
כך שהצרכנים הישראלים גם נוטים לנסות חדשנויות ולאמץ אותן.  

פרסי 'מוצר השנה – בחירת הצרכנים' מהווים בשנים האחרונות 
של  החדשנות  בתחום  בעולם  ביותר  והנחשב  היוקרתי  הפרס  את 
הם  הזוכים  את  שבוחר  שמי  משום  בייחוד  ושירותים  מוצרים 

הצרכנים. 

אלי כהן

ממקצוע  משתנות  והדרישות  מבלבל  התעסוקה  שוק 
מיסודם  תעסוקתי,  'הכוון'  במרכז  כך  לצורך  למקצוע. 
אבחונים  מציעים  והרווחה,  העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית  של 
המתאימים  קורסים  להם  ומציעים  העבודה  לדורשי  מקצועיים 
לתחום התעסוקה המתאים בדיוק עבורם. בימים אלו החלה במרכז 
'הכוון' ההרשמה לקראת שני קורסים מרכזיים שיחלו במרכז מיד 
דיל  בשיטת  אישית  העצמה  וקורס  אנגלית  קורס   – הפסח  לאחר 

קראנגי.
עצמו  את  לקדם  אחד  לכל  יסייעו  קארנגי  דייל  שיטת  עקרונות 
אנוש,  יחסי  ומיומנויות  עצמי  ביטחון  ולפתח  התעסוקה  בתחום 
כוללת  השיטה  אתכם.  לעבוד  אנשים  ולשכנע  אמון  לבנות  כדי 
להלהיב  כיצד  גישה מלאת התלהבות,  להפגנת  את חשיפת הדרך 
לזהות הצלחות  כיצד  ודאגה,  כיצד למזער מתח  את הקהל שלנו, 
והעצמה  על פחד קהל  וכמובן הדרכים להתגבר  ולתגמל בהתאם 
בעבודה  להצליח  שרוצה  מי  כל  עבור  החיוניים  כלים   – אישית 

ובגדול!
האנגלית,  השפה  וידיעת  ברכישת  יסייע  באנגלית  הקורסים 

הנדרשת כיום כיום כמעט בכל תפקיד ומשרה במשק. כאשר אדם 
האנגלית,  בשפה  שולט  שהוא  שלו  החיים  בקורות  מציין  מסוים 
את  לשפר  מנת  על  יותר.  הרבה  מרשימים  שלו  החיים  קורות 
שלכם,  התעסוקה  אפשרויות  את  ולהרחיב  באנגלית  שליטתכם 
בכל  באנגלית  קורסים  ברק  בני  תעסוקתי'  'הכוון  במרכז  מציעים 

הרמות – אנגלית בסיסית ואנגלית למתקדמים.
הקורסים ייחלו, כאמור, לאחר חג הפסח, וייערכו לגברים בלבד 
ובעלות סמלית. הקורסים הינם חלק מכלול שירותי מרכז 'הכוון', 
במגוון  השנה  ימות  בכל  העבודה  ולדורשי  למעסיקים  המסייע 
בהתאם  פוטנציאלים.  עובדים  של  והשמה  איתור  הכשרה,  אפיקי 
לכך מציעים ב'הכוון' קורסים מקצועיים במגוון תחומים, אבחונים 
ליווי  בכירים,  יועצים  ידי  על  וייעוץ מקצועי  תעסוקתיים, הכוונה 
לכישורים  המתאים  לימודים  מסלול  לבחירת  פרטני  מקצועי 
וליכולת של כל אחד ואחד ובמקביל מסייעים בכתיבת קורות חיים 
בכך  שחפץ  מי  לכל  לאפשר  מנת  על   – עבודה  בראיונות  ואימון 
ולזכות  ובתנאים אטרקטיביים  ליהנות מהכשרה מקצועית מקיפה 

לפרנסה מכובדת ומכניסה בעתיד.
לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1. מספר המקומות מוגבל.

כ' אדר ב' תשע"ט 427/3/9

המדינה  היא  ישראל  זו  בשנה   •  ?2019 לשנת  ביותר  החדשניים  והשירותים  המוצרים  מיהם 
החדשנית ביותר בעולם • בין הזוכים: מכונת אספרסו ניידת המותרת לשימוש בשבת 

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: קרוב משפחתי שהינו אחיו היחידי של בעלה של 
דודתי, ניצול שואה, ערירי וללא ילדים נפטר לפני מספר 
חודשים. הנני היורשת על פי חוק של דודתי המנוחה )היא 

־ובעלה נפטרו מספר שנים לפני אחיו(. אבקש לברר, במק
רה שהיורש נפטר לפני המוריש )במקרה דנן - המנוח לא 
ערך צוואה כלל( האם אנוכי זכאית לרשת את המנוח ז"ל? 

יודגש כי אין קרובים נוספים למנוח או לאחיו.
    תשובה: בנתונים שציינת וככל ואין צוואה המדינה תירש 
גיסים  בין  אוטומטית  ירושה  אין  שכן  המנוח  את  לכאורה 

לפי חוק הירושה.



שאלה:  בנוגע למס שבח על דירה יחידה, בחוק נאמר שאם 
היתה הדירה בבעלותי במשך שנה וחצי אהיה פטור ממס 
שבח במכירתה, ושאלתי היא האם מונים זמן זה מעת קניית 
הדירה כפי שמופיע בחוזה, או מיום מסירת החזקה בדירה?

   תשובה: חוק מס שבח מקרקעין סעיף 49 ב קובע התנאים 
־לפטור, מדובר בדירה יחידה של תושב ישראל דירה המש

משת למגורים, שניתן לה טופס 4 ותנאים נוספים. 



־שאלה: הנני מתגוררת בבניין משותף, וקיימת בעיית רטי
בות ועובש בדירתי עקב כך, שיש צורך דחוף לאטום את 
הקירות החיצוניים של המבנה הטרומי. ברצוני לדעת האם 
והאיטום של הקירות החיצוניים של הבניין  עלות התיקון 

אמורים לחול על נציגות הבית המשותף?
תשובה: בהנחה שהבניין בו את מתגוררת מתנהל בהתאם 
הח שהקירות  הרי  המשותפים  הבתים  של  המצוי  ־לתקנון 

ציוניים נחשבים כרכוש משותף ועומדת לך הזכות לדרוש 
מכך,  יתרה  הדיירים.  כלל  על חשבון  לתקנם  הבית  מוועד 
בדירתך  המצב  את  להחזיר  הזכות  גם  לך  עומדת  פניו  על 
לקדמותו בעניין העובש והרטיבות - מתוך קופת ועד הבית.



לגבי  מסמכים  לקבל  וברצוני  תביעה  נגדי  הוגשה  שאלה: 
התביעה מתאגיד מסוים שאינו צד להליך בבית המשפט. 
המסמכים שאני רוצה לקבל יראו לבית המשפט שהתביעה 
נגדי מופרכת לחלוטין. האם יש דרך לקבל את המסמכים?

ועיון  לגילוי  צו  המשפט  מבית  לבקש  ניתן  תשובה: 
לבקש  וכן  דינך  בעל  אצל  שנמצאים  רלבנטיים  במסמכים 

מסמכים רלבנטיים שנמצאים אצל צדדים שלישיים.

ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 ובמייל 
kurislaw@gmail.com

 

תחרות 'מוצר השנה': ישראל היא המדינה החדשנית יותר בעולם

החלה ההרשמה לקורסי העצמה אישית ואנגלית במרכז 'הכוון'

הסתדרות או אחריות
סדר היום הביטחוני דחק השבוע את סדר

הדברים,  מטבע  לשוליים,  הכלכלי  היום 
הביטחון האישי הוא שלב בסיסי יותר בפירמידת 
הצרכים של מסלאו. למרות שכמו שאומר ראש 
הממשלה נתניהו בכל הזדמנות, בשביל ביטחון 
צריך כלכלה חזקה. בלי כלכלה אין מאיפה לממן 
את הביטחון, ולכן הכלכלה הייתה ותהיה תמיד 
אך  פוליטית.  העולם  תפיסת  בכל  עיקרי  מרכיב 
עדיין, הכלכלה לא נוכחת כעת במערך השיקולים 

של רוב האנשים, וזה יכול לעלות ביוקר.  
של  האשראי  דירוג  דו"ח  התפרסם  השבוע 
סוכנות הדירוג פיץ' )סוכנות הדירוג מנתחת כל 
וקובעת  שלה,  הכלכליים  הביצועים  לפי  מדינה 
מה הסיכונים הקיימים בה, ובהתאם להם נקבעת 
גבוהה  הריבית  יותר,  שמסוכן  ככל  הריבית. 
מדורגת  להיות  ממשיכה  ישראל  ובו  יותר(, 

במקום גבוה )A+(. דו"ח זה שפורסם בתקופת 
בחירות שהשיח בה עבר להיות בטחוני, כמעט 

ולא זכה לדיון פומבי. וחבל שכך. 
רווחה  אנחת  שחרר  בטח  זה  דירוג  דו"ח 
את  במדיניותו  סיכן  אשר  כחלון,  האוצר  משר 
הדירוג  והורדת  ישראל,  של  הכלכלי  מעמדה 
הוריד  שלא  למרות  אך  וקרובה.  ריאלית  הייתה 
את הדירוג, הדו"ח לא חסך ביקורת מהמדיניות 

שכחלון ניהל כאן. 
"חברתית"  מטרה  לכל  התקציבית  הפזרנות 
לחץ,  קבוצת  לכל  מרובות  פריווליגיות  ומתן 
כאשר בד בבד לא נמצא לכך מקור תקציבי )כמו 
בגירעון,  לעלייה  הביאו  מיסים(,  גביית  למשל 
אשר חרג מן היעד. גם יחס החוב-תוצר הדרדר 
מגמה  של  ארוכה  תקופה  אחרי  כחלון  בתקופת 
חיובית. למרות שכעת רמת הדירוג לא ירדה, קל 

להבין לאן נגיע אם נמשיך במגמה זו. 
ב"לעשות  חשוב  עבודה  כלי  הוא  זה  דו"ח 
שכל" לאזרח הפשוט שרוצה להבין איפה אנחנו 
אך  שנים,   4 לפני  מצבנו  לעומת  היום  נמצאים 

הוא נבלע בלו"ז הצפוף של שיח טילים. 
הן  שבועיים  עוד  שהבחירות  לזכור  חשוב 
לא  ישראל  מדינת  של  הבאות  לשנים  קריטיות 
אפילו  ואולי  גם  אלא  הביטחוני,  בהיבט  רק 
בעיקר – כלכלי. האם זו תהיה כלכלת הסתדרות 
זו  האם  אחראית.  כלכלה  או  ניסנקורן,  אבי  של 
כלכלה שתיתן  או  חזקים,  וועדים  כלכלת  תהיה 
העסקים  ולבעלי  החלשים  לעובדים  הזדמנות 
את  שתהפוך  כלכלה  תהיה  זו  האם  הקטנים. 
זרים,  למשקיעים  אטרקטיבית  למדינה  ישראל 
או שזו תהיה כלכלה שמשרתת את המחוברים. 
האם זו תהיה מדינה מרובת ביורוקרטיה ופקידים 

)שלהם ההסתדרות דואגת(, או כלכלה חופשית 
של  ומהאינטרסים  ליבם  משרירות  שמנותקת 
את  לעצמם  לשמר  בעיקר  הדואגים  פקידים 

הכיסא. 
ללוות  ימשיכו  הן  ועמנו,  כאן  אלה  סוגיות 
שבבחירות  וכדאי  שנים,  הרבה  עוד  אותנו 
ההחלטה תהיה מושכלת, ולא מנותקת רק בגלל 
היום  סדר  נאיבי,  אינני  זמני.  ביטחוני  עיסוק 
ו"מפחיד",  שדחוף  מה  בידי  נשלט  בעיתונות 
לרגע  להמעיט  )ובלי  שחשוב  מה  ידי  על  ולא 
מחשיבות הביטחון(, אך כל בוחר אחראי – ואני 
מקווה שזה רבים מאיתנו – יודע לקחת בחשבון 

גם את החשוב ולא רק את הדחוף. 

דוד רוזנטל
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כסף קטן

מסתמן: מחסור בחלב 1% בפסח
מהוות  שומן   1% חלב  מכירות  בישראל 
8% מכלל מכירות החלב הניגר. לפי התקן 
הישראלי, חלב 1% נדרש בתוספת ויטמין 
A אך יש מחסור בויטמין כשר לפסח. מנכ"לית 
המזון  לשירות  פנתה  שגיא,  גליה  המזון,  איגוד 
לייצר  מהם  וביקשה  הבריאות  במשרד  הארצי 
A בשל  ויטמין  תוספת של  ללא  1% שומן  חלב 
יצור  את  לאשר  סירב  הבריאות  משרד  המחסור. 
כי  שמסמן  מה   ,A ויטמין  תוספת  ללא  החלב 

המחלבות ימנעו מלייצר חלב 1% לפסח.
 A ויטמין  שיש  טוענים  בענף  אחרים  גורמים 
כך  בלבד,  קטניות  לאוכלי  כשר  הוא  אך  בשוק, 
לכלל  מתאים  יהיה  לא  החלב  אבל  שאין מחסור 
שידוע  בעניין  מדובר  זאת  עם  יחד  האוכלוסייה, 
מהן  לצפות  היה  וניתן  שנים,  מזה  למחלבות 
מקבילים.  פתרונות  ומציאת  מוקדמת  היערכות 
המחייב  תקן  "ישנו  בתגובה:  הבריאות  משרד 
שמדובר  מכיוון   .1% לחלב   A ויטמין  הוספת 
סמכות  למשרד  אין  חוק,  פי  על  מחייב  בתקן 

לפטור את המחלבות מהוספת הויטמין".

עיכובים חריגים בנמל אשדוד 
עיכובים  נרשמו  האחרונים  בשבועות 
מיובא  מזון  משלוחי  בשחרור  חריגים 
בנמל  הבריאות  משרד  ההסגר  מתחנות 
נוצרים  העיכובים  כי  טוענים  היבואנים  אשדוד. 
בשל דרישות חדשות ביחס למזון רגיש, ומדובר 
המפותחות  למדינות  ביחס  מחמירות  בדרישות 
נזקים  להם  מסבים  העיכובים  לטענתם  בעולם. 
אספקה  במועדי  עמידה  באי  ביטוי  לידי  הבאים 
לקמעונאים, עלויות אחסנה גבוהות בנמלים וחיי 
מדף קצרים למוצרים. במכתב ששיגר נשיא איגוד 
הבריאות  שר  לסגן  לין  אוריאל  המסחר  לשכות 
הפך  האחרונה  "בתקופה  נכתב:  ליצמן,  יעקב 
המצב לחמור ביותר עד בלתי נסבל, במיוחד ערב 
חג הפסח שלפתחנו… עד לפני שנתיים שילמנו 
אנחנו  היום  בשנה,  שקל  אלף  כ-20  בדיקות  על 
מדברים על הוצאה של כ-300 אלף שקל בשנה… 

המצב בלתי נסבל שמייקר את המחיר לצרכן".

יצרניות המזון נגד ענקית הקמעונאות 
המזון  יצרניות  בראשות  המזון,  איגוד 
שרגא  של  ובמעורבות  בישראל  הגדולות 
החל  התעשיינים,  התאחדות  נשיא  ברוש 
אונליין,  סופר  להקים  במטרה  ראשונים  בצעדים 
מרכז  הקמת  נבדקת  כשבמקביל  סניפים,  ללא 
למכולות  שימכור  ליצרנים  משותף  לוגיסטי 
דומה  במרכז  ויתחרה  בלבד,  ומינימרקטים 
לאחרונה  חדשים.   10 כ  לפני  שופרסל  שהקימה 
הגדול  האונליין  סופרמרקט  עם  מגעים  החלו 
גורמים  במיזם.  הפלטפורמה  לשילוב  בעולם 
של  בדרך  מדובר  כי  מעריכים  בענף  בכירים 
יצרניות המזון להוציא את שופרסל משליטה על 

ענף המזון. 

ישראל פורחת - עליה בהיקף היצוא 
נתוני היצוא הסופיים לשנת 2018, מאשרים 
את ההערכות לפיהן היצוא הישראלי חצה 
את רף ה־110 מיליארד דולר. על פי הנתונים 
כי  עולה  התשלומים,  מאזן  נתוני  על  המבוססים 
 2018 יצוא הסחורות והשירותים מישראל לשנת 
הסתכם בהיקף כולל של כ־110.6 מיליארד דולר, 
בהתאם להערכות האומדנים המוקדמים ולניתוח 
המיוחד שערכו משרד הכלכלה והתעשייה ומכון 
היצוא בתחילת השנה. זו השנה השנייה ברציפות 
בה היצוא גדל ב כ 7% בשנה. בקצב הזה מסתמן 
כי יעד הממשלה העומד על 120 מיליארד בשנת 

2020 - יושג עד סוף 2019. 
העלייה  לזכות  בעיקר  נזקפה  החיובית  המגמה 
אך  ההיי־טק,  שירותי  ביצוא  והמתמשכת  החדה 
אי אפשר שלא להתייחס להתאוששות המעודדת 
שר  והתחבורה.  התיירות  שירותי  ביצוא  שחלה 
הכלכלה והתעשייה, אלי כהן בירך על הנתונים: 
מורכבים  אתגרים  מציבה  הבינלאומית  "הזירה 
שמח  ואני  הישראלים,  היצואנים  בפני  וקשים 
להם  לסייע  מצליחות  שלנו  הסיוע  שתוכניות 

בהתמודדותם בשווקים הבינלאומיים". 

איציק מצרפי

השכר  ושיאני  השכר  הוצאות  מדו"ח 
על  הממונה  שפרסם  הציבורי  במגזר 
עולה  נתן,  בר  קובי   - האוצר  במשרד  השכר 
משנת  זינק  הציבורי  במגזר  השכר  ממוצע  כי 
מהשכר  בכ־78%  גבוה  וערכו  בכ־56%   2007
הממוצע במשק. מאידך, שכר המינימום שזינק 
ב 6 פעימות  בעשר השנים שבין 2007 ל-2017 
הניב שיעור כולל של 51.4% לרמה של 5,300 

שקלים, מאז היותו עומד על 3,500. 
החולים  קופות  ומצוקת  העגום  מצבן  בתוך 
האחרונות,  בשנים  גירעונות  מתוך  הפועלים 
 – רופאים  הם  השכר  שיאני   15 מתוך  שבעה 
של  העילית  טבלת  בראש  מהדו"ח.  עולה  כך 
רופא  נמצא  הציבורי  במגזר  השכר  שיאני   15
מומחה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים 
המשתכר 252,784 שקלים בחודש. אחריו, רופא 
עיניים בקופת חולים כללית המשתכר 181,954 
שקלים, ושלישי מנהל יחידה כירורגית בכללית 
מנכ"ל   - הרביעי  במקום  שקלים.   160,492 עם 
עם  וייס  יוסי  )לשעבר(  האווירית  התעשייה 
כ־125 אלף שקלים ונתב בנמל אשדוד המתקרב 
מנכ"ל  עם  יחד  שקלים  אלף  כ100  של  לשכר 
כ97,100  המשתכר  בלוך  עופר  החשמל  חברת 
שקלים מדי חודש, ומנכ"ל קופת החולים מכבי 
ראש  בחודש.  שקלים  אלף  כ־93.5  שמרוויח 
נתניהו השתכר באותה השנה  הממשלה בנימין 

בכ־49 אלף שקלים בלבד בחודש. 
כי  מעלה  השכר  על  הממונה  מדו"ח  ההפתעה 
בשכרם  מקופחים  אינם  הסוציאליים  העובדים 
העובדים  הדו"ח,  לפי  לחשוב.  שנהוג  כפי 
שקלים  בכ-13,604  משתכרים  הסוציאליים 
בחודש שכר גבוה מהממוצע במשק. אמנם חלק 

כ-10,565  מרוויחים  הסוציאליים  מהעובדים 
לפי  בחלוקה  מדובר  אך  בחודש,  שקלים 
משרות ומקומות עבודה שונים כאשר סביר כי 
העובדים בביטוח הלאומי מעלים את הממוצע 
בחודש  שקלים   19,400 של  שכר  עם  הכללי 
המשתכרים  כאלה  אף  ישנם  הדו"ח  ולפי 
באיגוד  גורמים  בחודש.  שקלים  כ-22,522 
העולים  המספרים  את  מכחישים  העו"סים 
מהדו"ח וטוענים כי מרבית העובדים בתחום 
העולים  מהסכומים  מחצי  פחות  מרוויחים 

ממנו.  
ואם כבר מתעסקים בשכר, לצורך ההשוואה 
נציין את מצוקתם של אנשי החינוך בישראל 
ששכרם עולה לא אחת לסדר היום הציבורי. 
הלשכה  ידי  על  המתפרסמים  מנתונים 
השכר  כי  עולה  לסטטיסטיקה  המרכזית 
גדל  בישראל  מורה  של  הממוצע  החודשי 
ל־2015   2005 שבין  השנים  בעשר  ב־63% 
השכר  מאידך  שקלים.   ל־11,187  והגיע 
ב־34%,  רק  התקופה  באותה  גדל  לשעה 
ומורים מתחילים שעדיין לא עברו את גיל 29 

משתכרים כ-3,105 שקלים בלבד.
הציבורי  במגזר  המשרות  מספר   2017 בשנת 

 - ב־4.2%  עלה  העובדים  ומספר  ב־3.5%,  עלה 
כפול ויותר משיעור גידול האוכלוסייה בישראל. 
מספרי התקציב שהתפרסמו עולה כי סך הוצאות 
השכר של כלל עובדי המגזר הציבורי עומד על 
מתקציב  כ־39%   - שקלים  מיליארד   159.9  -

המדינה. 

איציק מצרפי

חלה   2018 של  השנייה  במחצית 
הבנייה  התחלות  בקצב  התאוששות 
שעלה על תחזיות הממשלה. באוקטובר-דצמבר 
הסתכם מספר התחלות הבנייה ב-13,838, נתוני 
יחד  הקודם,  הרבעון  לעומת   4% של  עלייה 
המקביל  הרבעון  לעומת   10% של  שיפור  עם 

ב-2017. 
השבר  גודל  את  מבינים  למספרים  כשנכנסים 
בישראל  התחילו  שעברה  בשנה   - מהנתונים 
לבנות 47,430 דירות בלבד, בהשוואה ל-52,930 
דירות ב-2017. הנתונים מצביעים גם על מספר 
 ,49,970  - הסתיימה  שבנייתן  דירות  של  נמוך 
בדומה למספר הדירות שנבנו ב-2017. בהמרה 
לאחוזים עולה כי בשנת 2018 התחלות הבנייה 
צנחו ב-10.4% - כך מפרסמת הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה.
גורמים בענף מעריכים כי מה שמיתן את נתוני 
הירידה בהתחלות הבנייה הוא תנופה מרשימה 
מספר  המתפרסמים  הנתונים  פי  על  בשטחים. 
התחלות הבנייה ביהודה ושומרון זינק ב-21.5% 
הבנייה  התחלות  מספר  עלה  ובירושלים 
ב-2.9%, אלא שלא ניתן להתעלם מהעובדה כי 

המנוע העיקרי של התחלות הבנייה הוא תכנית 
מחיר למשתכן, שנותרה ללא עתודות קרקע בלב 
העירונית,  ההתחדשות  תכניות  הביקוש.  אזורי 
ולמחסור  לנתונים  איזון  להוות  האמורות 
בקרקעות, אינן מצליחות להמריא בשל כשלים 

תכנוניים וחוסר תיאום בין הרשויות.
והתוכניות  המשרדים  יעדי  הגדרות  פי  על 
הבנייה  התחלות  מספר  הממשלה,  שפרסמה 
בשנה שעברה היה אמור דווקא לעלות ל-60 אלף 
מפגרת  בפועל, הממשלה  לבנייה  בהתייחס  אך 
ב-31% מיעדיה בתחום הבנייה, המשמעות היא, 
כאמור - החרפה במחסור בדירות חדשות בשוק 

הדיור, שתתכן כי תגרור עליות המחירים. 
הירידה הדרמטית בהתחלות הבנייה היא בשורה 
גרועה לציבור שזקוק לפתרונות דיור בישראל. 
על הממשלה הבאה להפסיק להתעלם מהפערים 
בין מספר הדירות הנבנות במשק למספר משקי 
כאמור,  מדובר  הזמן.  עם  כאן  שנוצרים  הבית 
נתון  חסרות,  דירות  אלף  ב-165  הערכות  לפי 

שגדל מדי שנה בכ-20%. 
הוא  ביותר  החדה  הירידה  היתה  שבו  המחוז 
חיפה - שבו צנח מספר התחלות הבנייה ב-37%. 
חריגה  בנייה  בתנופת  בחלקה  מוסברת  הירידה 
של  חריפה  ירידה  ב-2017.  בחיפה  שהיתה 
נרשם  זאת,  לעומת  אביב.  בתל  נרשמה   20.4%

ממספר  ב-2017  שסבלו  ביישובים  חד  גידול 
הכרמל  בטירת  במיוחד.  נמוך  בנייה  התחלות 
גדל מספר התחלות הבנייה פי ארבעה - מ-300 
שלושה.  פי  המספר  גדל  בנהריה  ל-1,200. 
באשדוד - שבה התחילו לבנות 300 דירות בלבד 
ובראש  2.5. בחולון  פי  זינק המספר   - ב-2017 

העין הוכפלו מספר התחלות הבנייה.
מרחב,  אמנון  הארץ,  בוני  התאחדות  מנכ"ל 
הדרמטית  "הירידה  לנתונים:  בתגובה  אמר 
ארוכה  מגמה  המשך  היא  הבנייה  בהתחלות 
לציבור  רעה  ובשורה  זה,  בתחום  ירידות  של 
הממשלה  על  בישראל.  דיור  לפתרונות  שזקוק 
הבאה חלה חובה להפסיק להתעלם מכך שנפער 
במשק  הנבנות  הדירות  מספר  בין  ענק  פער 
לפי  מדובר  כאן.  שנוצרים  הבית  למספר משקי 
זה  מחסור  חסרות.  דירות  אלף  ב-165  הערכות 
גדל בכל שנה בכ-20%. חוקי הכלכלה פשוטים 
התוצאה  ברור,  כך  כל  בחסר  נמצא  כמוצר   –
תהיה זינוק במחירי הדירות. המשימה המרכזית 
של הממשלה הבאה היא פתיחת מלאה הזרמה 
של  בהיקף  לבנייה  מתוכננת  קרקע  של  מיידית 
עומק  וטיפול  בשנה  דיור  יחידות  אלף   100
כאוס  כאן  שייצרו  וביורוקרטיה  ברגולציה 

תכנוני".

שיאני השכר במגזר הציבורי - 
כרבע מיליון שקלים בחודש  

החרפה במחסור בדירות חדשות 
בשוק הדיור - תגרור עליות 

נתוני משרד האוצר נחשפים: 16 אלף שקלים בחודש - זהו ממוצע השכר במגזר הציבורי 
 לשנת 2017 ⋅ בראש הטבלה: רופא מומחה בהדסה עין כרם עם שכר של 252,784 שקלים  

ירידה של יותר מ10% בהתחלות הבניה, הירידה החדה ביותר – באזור חיפה ⋅ ממשלת 
ישראל פספסה את היעד שהציבה לעצמה

252,784רופא בהדסה

99,373נתב בנמל אשדוד

92,108מנכ"ל פי גלילות

150,492מנהל יחידת כירוגיה

97,190מנכ"ל חברת החשמל

90,006מנכ"ל בי"ח בני ציון

181,954רופא עיניים בכללית

97,190מנכ"ל אלתא

90,990נשיא האוניברסיטה הפתוחה

125,546מנכ"ל התעשייה האוירית

94,449כירורג בכיר באיכילוב

90,006רופא ראשי ביטוח

113,980תפקיד חסוי ברפאל

93,535מנכ"ל מכבי

87,287יועץ משפטי רשות שדות

הסכום בשקליםהתפקיד

שיאני השכר במגזר הציבורי 2017



אינפורמטיבי
 hila@kav-itonut.co.il הילה פלאח

אגאדיר מהדרין בבני ברק
רשת אגאדיר, רשת מסעדות 

ההמבורגר האיכותית בישראל, 
שזכתה בתואר "אחד מ-10 

ההמבורגרים הטובים בעולם", על ידי 
"ביזנס אינסיידר", השיקה לאחרונה 

את מסעדת ההמבורגר הכשרה 
והאיכותית ביותר בישראל. המסעדה 

אשר ממוקמת במתחם בסר בבני 
ברק, נותנת מענה בשעות היום 

לאלפי העובדים במתחם ובשעות 
הערב והלילה תהווה פתרון קולינרי 

איכותי לשומרי הכשרות בגוש דן. 
ה-d.n.a  הקולינרי של המסעדה, 

מבוסס על שמירה קפדנית על איכות לכל אורך שרשרת הייצור: בכל בוקר מגיע למסעדה 100 אחוז 
בשר בקר משובח וטרי, אותו טוחנים במקום בהשגחת הרב מחפוד. הירקות מגיעים טריים יום יום 
היישר מהשווקים.  שף הרשת רוברט קלוגר, אמון על שמירת האיכות המעולה של המנות ופיתוח 

שילובים קולינריים חדשים. המסעדה תכלול בשלב הראשון כ-55 מקומות בחלל הפנימי ובשלב מאוחר 
יותר יתווספו עוד כ-100 מקומות לישיבה במרפסת על הדק בחוץ. חידוש נוסף של המסעדה הינו 

"קיוסק" שירות, שיאפשר הזמנה ואיסוף מאשנב חיצוני, ללא צורך בישיבה במסעדה. המסעדה פתוחה 
החל מהשעה 12:00 בצהריים ועד השעה 01:00 בלילה. מסעדת אגאדיר מתחם בסר 4 בני ברק. כשר 

בהשגחת הרב מחפוד. טלפון  *5690 למשלוחים.

חופשת לידה במתנה 

חדש: פחיות מעוצבות
מגיעה לך הפוגה קלה

כבוד למערכת הבריאות הישראלית נותנים לתינוק שלך את המקסימום

'תירוש כרמל' המקורי 

הסל הטוב ביותר

חד פעמי מאושר לפסח 

הטבות חדשות 

 GUESS השקת המותג

חיים חדשים לרהיטים

עובדת פי שניים

קצפת אוורירית

בלנדים בשילובי זנים חדשים 

פריגת, המתמחה בייצור מיצים ומשקאות מבוססי פרי איכותיים, 
שמחה להשיק מהדורה מיוחדת ומוגבלת של משקה קל ב-2 טעמים 

אהובים- תות-בננה וענבים, עכשיו בפחיות מעוצבות 250 מ"ל. 
פחיות פריגת, כמו שאר המשקאות הקלים מבית פריגת, מיוצרים 

בכשרות המהודרת של הרב לנדא שליט"א לימות השנה וגם לפסח, 
ומתאימים לכל הזדמנות – לפינוק קטן ואישי, ליציאה מהבית ולכל 

אירוע ומועד. ניתן להשיג את הפחיות המעוצבות של פריגת בטעמי 
ענבים ותות-בננה באריזות 250 מ"ל, ברשתות השיווק ונקודות 

המכירה ברחבי הארץ.  

ערב חג, ימים עמוסים בשלל 
מטלות ולילות ארוכים של 

ניקיונות לחג. בתוך רגעי 
העומס הללו אנו מחפשות 

משהו קטן שייתן לנו את 
הדלק להמשיך את העבודה 

הלאה, לסיים מטלות נוספות 
ברשימה שלנו ולהתמלא 

באנרגיות חדשות להמשך. בשמרלינג'ס מזמינים אותך לקחת 
לעצמך פסק זמן עם כוס קפה חמה ושוקולד שמרלינג'ס באחד 
מהטעמים האהובים עליך וליהנות מכמה דקות של פינוק ושקט 

לעצמך מבלי לחשוש. השוקולד כשר לפסח למהדרין לפסח בכשרות 
המהודרת של "בד"צ קהל עדת ישורון – ציריך".

המגזין האמריקאי "ניוזוויק" פרסם את 
רשימת בתי החולים הטובים ביותר בעולם, 
כאשר המרכז הרפואי שיבא מדורג במקום 

העשירי. הרשימה מציינת רשימה של 
1,000 בתי חולים מצוינים ברחבי העולם לפי 

קריטריונים של הישגים רפואיים, טיפוליים 
ומחקריים.  בתי החולים הנבחרים הוגדרו כמי שנמצאים בחזית הטיפול 

והקידמה הרפואיים ומעצבים את פני הרפואה בעתיד. בתי החולים המובילים 
בעשירייה הראשונה הם: מאיו קליניק, קליבלנד קליניק, בית החולים הכללי 

של סינגפור ובית החולים הכללי של טורונטו. נימוקי השופטים לבחירה בשיבא 
במקום העשירי והמכובד: "המרכז הרפואי שיבא תל השומר מוביל בחדשנות 
במחקר רפואי וביוטכנולוגיה. בבית החולים, המסונף לאוניברסיטת תל אביב, 

פועלים מרכזים כמעט בכל תחום ומומחיות רפואיים, והוא משרת כמיליון 
מטופלים בשנה. יותר מ-25% מהמחקר הקליני הרפואי הנעשה בישראל מבוצע 

בשיבא, והוא עובד יחד עם כמעט כל המוסדות הרפואיים בישראל כדי ללמד 
ולהכשיר סטודנטים ולקדם את דור העתיד של הרפואה".

העור העדין של תינוקכם זקוק להגנה מרבית ולרכות 
מלטפת, לכן שקדנו במעבדות סנו על פיתוח סדרת 

"מקסימה בייבי" – סדרת מוצרי כביסה המבצעת 
ביעילות את פעולת הניקיון, תוך התחשבות בעורו העדין 

של התינוק. ניתן למצוא בסדרה את "סנו מקסימה 
מבשם למייבש בייבי" לתינוקות ולבעלי עור רגיש, 
לכביסה רכה ומבושמת! ניתן לרסס ישירות בארון 
הבגדים או על כביסה תלויה לייבוש. כל המוצרים 

בסדרת מקסימה בייבי הם היפואלרגניים שנבדקו 
דרמטולוגית ומותאמים לעור רגיש במיוחד.

גם השנה מגיע 'תירוש כרמל המקורי' אל שולחן 
הסדר שלנו, עם הטעם המוכר והאהוב, שמביא 

עמו הרבה שמחת חג לכל המשפחה. 'תירוש 
כרמל המקורי ', הוא מיץ ענבים מפוסטר, טהור, 
טבעי ומרענן המיוצר מ- 100% ענבי יין מכרמים 

מובחרים ללא תוספת מים, סוכר, או תוספות 
צבע אחרות, הוא אף לא נעשה מרכז פרי, אלא 

מהפרי הטרי עצמו. כך נוצר טעמו המתוק 
והמיוחד, האהוב במיוחד על ילדים וקהל צעיר. 

'תירוש כרמל המקורי' הוא אחד המותגים המצליחים ביותר בשוק 
הישראלי, והמהווה ע"פ נתוני סטורנקסט כ-40% ממכירות הקטגוריה 

ומלווה את המשפחה החרדית מזה שנים, ומהווה חלק בלתי נפרד 
מהשבתות, החגים והשמחות המשפחתיות. כשר לפסח ולכל השנה, 

בכשרות בד"צ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

עם סיום חג הפורים, הנהלת רשת 'נתיב החסד' 
מסכמת בסיפוק רב את ימי המכירות: "בשוק הקיים 
היום בתחום רשתות המזון, הצלחנו להביא את הסל 

הטוב ביותר והמחירים מדברים בעד עצמם". אומרים 
בהנהלת הרשת. אלפי משפחות בחרו לבצע את 

הקניות לחג ברשת 'נתיב החסד' שהפכה למעשה 
לפורמט מנצח בכל קנה מידה – מחירים זולים, קרוב 

לבית, ומגוון ענק של מותגים בכשרויות המהודרות ביותר. לדברי מנכ"ל הרשת ר' שמואל אטיאס: אנו 
שמחים מאוד על ההצלחה הגדולה של סניפי 'נתיב החסד' בפרויקט פורים. כיום ברור לכולם כי יש 

אלטרנטיבה זולה ונוחה לכל משפחה חרדית. כעת עם המעבר לתקופת הפסח אנו מזמינים את כל 
הלקוחות ליהנות מהסל המשתלם ביותר ב'נתיב החסד'.

השימוש בכלים חד פעמיים הוא אינדיבידואלי 
בכל בית, ישנן משפחות שהשימוש בהם 

קבוע, וישנן כאלו שמשתמשות בחד פעמי רק 
כשמספר הסועדים גדול. אך לקראת חג הפסח 

השימוש בחד פעמי גובר עקב הצורך בכלים 
חלופיים מהכלים של כל השנה. חברת 'מעולה', מציעה מגוון מוצרי 

חד פעמי איכותיים המאושרים לשימוש בפסח בהשגחת בד"צ העדה 
החרדית.  בין מגוון המוצרים: רדידי אלומיניום, ניילון נצמד, מארזי 

אלומיניום, צלחות, כוסות וכו'. המוצרים הינם איכותיים וחזקים במיוחד 
ועמידים לאורך זמן. כמו"כ 'מעולה' מציעה סירים חד פעמיים חזקים 
ואיכותיים, בכמה גדלים, שיכולים לשמש לשבת הגדול כאשר הסירים 

הרגילים כבר נוקו ואוחסנו בארונות החמץ. הסירים החד פעמיים 
מאושרים לשימוש בפסח ע"י בד"צ העדה החרדית.

בנק מרכנתיל, החוגג השנה 100 שנים 
להקמתו, מוסיף ומרחיב את תוכנית 

ההטבות "מרכנתיל סמייל", אותה הוא 
מציע ללקוחותיו המחזיקים כרטיס 

אשראי של הבנק. לקוחות, בעלי כרטיס אשראי של הבנק, משויכים 
אוטומטית לתוכנית ההטבות וזוכים ליהנות משלל הנחות והטבות 

צרכניות במגוון רחב של רשתות בפריסה ארצית. בימים אלה, לקראת 
חג הפסח וימי האביב הנמצאים כבר בפתח וחופשת הקיץ שאחריהם, 

צירף הבנק שורה של עסקים חדשים לתוכנית ההטבות שלו ולקוחות 
הבנק הרוכשים ברשתות ועסקים אלה כבר נהנים מההנחות.  בין בתי 

העסק שהצטרפו לאחרונה לתוכנית, ניתן לציין את: "אוויס", שטראוס 
מים - תמי 4, בודי שופ ועוד. עסקים אלה מצטרפים לבתי עסק רבים 

שכבר נמצאים בתוכנית ההטבות של מרכנתיל וביניהם: רשת יינות 
ביתן, פריד, רשת אופטיקה הלפרין, טרקלין חשמל, רשת מגה בעיר, 

קלארקס, ורדינון, נעמן, קרייזי ליין, ועוד רשתות מובילות.

רשת האופטיקה 'עינית' קיימה 
אירוע השקה למותג האופנה 

GUESS, שהגיע לסניפי 

הרשת בחודש האחרון. האירוע 
המושקע התקיים בחברת 

היבואן, בנוכחות בכירים מרשת 
'עינית' ומבית מותג העל 

GUESS. עשרות דגמים אופנתיים ואיכותיים הוצגו במקום, והמחישו 

את הקו העדכני בו מצטיין המותג הנחשב. הדגמים החדשים של 
משקפי השמש ומסגרות הראייה מבית GUESS הגיעו לסניפי 

'עינית' בחודש האחרון, והם מביאים איתם סגנון מעולה, המתכתב 
עם המילה האחרונה בעולם האופנה והאופטיקה.

חג הפסח מתקרב והניקיונות היסודיים בעיצומם. כשאתם מנקים את 
הרהיטים ומעוניינים לשמור על אורך חייהם ועל הברק הטבעי שלהם, כדאי 
שתכירו את סדרת המוצרים של סנו לשימור ולהגנה של רהיטי עץ ולהשגת 

מראה מחודש ומבריק: סנו רהיט. המוצרים שומרים על העץ ועל הברק 
הטבעי ומונעים הצטברות אבק באמצעות שכבת הגנה עמידה ושקופה. 

בסדרה: סנו רהיט במכל עם מתז – נוח לשימוש לכל סוגי הרהיטים, וניתן 
למילוי מחדש בשקית מילוי חסכונית התורמת לשמירת הסביבה. סנו רהיט 

ספריי – לריסוס על משטחים גדולים, לשימוש קבוע המבטיח שמירה על 
הברק הטבעי ואורך חיי הרהיט. סנו רהיט פוליטול – פוליטורה לרהיטים 
עם סיליקון, משקם רהיטי עץ ומחזיר להם ברק ויופי, מסיר לכלוך ואבק 

ומגן מפני מים ולכלוך. סנו רהיט מטליות לחות – אריזת 20 מטליות נוחות 
לשימוש, לניקיון, הברקה והגנה על הרהיט בתוספת רכיב דוחה אבק.

לקראת חג הפסח, סנו מציגה את סנו ז'אוול אקונומיקה 
בייצור מיוחד לפסח תשע"ט, מאושר מטעם בד"ץ העדה 

החרדית. לסנו ז'אוול אקונומיקה אפקט פעולה כפול ההופך 
אותה למוצר מנצח: סנו ז'אוול אקונומיקה גם מלבינה 

ומנקה ביסודיות את כל סוגי הלכלוך וגם מחטאת את 
המשטח המטופל ומותירה אותו נקי מחיידקים. צירוף של 

חומרים ממיסי שומן הופך את סנו ז'אוול לחומר המתמודד 
בקלות גם עם לכלוך קשה ויכולת החיטוי המוכחת שלה 

משלימה את פעולה הניקיון והחיטוי בהצלחה. ניתן להשיג בריח לימון ולבנדר. 

YOLO של תנובה מרחיב 

את מגוון המוצרים ומשיק 
את YOLO קצפת - סידרה 
המבוססת על קרם שוקולד 
עם שוקולד אמיתי בשילוב 

קצפת אוורירית. שלושת 
הטעמים: שוקולד מריר 70, 

שוקולד חלב 42 ושוקולד  BLOND 36, יכילו מוצקי קקאו באחוזים 
שונים. YOLO עם קצפת מביא בשורה גם בגזרת המחיר – יהיה נמוך 
ב17% לעומת YOLO הקלאסי.  המוצר החדש כמו גם קודמיו מיוצר 

בהכשר  בד"צ ועדת מהדרין. "הצרכן הישראלי מחפש  טעמים חדשים 
ומתוחכמים ואוהב את החיבור של YOLO עם עולמות תוכן חדשים". 
אומרת ל. כהן שולומון, מנהלת אגף שיווק חטיבת החלב בתנובה. "את 

השנה הקודמת סיכמנו ברצף של השקות מוצלחות שהביאו לקהל 
הישראלי מגמות גלובליות ייחודיות. YOLO הוא בעל תפיסת מותג 
מאוד חזקה ונתפס כחוויה שוקולדית איכותית ופינוק שיכול להפוך 

להנאה יום יומית בדיוק כמו שוקולד".

יקב יתיר השוכן בחבל יתיר, שבהרי יהודה הגבוהים 
והדרומיים, הנושקים למדבר, הפך עם השנים, לסמל 

האזור בזכות יינות האיכות שהוא מנפיק מידי בציר. 
היקב זוכה בקביעות לתשבחות בארץ ובעולם, והוא 

הציב לעצמו כמטרה להדגיש את הייחודיות האזורית 
ביינותיו – אותו אופי 'יתירי' שעליו הבא מכרמים 

הנטועים בגובה רב באדמת גיר חרסיתי, ומאקלים 
ספר מדברי יבש וקר בלילה, היוצרים אזור גידול 

)טרואר( מאוד מיוחד. בשנים האחרונות מתחדש 
היקב, ועובר התפתחות בכרמים, עם נטיעת זנים 

חדשים, מעבר מחביות קטנות למכלי עץ ובטון, ויצירת ממסכים 
)בלנדים( חדשים המבטאים באופן מושלם את אזורית והאופי היתירי. 
אחד מהבלנדים החדשים והמוצלחים ביותר הוא הר עמשא לבן 2017, 

המבטיח לכם רגעים משפחתיים של שמחה מושלמת. היין מורכב 
מ- 52% ויוניה, 33% שנין בלאן, 15% רוסאן, שנבצרו ממספר חלקות 

ביער יתיר בגובה 680 עד 780 מטר. יין בעל נפח יפה שיתאים לאוכל, אך 
יכול גם לעמוד בפני עצמו וליהנות כאפריטיף ולא רק בארוחות. במהלך 

השנה הקרוב ישיק יקב יתיר ממסכים )בלנדים( חדשים ומרתקים 
כחלק מתהליך ההתחדשות ביתיר. כשרות: בד"ץ מהדרין בראשות 

הגר"א רובין שליט"א. מחיר:  99 ₪.

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

המבצע הגדול חוזר

האגיס יוצא במבצע מדהים: הארכת חופשת 
הלידה בחודש שלם על חשבון האגיס! כך תוכלי 

להמשיך ולחוות עוד רגעי יחד קסומים עם התינוק 
שלך לפני החזרה לשגרת החיים הצפופה. אז 

איך משתתפים: קונים 3 אריזות ממגוון חיתולי 
האגיס, שומרים את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע, מתקשרים 
03-3739000 ועונים נכונה על 3 שאלות ויכולים לזכות במשכורת של 

חודש במתנה )בכל שבוע זוכה אחת(.  המבצע מתקיים בין התאריכים 
י"ג באדר ב' – י"א בניסן תשע"ט )20.3-16.4.19(. שווי הפרס לפי 

משכורת חודשית בסך 7,000 נטו.  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו
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מאחורי 
הקלעים

טעים 
במטבח

נדל"ן חרדי – יש דבר כזה?
ריאיון עם ד"ר חיים זיכרמן – מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדים של הקריה 

האקדמית אונו ממייסדי  בית הספר לנדל"ן של הקריה האקדמית אונו 

 לאור הדיונים המרובים בנושא, נשמח להבין האם לדעתך הממשלה היוצאת עשתה מספיק בנושא הדיור?

הכי  עשתה  האחרונה  הממשלה  כי  לומר  ניתן  כללי,  באופן 
כלומר,  הצליחה.  לא  זאת  ולמרות  הדיור  בנושא  הרבה 
האוצר  שר  אמנם  בתחום.  משמעותי  לשינוי  הביאה  לא 
רחוק  זה  אבל  למשתכן  מחיר  מהפכת  את  הוביל  כחלון 
השינויים  כל  על  רבות  טענות  ישנן  פערים.  מלצמצם  עדין 
שנעשו. ישנם הסוברים כי בעצם במקום להתעסק בהקטנת 
הביקושים, כמו למשל בהגדלת מסים על בעלי הדירות, היה 
עוד  מייצרים  איך  ולראות  ההיצע  בהגדלת  להתעסק  צריך 

דירות במקום להגביל את הרכישות. 

 איך לדעתך ניתן לטפל בעניין הדיור החרדי דווקא?

סוגיית הדיור החרדי היא מורכבת ולא פשוטה כלל. בכל שנה ישנם כ-8,500 חתונות במגזר החרדי והצורך בפתרון 
הוא  והמקרקעין  הדיור  שנושא  להבין  צריך  ייעודיים.  במרחבים  מתגוררת  האוכלוסייה  שמרבית  משום  עצום  הוא 
מורכב מאד משום שהוא  מאד מקצועי ומעורבים בו רשויות רבות ואינטרסים רבים. בנוסף, לא כל אחד מכיר את 
כראש  המוניציפלי  תפקידו  שמכח  אשר  יעקב  הרב  ח"כ  את  ראינו  האחרונה  בכנסת  לעומק.  בזה  ומבין  התחום 
עיריית בני ברק לשעבר, הכיר את זה היטב וגם הרב פינדרוס מכיר ומונח בזה היטב. גם השר אטיאס – שלא היה 
בקדנציה האחרונה מכיר טוב את תחום הנדל"ן. אפשר לומר  שלמעשה לא היה להנהגה החרדית גורם שירכז בצורה 

מקצועית את נושא המגורים, וראוי שיהיה גוף חרדי רציני שיטפל בנושא.

 למה צריך גוף נפרד חרדי שיטפל בנושא?

האינטרסים של האוכלוסיה החרדית בנושא לא עולים בקנה אחד עם האינטרסים של המגזר הכללי מסיבות רבות, 
והצרכים שונים. לכן להערכתי צריך לקום גוף פנים חרדי ששותפים בו כל המגזרים החרדיים,  מן מטה דיור חרדי 

שיוביל מהלכים ויצליח לעשות משהו מתוך אינטרס משותף.

 יש הרבה אנשים שמבינים בנדל"ן, האם זה לא מספיק?

שוק המקרקעין טומן בחובו הזדמנויות רבות אך גם סכנות. זהו תחום מקצועי לכל דבר ומי שרוצה לעסוק בו עליו 
ללמוד אותו בצורה מקצועית. לא מעט קונים ויזמים נפלו, לא מעט כספים והשקעות ירדו לטמיון, רק בגלל חוסר 

ידע של העוסקים בתחום. נדל"ן הוא שפה מקצועית ומי שרוצה לעסוק בתחום, חייב לדעת לדבר את השפה.

בי"ס  וזו הסיבה שהקמנו לאחרונה  היטב  זה  ולהבין אותו  לעומק  חייב ללמוד אותו  מי שמענין אותו התחום הזה 
לנדל"ן, אצלנו בקמפוס החרדי אונו, שעושה את זה בצורה מאד רצינית עם למעלה מ-150 סטודנטים שכבר התחילו 

ללמוד נדל"ן בצורה הכי טובה שיכולה להיות. 

 מה כוללים לימודי נדל"ן באונו?

לימודי הנדל"ן אצלנו הם בעצם התמחות בתחום כחלק מתואר אקדמי ראשון במנהל עסקים. הם כוללים קורסים 
בנושאי תיווך, יזמות, ניהול פרוייקטים, משכנתאות ועוד. כך זוכים הסטודנטים לקבל הכשרה רחבה במגוון תחומי 
לשנתיים  מאד-  התקצרה  זה-  במסלול  לתואר  הכוללת  הלימודים  תקופת  במקביל,  מקיף.  לידע  ולזכות  הנדל"ן 
וסמסטר בלבד, נתון משמעותי שמאפשר למסיימי המסלול לצאת לשוק העבודה עם תואר ראשון יוקרתי ונחשב, 

ובתוספת הכשרות רלבנטיות, וכל זאת בתוך שנתיים וסמסטר בלבד!

חטיף שוקולד ואגוזים 
מחפשים קינוח טעים וקל להכנה לשבתות של ערב פסח? 

מצאתם! חטיף שוקולד ואגוזים שמכינים מ-4 מצרכים 
בלבד ובקלי קלות. פרווה, ללא אפייה, ממצרכים זמינים, 

מנה אחרונה שאפילו הילדים יוכלו להכין

מצרכים לחטיף שוקולד:
200 גרם שוקולד פרה מריר

240 גרם )1 כוס( טחינה גולמית או חמאת בוטנים 
טבעית

קורט מלח
200 גרם אגוזים קלויים, קצוצים גס מאוד )כל סוג 

שאוהבים(
אופן ההכנה:

• שוברים את השוקולד 
לקוביות ושמים בקערה.

• מוסיפים טחינה או חמאת 
בוטנים וממסים יחד 

במיקרוגל או על בן מארי עד 
שהכל נמס והתערובת 

אחידה.
• מוסיפים מלח ואגוזים 

ומערבבים עד שאחיד.
• יוצקים את התערובת 

לתבנית ומיישרים את החלק 
העליון.

• מקפיאים למשך כשעה 
להתייצבות.

• חותכים לפרוסות בעובי של 
כ-1 ס"מ ומגישים.

טיפ מהפרה:
• שומרים את החטיפים בכלי סגור 

במקרר עד שבועיים.
• אפשר להשתמש בכל סוג של אגוזים שאוהבים.

• אם רוצים, אפשר להוסיף גם פירות יבשים, שומשום 
או קוקוס לתערובת.

• אפשר להקפיא את החטיפים עד חודשיים בכלי 
אטום.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה

הכנס הזה בשבילך!
ערב היכרות של דייל קארנגי   לגברים

מה בקורס?

כיצד לפתח ביטחון עצמי  כיצד להשתמש במיומנויות יחסי אנוש  
כיצד לבנות אמון ולשכנע אנשים לפעול  כיצד להפגין גישה מלאת 
 התלהבות  כיצד להשתמש בשיטה מוכחת לזכירת שמות ועובדות
כיצד להלהיב את הקהל שלנו  כיצד למזער מתח ודאגה  כיצד 
לזהות הצלחות ולתגמל בהתאם   כיצד להתגבר על פחד מול קהל

ביום שלישי  כ"ו אדר ב׳ – 2/4/19 בשעה 18:00
בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 קומה 4, בני ברק
ההרשמה חובה בטלפון: 03-7707300/1



רוצים להיות אנשים עם

אש בעיניים?

ערב הכירות לקורס דייל קרנגי לגברים:

הכניסה
חינם
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מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

מתאים לכולם מגיל +5 צוות מדריכים מוסמךציוד אבטחה במקוםאין צורך בידע מוקדם

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי
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 1,000,000

ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

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(_____________________________________________

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

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט
27/3-29/3/2019  

 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

בית שמש

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-13(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)13-13(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

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

בני ברק

 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(_____________________________________________

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

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

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)12-13("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רדק ק"ק 
משופץ, עם נגישות, עם 

אופציות מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

למכירה
באברבנאל, בני ברק

בשלבי בניה
3 חדרים + מרפסת

פנטהאוז מפואר

רחוב אברבנאל 37, בני ברק

פנטהאוז תיווך ושיווק האחים סולומון | אברבנאל 78, בני ברק | 03-7153035

03-7153035  050-4927000

ללא
תיווך

שיווק
בלעדי

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מטר, קומה ב' 90 
מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

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

 באחיה 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(_____________________________________________

 בחברון/מקובר 5 חד' 
גדולה ומשופצת קומה א' 
עם כניסה פרטית, קומה 

א' חזית 2,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)10-10(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

חנייה תת קרקעית 2,800,000 
_____________________________________________)10-13(ש"ח. 050-4124665

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

הרחבה ל-6 חד'.
052-6210979)10-13(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

בלנדא 5 חד' גדולה 
ומושקעת + 2 חניות 

בטאבו
ביהודה הנשיא 120 מטר 
+ מרפסת שמש, מהממת, 

מעלית וחניה
במרכז ר' עקיבא דירת 
120 מטר חזית + חניה 

מציאה באהרונסון 4 חד' 
יפה חזית + גג בטון

בהמכבים בבנין בוטיק
4 חד' מושקעת
להיכנס ולגור

בפרל 3 חד' ענקית, נוף 
מדהים + גג בטון

בבעל התניא 5 חד'
מטופחת ויפה קומה 
ראשונה + חניה ומחסן

03-729-7690

לכוביצקי נכסים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

 בפרל 94 מ"ר מצב חדש 
_____________________________________________)11-14(נוף מדהים 052-7606862

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

קומה ג', 2,790,000 ש"ח. 
053-7738848)11-14(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 למכירה דופלקס גג 8 חד' 
240 מ"ר מוהליבר בבלעדיות. 

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

 דירת 3 חד' באיזור העליון 
באלעד כ-96 מ"ר מרווחת 
מאוד ושמורה + מחסן + 

חניה + אופציה לבנית חדר 
רביעי 2 קירות כבר מוכנים.

052-2443283)12-15(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 5 חד' 
110 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
4 כ"א, חזית + גג של 90 
מ"ר מרוצף, צמוד בטאבו 

3,200,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

במחיר החל מ-

₪ 1,100,000
** כול רוכש יקבל ייעוץ ע"י מעצבת פנים ויועץ משכנתאות

** שעת יעוץ ראשונה חינם
  * צמוד למדד הבנייה

לפרטים:
054-7393700 אריה | 050-2332422 אבי

avir@agam-tavor.co.il

דירות בפרויקט תמ"א 38, 
בנות: 2, 3, 3.5 חדרים עם מרפסות סוכה!

בניין באזור מתחרד
דירות עם מרפסות סוכה! 

בקרבת בתי מדרש ובתי כנסת!
בסמיכות ליציאה מאשדוד )2 רמזורים מהיציאה

של אשדוד, גם הדרומית וגם הצפונית!(
בסמיכות לאזורי תעסוקה!

בסמיכות לאזורי קניות!
5 דקות הליכה ממכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים וחוץ 
עירוניים!

ההדמייה היא
להמחשה בלבד

בס"ד

רובע ג' באשדוד מתחדשת-
ויש לכם הזדמנות להצטרף למהפכה!

מבצע לרגל פתיחת השיווק, ל-4 הרוכשים הראשונים
     משלמים 20% בחוזה ו 80% * לקראת האכלוס    

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבן שטח! דירת גן 4 חד', גינה 

100 מ"ר + אופ' להרחבה, 
054-9422194)13-13(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

נוף פתוח רק 1,290,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח, 052-5752500

 בהזדמנות!!! דירה 
בשכונה ה- 33, תשואה 5%, 
90 מטר, מושכרת ב- 2,350 
ש"ח, מחיר לסגירה 640,000 
ש"ח. תיווך בית בית - לאון, 

052-4426863)13-13(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות, 4,000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור, מושכרות 3,300 מחיר 

מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 מבחר דירות בבאר שבע 
במחירי מציאה לחלוקה, כל 

הקודם זוכה. משה אלוש, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 הקונה דירה לחלוקה או 
מחולקת יקבל שנת ניהול 

חינם בשנה הראשונה הכוללת 
בעמלת התיווך. משה אלוש, 

054-3255667)13-13(_____________________________________________

 יש לך דירה וקשה לך 
למצוא שוכרים או לטפל בנכס 

שלך? התקשר עוד היום - 
_____________________________________________)13-13(משה אלוש, 054-3255667

4-4.5 חדרים
 4 חד', קומה ראשונה, רח' 

רג'ר, דקה מהאוניברסיטה, 
משופצת מהיסוד, ניתן 

להשכיר לסטודנטים ב- 3,500 
ש"ח, 5% תשואה. תיווך בית 

_____________________________________________)13-13(בית - לאון, 052-4462863

 בקרית אור שמח, קומה 
שלישית, 3 חדרים, אופצית 

הרחבה לשתי חדרים ללא גג, 
80 מ"ר, 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. BB תיווך נכסים ונדל"ן, 
054-7997077)13-13(_____________________________________________

 להשקעה בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

)השיפוץ לפני שנתיים( 
1,450,000 ש"ח, גמיש, מספר 
נכס 6640. אורי תיווך אדוארד, 
050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי קרקע, 
35 מ"ר, אופציה 

להרחבה, 
590,000 ש"ח, גמיש. 

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בפרדס-כץ דירות 3/4 
חד', על הנייר, מחירים 

ותנאים נוחים. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 
ק"ב ואחרונה, 3 כ"א, 

מחולקת, מפוארת, 
1,740,000 ש"ח, גמיש. 

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בלעדי בר"ע השומר, 90 
מ"ר, ק"ב, עורף, ללא מעלית 

+ סוכה גדולה, 1,800,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. "בנין-עד" 050-4152330

 באזור רמב"ם בבניין חדש, 
דירה מחולקת 4 + יחידה, 120 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית, כ. מיידית, 2,400,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח. א. פנחסי, 03-5799308

 בשיכון-ג' ברביעיות, ק"א, 
אחרונה, 65 מ"ר + א.בניה 

ל- 150 מ"ר + א.בניה ל- 150 
מ"ר בקומה + גג, 2,850,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 באזור יגאל, ק"ק, 100 
מ"ר, חזית, מיידי, 1,800,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 בתנאים 13, בית-פתוח! 
למבקרים ביום שישי כב 

אדר ב' )29.3.19(, בין 
10:00-11:00 - לל"ת!!! 

ד.גן יפיפיה, 3 חד', 70 מ"ר 
+ יציאה לחצר 70 מ"ר. 

"מקסימום-נדל"ן"
054-4340843)13-13(_____________________________________________

 באזור ריינס, פנטהאוז, 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

+ נוף, מיידי, 2,600,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר, 260 מ"ר 
בנוי + מרפסות, מפואר + נוף 
מרהיב! 2 כניסות, 5,000,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 באזור הרב קוק בבניין 
חדש, דירת גן, 7 חד', 170 

מ"ר, מחולקת ל- )5 חד' 122 
מ"ר ו- 2 חד' 46 מ"ר( + גינה 
70 מ"ר + חניה + מחסן 12 

מ"ר, מושקעת. א. פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

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

_____________________________________________)13-13(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 מציאה!! בשיכון-ה', 
"דופלקס" כ- 140 מ"ר, 
קומה-א' "מ. מהיסוד" 

מחולקת ל- 2 דירות, כ- 70 
מ"ר כפול 2. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש, 
דופלקס 5 חד', 130 מ"ר, 

ק"א ו ב' + מעלית + 
חניה, משופצת, סלון ענק, 
2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 5 ח' 
מפואר מאוד בקרית הרצוג 

+ מעלית, 2,240,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)13-13(_____________________________________________

 בשלוש-השעות, 
5 חד', ק"ב, מעלית, 
מ'שמש, סוכה, 130 

מ"ר, כחדשה!!! 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בסוקולוב, 5 חד', מרווחת, 
ק"א, חזית, משופצת, 
מאווררת, 2,650,000. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 א.שרת, 5 חד', כ-110 
מ"ר, שמורה, א.להרחבה, 
מעלית, חניה, 2,140,000. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 באזור מינץ, 5 ענקית, 
יפהפיה, כ- 170 מ"ר, סלון 
ומטבח גדולים + מרפסת 

ענקית, ק"ג + מעלית, 
2,700,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

 5 חדרים ברחוב רש"י, 
משופצת. תיווך BA יזמות. 

_____________________________________________)13-13(דורון, 054-4980159

 6 חדרים בשיכון ג', 
חדשה, 160 מ"ר + 70 מ"ר 
חצר. תיווך BA יזמות. דורון, 

054-4980159)13-13(_____________________________________________

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

תחילת בניה תוך שנה, במחיר 
מציאה 1,895,000 ש"ח, נותרו 
דירות אחרונות. 054-3050561 

_____________________________________________)13-16("הראשון בתיווך"

 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)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בקומה שלמה )3 דיירים 

בבניין(, 5 חד', ענקית, 150 
מ"ר, ק"ב, חזית + חניה 

כפולה, 4 כ"א, מצב מעולה, 
2,600,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט, 170 מ"ר, 6 
ענקית, סלון ענק )במקור 2 
דירות( ק"א, חזית, 4 כ"א, 
מעלית, 3,700,000 ש"ח, 

מיידי. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 4 חדרים אזור רמת אהרון, 
משופצת מהיסוד, כ- 82 

מ"ר, קרקע + אופציה לבניה, 
הקודם זוכה. 

 ,03-5444815/052-3611973
_____________________________________________)13-13(יוסף

 א. יונתן, כ- 4 חד', 
קומה-א, כ-77 מ"ר, שמורה + 
כ- 40 א. להרחבה, 1,360,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 מציאה!! א.סוקולוב, 
כ- 4 חד', כ- 75 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, א.גג-בטון, 
1,550,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 א.קובלסקי, 4 חד', 90 
+ 35 מרפסת + מעטפת - 

40מ', ס"ה-165 מ"ר, שמורה, 
1,770,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 קרית-הרצוג, 4.5 חד', 
כ- 89 מ"ר, שמורה + 

י.בטון-16 מ"ר + מחסן + 
א.נוספת, 1,580,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי-ב"ב, 4 
חד', כ- 90 מ"ר, קומה-א', 

משופצת + א.כ- 38 בצד + 
סוכה, 1,450,000. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בבעלי המלאכה, 4 חד', 
קד', חזית, מעלית, חדשה, 
מיידית, 1,970,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 מציאה! ברבי 
עקיבא, בבנין חדש, 

4 חד', עורפית, 
משופצת מהיסוד, רק 

ב- 1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)13-13(נכסים, 050-4177750

 באבוחצירא, 4חד', 
ק"ג, חזית, 95מ', 

משופצת, להיכנס רק 
ב- 1,590,000 ש"ח, 

בלעדי! 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)13-13(_____________________________________________

 בנויפלד, 4 חד', ק"ג, 
חזית + אופציות, דירה 
מעולה במחיר לסגירה, 

1,590,000 ש"ח, בלעדי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)13-13(_____________________________________________

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

משופצת חדשה + סוכה 
גדולה, 2,000,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308



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)13-13(_____________________________________________

 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

טבריה

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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717)13-13(_____________________________________________

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)13-13(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

+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)13-13(_____________________________________________

 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

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 

הדירה בק"א 1,520,000 
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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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)13-13(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)13-13(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

053-3147717  04-6716666)13-13(_____________________________________________

דימונה

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,150,000 
_____________________________________________)9-13(ש"ח. 054-6600198 לל"ת  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)13-13(_____________________________________________

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

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

058-3279569)10-13(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 

70 מ"ר ק"ג עם מעלית, 
עורפית. 1,600,000 

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

03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בר' עקיבא 3 
חד' מושכרת, רק ב-400 אלף 

_____________________________________________)10-13(ש"ח. 052-7166043

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' מהרשל דירת 4 
חד' בקומה 5 אחרונה בבנין 
_____________________________________________)12-13ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)13-13(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-18(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת מאוד בקומה 

א' 520,000 ש"ח בלבד. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

נתיבות

פתח תקווה

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

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

65 מ' + מעטפת של 
65 מ' + מרפסת של 10 
מ', אפש' לחלוקה, ק"א, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 בויינברג 18, 4.5 חד', 118 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, חזית, חניה, 

מחסן, בנין מפואר, מרפסת 
שמש 2,740,000 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)12-13ל(שלמה 052-3148874

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

מ"ר, במצב טוב חזית, 
קומה ב', עם אופציה 
להרחבה ל-120 מ"ר 

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

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3 חד' משופצים 

+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,000,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 מציאה בקריית שמואל, 
קומה א' 5 חד' מחולקת ל-2 

דירות משופצות מהיסוד. 
_____________________________________________)12-23ל(890,000 ש"ח. 050-4720326

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 

עם פרסלציה ניתן לרכוש כל 
דירה בנפרד מחיר מעולה! 

פוטנציאל מצויין. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)13-13(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)13-13(הצבי. 053-3147717

דופלקסים

לוד
 "אריה הדס" -

054-8306543 להשקעה 
מ-700,000 ש"ח. *ברח' אריה 

רובין - 4 חד' + ממ"ד + 
_____________________________________________)12-15(מעלית. מציאה! 

 בשדרות ירושלים, 4 חד' 
גדולה ומשופצת חלקית מקום 

מרכזי מתאימה להשקעה, 
_____________________________________________)12-13ל(ק"ב. 052-7823300

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

מניבה 7000 לחודש 
2,090,000 ש"ח. אפשרות 

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-15(תיווך 050-4160390

 בשלמה בן יוסף, 4 חד', 
85 מ"ר, משופצת ויפיפיה, 

מטבח חדש, פרקט וארונות 
_____________________________________________)13-16(קיר, 050-9161160

ברחוב אהרונסון, 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 

ב', משופצים ברמה 
גבוהה, 1,920,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר 
מינץ, דירת 3 חדרים 
+ יחידה מושכרת ב- 

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חידא, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים מעל 

80 מ"ר, חזית, ניתן 
להפוך ל- 4 חדרים, 
מושכר לשנה וחצי, 

1,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

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

_____________________________________________)13-13(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 בלעדי! בשלמה-בן-יוסף, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ב, 

מחסן, 1,630,000. 
_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 ירד המחיר! בפרל, 4 חד', 
מפוארת! ק"א, 1,820,000. 
_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 חדשה בשוק ובלעדית! 
בהשומר ר"ע, 4.5 חד', ק"ב, 

חזית, משופצת ברמה גבוהה, 
 .2,200,000

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80
)13-13(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבניין חדיש, 4 
חד', 110 מ"ר, מחולקת ל- 3 

+ יחידה )היחידה מושכרת 
ב- 3,500 ש"ח(, משופצת, 

4 כ"א, חזית. א. פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בנורוק, 4.5 חד' + 
אופציה, 1,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך: 054-2345633

 4.5 חדרים, 110 מ"ר 
באפשטיין, ק"ב ברמה גבוהה. 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159)13-13(_____________________________________________

 בעוזיאל, חזית, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, מעלית, קומה 3, 

ט"מ, 1,590,000 ש"ח. 
"תיווך-בכר-נכסים" 

054-3969949)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה 
בסמטת רחל, 3 חדרים, 70 

מטר, מטבח חדש, קו' 2, 
חזית, 1,420,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)13-13(נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות בנרודו בבניין 
חדיש, 3 חדרים, מעלית 

וחניה, בטאבו, חזית, קו' 2, 
1,400,000 ש"ח, גמיש. פנחס 

_____________________________________________)13-13(נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות בנורוק, 3 
חדרים + יחידת דיור, אופציה 

בגג בטון, קומה 4, אופציה 
למעלית, 1,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(פנחס נכסים, 055-6789653

 מציאה, בהר סיני 3.5 
חד', ק"ב + עלית, חזית, 

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, סומך, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"ד, גג בטון, כניסה 
מיידית, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. אורי תיווך אדוארד,

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בפ"כ, קומה 
ב', משופצת + אופציה, 
1,340,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)13-13(אלטרנטיב, 054-5500263

 בישעיהו, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 
+ אפשרות בניה - בגג. 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)13-13(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3.5 חד', 
ק"א, חזית, כ- 70 

מ"ר, מתוחזקת ויפה, 
 .1,380,000

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', 65 
מ"ר, ק'ג ואחרונה, גג 

בטון, 1,270,000 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בצבי, 3 חד', ק"ב, 
כ- 75 מ"ר, מ'כחדשה, 

3 כ"א, א' ממשית, 
1,450,000 ש"ח. נדל"ן-
_____________________________________________)13-13(הקריה, 050-3000121

 בשבטי ישראל, 3 חד', 
משופצת + יח"ד מושכרת, 

 .1,860,000
_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 מציאה! בחנקין, 3.5 חד', 
מרווחת ושמורה, 
1,500,000 בלבד. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 בבן זכאי, 3.5 חד', ק"ב, 
משופצת, חזית, 1,760,000. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 לסגור!! א.בנימין-אברהם, 
3.5 חד', ק"ג, כ- 78 מ"ר, 

משופצת, א.בגג-בטון, 
1,340,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 מציאה! א.פרמישלן, כ- 3 
חד', כ- 62 מ"ר, קומה-א', 

משופצת + אישורים 17 מ"ר, 
1,230,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 לחטוף!! א.המכבים, 3 כ- 
62 מ"ר, קומה ב', "מ.מהיסוד" 

+ מחסן, א. כ- 40 מ"ר, 
1,330,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 א.גניחובסקי, 3 חד', 
כ- 66 מ"ר, קומה-א + יציקת 

בטון 42 מ"ר, 1,310,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 א.נוייפלד, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, מטופחת ומוארת + 

א.להרחבה, 1,345,000 
לסגור!! "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/עורף 
כניסה-מב"ב, 3 כ-64 מ"ר, 
א.צד/ג.בטון א.לחתימות, 

1,330,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו, ק"א, חזית, 3ח' 

גדולים, 1,350,000 ש"ח )הון 
_____________________________________________)13-13(עצמי גבוה(, 053-3128884

 בנויפלד 8 בלעדי! 
ק"ב, 3 חד', גדולה + 

אופציות, מחיר מעולה 
לסגירה! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)13-13(בועז' 050-4156080

 באבוחצירא, 3 חד', 
ק"ב, חזית + אופציות, 
מושקעת, מטבח רחב 

בניין מעולה, 1,350,000 
ש"ח, גמיש! בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)13-13(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 
70 מ"ר, משופצת, ק"ג + 
גג בטון, חזית, נוף פתוח, 

1,600,000 ש"ח. א. פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 מציאה בטרומפלדור 
3.5 חד' כ-70 מ"ר ק"ב חזית 
_____________________________________________)12-15(שמורה לל"ת. 054-8401987

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק )חזית(, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג רעפים, 1,210,000 ש"ח, 
גמיש. אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בדנגור, 2.5 חד', 65 מ"ר, 
שמורה, 1,250,000. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 בשיכון ה', 2.5 חדרים + 
חצר, טאבו, כניסה פרטית, 

מפוארת, מרוהטת, 830,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. אדי נדלן, 054-8493483

 לזריזים!! א.בנימין-
אברהם, כ- 2.5 חד', כ- 58 
מ"ר, קומה-א' שמורה, א. 
לסוכה, 1,180,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 לרציניים!! א.צייטלין, כ- 
2.5 גדולה + מרפסת כ- 57 
מ"ר + ת.בטון - כ- 28 מ"ר, 

1,380,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בפתיה 10 בלעדי! 
2.5 חד', ק"ג אחרונה + 

אופציות בגג ובצד במחיר 
לחטוף, 1,120,00 בלעדי 

ל'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ + רשיון 
בניה בגג ובצד, 1,250,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)13-13(_____________________________________________

 דירות למכירה החל 
מ- 300 אלף ש"ח, על קנית 

הדירה ניהול נכס חינם 
בשנה הראשונה. 

_____________________________________________)13-13(משה אלוש, 054-3255667

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

מיני פנטאווז 124 מ"ר עם 
מרפסת ענקית + נוף פנורמי 

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)13-13(_____________________________________________

 מאגר-דירות 
בטבריה-עילית למגורים 

ולהשקעה. 
לוינגר-תיווך-לאנ"ש, 

04-9991211)13-13(_____________________________________________

וילות ובתים
 באזור קרלין, קוטג', 

3 קומות, כ- 200 מ"ר + 
גינה גדולה וגג, 890,000 

ש"ח. לוינגר-תיווך-
_____________________________________________)13-13(לאנ"ש, 04-9991211

 בטבריה-עילית 
במתחרדים, דירת 4 

חדרים גדולה, 3 כיווני-
אוויר, מוארת ומאווררת + 

מרפסת-סוכה, ק"ב, 
קרוב לפרויקט קרליץ-
פוריה, רק 645,000 

ש"ח. לוינגר-תיווך-
_____________________________________________)13-13(לאנ"ש, 04-9991211

לפרסום
03-6162228

ירוחם
 דירות למכירה החל 

מ- 300 אלף ש"ח, על קנית 
הדירה ניהול נכס חינם 

בשנה הראשונה. 
_____________________________________________)13-13(משה אלוש, 054-3255667

 דירה בחומה השלישית, 
80 מ"ר, מחולקת ל- 3 
דירות, מתאים לרציניים 

בלבד, שכירות 8,400 ש"ח, 
1,700,000 ש"ח, קרקע. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 בקו ונקי, 100 מ"ר, מקום 
מרכזי מאוד, עלות 2,000,000 

ש"ח, קרקע, מחיק סופי. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 ברמות, יחודית, דופלקס 
מחולקת לשתי דירות נפרדות, 

150 מ"ר, כניסות נפרדות, 
עלות 2,050,000 ש"ח, גמיש, 

יש אופציות הרחבה בדירה. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 בעץ הדר, 4 חדרים, 90 
מ"ר, שזופת שמש, קומה 1, 

מרפסת סוכה, 1,800,000 
ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 בסורצקין, 4 חדרים, 85 
מ"ר, קומה 2, 3 כיווני אוויר, 
 BB .2,350,000 ש"ח, גמיש

תיווך נכסים ונדל"ן, 
054-7997077)13-13(_____________________________________________

 במאה שערים על 
הכביש, 50 מ"ר, 2 חדרים, לא 

משופצת, 1,400,000 ש"ח. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מעולה להשקעה
במרכז-העיר, מחולקת לשתי 

יח"ד, מרווחות, תשואה 5,450 
ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)13-13(_____________________________________________

 בביל"ו, ענקית, 100 מ"ר, 
ק"ג ללא מעלית, פינוי מהיר, 

1,330,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(050-6610501, סתיו

 בהדר גנים )החליל( קוטג' 
מפואר 7 ח', חובה לראות!! 

בהזדממנות - פינוי גמיש! 
050-6610501 ,050-4811122)13-13(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בהזדמנות פנטהאוז חדש, 

ב- 93, 5 חד', 2,300,000 
_____________________________________________)13-14(ש"ח, 052-3330965

 באורלנסקי )ליד האחד 
העם( 5ח' + מעלית + חניה, 
מושקעת ויפה - ק"א - פינוי 

_____________________________________________)13-13(גמיש! 050-4811122

 ביהלום, 5 חד', 135 
מטר, משופצת עם יח' הורים 
מפוארת, 3 כ"א, ק"ב, מעלית 

וחניה, 1,970,000. אתי,
_____________________________________________)13-13(054-3320655 דרים טרגט

 בבן גוריון בבנין בן חצי 
שנה, 6 חד', 130 מ"ר, 

מרפסת סוכה ומחסן, 2 
חניות. עידן, 053-2817721 

_____________________________________________)13-13(דרים טרגט

 בבן צבי, 5 חד', גדולה 
ומרווחת, מרפסת שמש 

וממ"ד, 2 מעליות, קומה 6, 
יחידת הורים, 1,940,000. אתי, 

_____________________________________________)13-13(054-3320655 דרים טרגט

 במרכז-העיר, חפץ-חיים, 
4 חד', ק"3, משופת מהיסוד, 

כחדשה, 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 באנה פרנק, אזור בית 
חולים השרון, 4 חד', כ- 100 

מ"ר, מעלית וחניה, כניסה 
מיידית, 1,630,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(050-6610501, סתיו

 באלתר מיהוד )ליד בן 
יהודה(, 4 ח' + מעלית + 

חניה - 4 כ"א מלאים - דירה 
יחודית!! 5 דירות בבניין!! 

050-4811122)13-13(_____________________________________________

 בגני הדר - רח' צפת 
- 4 ח' + מעלית + חניה, 

בהזדמנות, 1,395,000 ש"ח, 
050-4811122)13-13(_____________________________________________

 בהיבנר בבניין מטופח, 4.5 
חדרים, 110 מטר, משופצת, 

יחידת הורים, קומה 3, מעלית 
וחניה, 1,920,000 ש"ח. אתי, 

_____________________________________________)13-13(054-3320655 דרים טרגט

 בהזדמנות בחפץ-חיים, 
אחד-העם, 3 וחצי חד', 

73 מ"ר, משופצת, ק"2, 
1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)13-13(_____________________________________________

 בגורדון, 3 חד', מעלית 
_____________________________________________)13-13(וחניה, 050-3528252

 בפינס 2ח' + הול, ק"א - 
מיידי!! רק 1,170,000 ש"ח, 

050-4811122)13-13(_____________________________________________

+5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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ביקוש 
דירות

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(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית,בניין 

בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 
_____________________________________________)11-20(איילה 050-5586335

 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(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)13-13(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)13-13(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

1-1.5 חדרים

 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)13-13(_____________________________________________

קריית אתא

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

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

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

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7500 ש"ח. 

050-6428960)10-14(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
וממוזגת בחנקין, לזוג צעיר 
מסוף אדר. 052-7650633

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 זוג צעיר מחפש דירת 
3 חד' להשכרה ב"ב אזור ק. 
הרצוג פרץ עד 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

בנות, המון אפשרויות 
כולל פנימיה. 
052-2570102)10-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 10 מ"ר 
900 ש"ח + מחסן 20 מ"ר 
1,300 ש"ח. גישה לרכב, ר' 

_____________________________________________)10-13ל(עקיבא 13 ב"ב. 054-4992952

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית מוצקין

 בגן ורשה דירת סטודיו 
משופצת מפוארת + סוכה 
למגורים/עסק 3,550 ש"ח 

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

 באזור ק. הרצוג - פדרמן 
החדשה 5 חד'  +מחסן + 

חניה, מיזוג 5,500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(050-4145161

 באשל אברהם דירת 4 
חד' קומה 1, חזית, ללא 
מעלית, מסודרת 4,200 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בהאי גאון 4 חד' קומת 
קרקע, חדשה כניסה פרטית + 

חצר 4,400 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(052-7156160 052-7156170

 3 חד' מרווחת מאוד כ-90 
מ"ר ק"ב משופצת קומפלט, 
בזבוטינסקי קרוב להרב שך 
_____________________________________________)13-14ל(3,950 ש"ח. 052-7606611

 בבורכוב 2 חד' מטופחת 
קומה ב' + מעלית + מזגן, 

בנין כחדש. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)11-14ל(053-2807550

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דוד"ש, לזוג 
צעיר. 2,800 ש"ח גמיש. 

052-7610171)11-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי מאווררת 

ומרווחת 3 חד', 2 מרפסות, 
3 כ"א, מזגן, מטבח 2 כיורים 
_____________________________________________)11-14(ק"ב  + מעלית 052-7611731

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

 ברמת שלמה ירושלים 
להשכרה בניין פינתי לטווח 
_____________________________________________)11-14(ארוך לל"ת. 053-3128688

 בשפירא ב"ב 11 מ"ר 
ממוזג, קו טלפון, למשרד/

סופר/אחסנה 800 ש"ח ללא 
_____________________________________________)11-14ל(שירותים. 050-4190161

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

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

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-32(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 "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(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

גדול ומרווח בימ"ד, חדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה, אפשרות 
_____________________________________________)11-22(לקייטרינג. 052-7142331

יחידות דיור

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1700506350 

חריש

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

ק"ק, כ. פרטית.
_____________________________________________)12-15ל(054-6467516

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

בחדרים ברח' רימון בבנין חדש 
3000 ש"ח מיידי. 

050-5677030)12-15(_____________________________________________

 ברב אשי לזו"צ יחידת דיור 
חדשה מרוהטת ק"א כ-25 
מ"ר + סוכה 03-5740676 

050-4114939)12-13(_____________________________________________

פתח תקווה

 במעלה עמוס מציאה! 3 
חד' משודרגת מאוד, כ"א, נוף 

_____________________________________________)12-15(מהמם לל"ת. 052-7653846

רחבי הארץ

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

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6651365

 סלון כלות יוקרתי + 
מתפרה במחיר מציאה 
כל הקודם זוכה!! )ניתן 
גם לרכוש רק את מלאי 

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073

 מציאה! להשכרה 
ברחוב חברון הרב קוק 

חנות משופצת מהיסוד 
20 מטר + גלריה של 10 

מטר 2000 ש"ח מידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב.
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה ,נדנדות 

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

 מציאה באסף שמחוני, 
קומה ראשונה, רק 495,000, 

שכירות 1,800. דרור רילוקיישן, 
050-8757537)13-13(_____________________________________________

 משרדנו מטפל גם 
במכירה, שכירויות, ניהול, 
אחזקה, השבחת נכסים, 

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חקלאיים - קיימו 

וקיבלו היהודים - מאיר אלפסי, 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 דירות להשקעה החל 
מ- 465,000 ש"ח, 2,3,4 חד' 

כל הקודם זוכה - מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 דירות קרקע בגדלים שונים 
- החל מ- 525,000 ש"ח - 

מחיר ברצפה - מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 בקרית בנימין, וילה 280, 
בנוי על חצי דונם, פרטיות 

מוחלטת!!! אופציה לחלוקה. 
מרדכי בן מוחה. "המרכז 

_____________________________________________)13-13(לנדל"ן" 052-7378399

 דירת גן 4 חד', גישה 
לנכים, גינה 50 מטרים, מחיר 
אטרקטיבי. מרדכי בן מוחה. 

"המרכז לנדל"ן" 
052-7378399)13-13(_____________________________________________

 דירת גן עם גינה, תשואה 
של 7% - מחולקת ומושכרת 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)13-13(פרוייקטים, 052-2790370

 במרכז ק.אתא, 5 חדרים, 
חדשה מהקבלן, מרפסת 

שמש, 15 מטר, כניסה מיידית. 
מרדכי בן מוחה "המרכז 

_____________________________________________)13-13(לנדל"ן" 052-7378399

 דירת 6 חד' במפלס 
אחד... מרפסת סוכה, חייבת 

להימכר! מרדכי בן מוחה. 
"המרכז לנדל"ן" 

052-7378399)13-13(_____________________________________________

 מציאה!!! 4 חדרים, 
כ- 100 מ"ר, בסוקולוב, ק"ג 
ללא מעלית, מיידית, חייבת 

_____________________________________________)13-13(להימכר, 052-5562748

 מצויינת להשקעה/
מגורים, דירת 4.5 חד' במרכז 

העיר במיר מצוין. מרדכי בן 
מוחה. "המרכז לנדל"ן" 

052-7378399)13-13(_____________________________________________

 בחרדים באזור כצנלסון, 
4 חדרים, משופצת, קומה 

2, מקום מסודר לסוכה, 
רק 835,000. דרור שורק 
_____________________________________________)13-13(רילוקיישן, 050-8757537

 מצויינת למשקיעים!! 3 
חד', משופצת, קומה ראשונה, 

רק 550 אלף ש"ח. מרדכי 
בן מוחה. "המרכז לנדל"ן" 

052-7378399)13-13(_____________________________________________

 בחרדים, חנקין, שלושה 
חדרים, משופצת ומושכרת, 
רק 600,000 של דרור שורק 

_____________________________________________)13-13(רילוקיישן, 050-8757537

 דירה מושכרת כולל גם 
בטאבו, מושכר לטווח ארוך - 

מומלצת בחום - מאיר אלפסי, 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

קריית שמואל
 2.5 חדרים, קומה שניה, 

רק 570,000 ש"ח. דרור שורק, 
_____________________________________________)13-13(רילוקיישן, 050-8757537

רחובות
 דירות יפיפיות, 4 ו- 5 
חדרים, בבניין חדש, באזור 

_____________________________________________)13-16(הדתי, 050-5699985

 פנטהאוז בפוברסקי, 
דירת גג ללא מעלית, ק"ד, 2.5 

חדרים, 52 מ"ר + מרפסת 
גג, כ- 70 מ"ר חדשה, 3 כ"א, 

_____________________________________________)13-13(מזגנים/ד"ש, 054-9400028

 בסמטת אזר, כ- 80 מטר, 
4 חדרים, משופצת, ממוזגת, 

סוכה, דוד שמש, גנרטור, 
_____________________________________________)13-16(קומה ד', ללא, 055-2555720

 באזור רמב"ם, פנטהאוז 
4 ענקית + מרפסת ענק! 
ק"ד + מעלית, כל הקומה 

6,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

 ביונה הנביא, דירת 4 חד' 
מרוהטת + מיזוג מרכזי, קומה 

א', ללא חזית )ללא תיווך(, 
058-3261775)13-14(_____________________________________________

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה ברחוב החלוצים, 3 

חד', קומה ב', מעלית, 3,600 
ש"ח. אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 3 חדרים, בסמטת 
רחל, קומה א, חזית 

פתוחה, משופצת 
מהיסוד. "מקסימום-נדלן" 

052-2452820)13-13(_____________________________________________

 בחנה-סנש, 3 ענקית + 
80 מ"ר, מרפסות, ק"א, רק 

4,200 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)13-13("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהראשונים, 3 חד', 
75 מ"ר, ממוזגת + סוכה 

)מ.שמש( קומה 5 + מעלית, 
_____________________________________________)13-16ל(3,700 ש"ח, 052-7671305

 בלעדי! באזור העיריה, 3 
חד', ענקית + מרפסות 100 
מ"ר, ק"ג, משופצת חלקית, 

4,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א. פנחסי, 03-5799308

 בקובלסקי, ק"ד, 3 חד', 
חזית, 3,400 ש"ח. תיווך, 

054-2345633)13-13(_____________________________________________

 ברחוב יגאל, דירה 2.5 
חדרים, משופצים, קומה 
2.5, מיידי, 3,700 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה, ברחוב החלוצים, 2 

חד', קומה ב', מעלית, 3,200 
ש"ח. אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 2 חד', 
מרוהטת + מיזוג, קומה 

_____________________________________________)13-14(ראשונה, לל"ת, 058-3261775

 2 חדרים כחדשה יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

ברח' רימון, בבנין חדש, 2,300 
ש"ח, מיידי, 050-5677030, 

_____________________________________________)13-16(לזוג צעיר בלבד!

 דירת 2.5 חד' לתקופה 
ממושכת. דירת 4 חד' 

לתקופה קצרה, 
050-4119420 ,050-8676410)13-16(_____________________________________________

 להשכרה דירת 4 חד' 
באזור הדתי/חרדי + מזגנים + 

מחסן, 2,200 ש"ח, 
052-7621388)13-16(_____________________________________________

 בפרישמן, 4 חד', סלון 
ענק, מאווררת וממוזגת, בנין 

שקט ונקי, ק"ד + חזית + 
_____________________________________________)13-16(מעלית + חניה, 054-7497080

 בחיים כהן, 4.5 חד', 
מושקעת, קומה 3, ללא 

מעלית, 4,100 ש"ח, 
050-3528252)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

קריית אתא
 מבחר דירות לשכירות 

באזור החרדי - כניסה נפרדת 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)13-13(פרוייקטים, 052-2790370

 לתיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב 

ובפ"כ מיידי, לדירות יפות 
ומרוהטות, מחירים טובים, 

 ,03-5444815/052-3611973
_____________________________________________)13-13(יוסף

 בבני-ברק, נכס 
מסחרי 100 מ"ר במרכז 
העיר, משופץ ומפואר, 
להשכרה מיידית. תיווך 

BA יזמות. דורון, 
054-4980159)13-13(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, דירה 
100 מ"ר עדיפות לגן/עסק/
עמותה לכל מטרה, בשרי 

ישראל 6,500 ש"ח. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 למכירה חנות 50 מ"ר 
במרכז בני-ברק )קרוב לרבי 

_____________________________________________)13-14ל(עקיבא(, 052-6108041

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
למכירה מחסן, כ- 35 מ"ר, 

580,000 ש"ח. 
אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל מ- 

7.5% - לרציניים בלבד - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני-ברק? אנחנו 
 BA כאן בשבילך - תיווך

יזמות. דורון, 
054-4980159)13-13(_____________________________________________

 בקרית אתא לבניה רוויה 
כולל אישורים - פרוייקט גדול 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן, 200 
באזור עזרא לכל מטרה, 
אפשרות לחלוקה, גישה. 

_____________________________________________)13-13(פנחס נכסים, 055-6789653

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

 "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

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-11/20(_____________________________________________

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

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

mikibs.co.il:12-28/19(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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

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

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

גורן

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-19ל(מהטיילת. 054-6511250

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 

מנגל, טרמפולינה, 
050-6686907)13-38(_____________________________________________



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

מכירת רכב

 "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, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 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, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(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)28-31/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)13-11/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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)11-14(_____________________________________________

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

 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 
_____________________________________________)10-24/19(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

מעלות

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

 להשכרה צימר לזוג _____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)13-16(מומלץ. 052-7153475

איווקו

מטבח מיוחד לפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

פנסיון מלא 8,800 ש"ח
054-8487175 | 058-7179228

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

 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(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

מוצרים 
ושירותים

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(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

השכרת רכב

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

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

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

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

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-35/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

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

052-7166619)9-20(_____________________________________________

 גמח רכב לאברכים, 
מצובישי אוטלנדר 2014
7 מקומות + מובילאי, 

לרציניים בלבד, מגיל 24. 
_____________________________________________)11-13ל(050-4190161

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

לפרטים והרשמה: 054-9199038 | 058-7096660
פעילות לילדים הופעות מידי ערב טיולים מאורגנים

אטרקציות מדהימות

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

יום נסיעה לקייאקים*
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א
ום

של
 ת

פת
וס

בת
*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

השדרן יהודה שוקרון מופע 
סטנד אפ ייחודי לכל המשפחה

תהילה לדודנופש פסח עם 

ובהרצאות מרתקות עם מיטב הרבנים

קבלת קהל ע"י מזכה הרבים ופועל 
הישועות הרב מרדכי איפרגן שליט"א

להנות מחופשה משפחתית 
מפנקת וסעודות חג עשירות

לראשונה בהיסטוריה – דרשה מפי פועל הישועות 
הרב שאול אלקריב שליט"א 

וכן קבלת קהל אישית לנופשי המלון 

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-24(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-6/20(_____________________________________________

פיאט

 טנדר איווקו גבוהה סגור, 
שנת 2015, 5 טון, משודרג, 
אפשרות לפריסה בצ'קים, 

_____________________________________________)13-14ל(127,000 ש"ח, 055-6611170

 פיאט L500 שנת 2015, 
7 מקומות, דיזל אוטומט, 
חסכוני, אפשרות לפריסה 

בצ'קים - 66,000 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ל(055-6611170

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצת דיסק מקרין לרגל, 
וכאבי ברכיים המשחות של 
TerraCure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך, 
052-5323818)13-16(_____________________________________________

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 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

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 054-7452543

 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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

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

 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. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

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

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-23(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-23(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 עולם המחשבים מכירה 
ותיקון, התקנת מצלמות 

אבטחה הצלת נתונים, שרות 
_____________________________________________)13-16(בבית הלקוח, 052-7115050

ספרות
 ספר מקצועי מאלעד, 
מחיר ושרות ללא תחרות, 

תספורת 18ש"ח, זקן 5 ש"ח, 
החלקה 50 ש"ח, סלסול פאות 

_____________________________________________)13-16(50 ש"ח, 050-5948411



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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(_____________________________________________

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

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

ריהוט

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

רפד

 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 נמצאה שקית עם ציציות 
)ט. קטן( באזור השומר 

)קופ"ח מכבי( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבדה מצלמה באזור 
חנוכה ברחבי ב"ב. המוצא 

_____________________________________________)11-11ח(יתקשר: 052-7631859

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 דרוש מדף לטלפון כיתי 
עם מגירה בתרומה לאברך. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4160457

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)11-11ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)11-11ח(סמלי. 054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

_____________________________________________)11-14(150 ש"ח. 054-8527470

 ארונית לבנה כחדשה 
גובה 70 ס"מ, אורך 1.20 מ', 
עומק 43 ס"מ, דלתות משני 

הצדדים ובאמצע, 4 מגירות על 
_____________________________________________)11-14(גלגלים. 054-8527470

 דרוש מזגן חלון לאברך 
במחיר 100 ש"ח  בערך. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן/משרדי 
לבן תורה בתרומה/סימלי. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש בדחיפות לאברך 
מחשב נייד. לפרטים

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולים רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים. 
_____________________________________________)12-12ח(052-396092

 מעוניינת במכשיר קיטור 
חום, אדום פועל ללא חלקים. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה מתרומה.
_____________________________________________)12-12ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)12-12ח(חילוף. 050-6651356

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 למשפחה גדולה דרוש 
_____________________________________________)12-12ח(ארון 050-4125549 

 דרוש מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8432271

 דרוש דיסק לגיבוי, 500 
_____________________________________________)12-12ח(ג'יגה. 052-7687807

 מעוניין לקנות מכשיר 
שעושה מסאג' נגד כאבים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמחל לקבלו. 
_____________________________________________)12-12ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)12-12ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מדיח כלים מצב מצוין 
180 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 052-5737813

 פקס + מזוודה 60 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(כל דבר. 052-5737813

 רדיאטור pilot, 9 צלעות 
כמעט כדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8 מחיר 

_____________________________________________)12-12ח(- 240 ש"ח. 052-2727474

 מברגה נטענת ביתי במצב  
טוב, שמורה 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-6921856

 .LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 תנור בישול ואפיה בילד-אין 
קינג מולטיסיסטם עובד מצויין 
עם ניקוי פנימי. רק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-8969770

 CROWN מקרר 
משרדים חדש ג-83. ע-53. 

ר-48. 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3346080

 מייבש כביסה קריסטל 
מצב מצוין 200 ש"ח. -02

_____________________________________________)12-12ח(5976012 02-5376015

 מזגן חלון 300 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 תלת אופן לילדים 150 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7126106

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצויין בבני 

_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 מכונת כביסה AEG בבני 
_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

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

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)12-12ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 תנור חימום מסתובב 
60 ש"ח. מושב שיאצו חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
חדשה באריזה 300 ש"ח. 

מכונת פילטר לקפה, 70 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-9342918

 למכירה שואב אבק 
קובוטי כחדש בקופסא 350 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 מחשב נייד קל 4 ג'יגה 
זיכרון ראם + סוללה + מטען 

מקורי 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7171228

 מיקרוגל צבע לבן במצב 
מצויין דיגיטל - 400 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(באזור פ"ת 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח. מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)12-12ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח. בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 טלפון כפול לחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. בירושלים 054-5981054

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לבירה מחבית 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 הוברבורד + מוען + 
בלוטוס מצב מעולה 250 

ש"ח. 050-4164485
_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 מקפיא מצב טוב 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-31341311

 מזגן חלון חב' אלקטרה 1 
כ"ס. 300 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-71261106

 בר"ג - מסך מחשב דגם 
HP19 מעולה. 130 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיקרוגל בכני כחדש 
ממש צבע כסף - 20 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 גז-מן המכון הטכנולוגי 
להלכה ליו"ט ושבת 24 שעות 

חדש באריזה! 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5987054

 מחליק שיער-מיני-אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2727474

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 2 מזגנים אלקטרה ותדירן 
500 ש"ח כל מזגן חדשים 

ממש! מטרקלין חשמל 
053-3111374)12-12(_____________________________________________

 מכונות צילום "טלפון" 
פקס LG985 מחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 תנור פיצה 560 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לישיבות ולבתיה 300 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים! 

*ספות 2+3 עור איטלקי נאצ'י 
בהזדמנות אפשר לקנות כל 
_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

רפואת שיניים

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה. 
055-6876176)10-13(_____________________________________________

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

 טיפול חינם לסובלים 
ממחלת חניכיים ע"י 

סטודנטית לשיננות בר"ג. 
_____________________________________________)13-16ל(בתאל, 054-7012846

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

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

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

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

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

לק ג'ל

058-633712 1
מחיר מיוחד

70 ש"ח

יוקרתי! מקצועי!
03-5792841

054-7212985

אצל בתיה

לתינוקות לילדים/ות
נערות ונשים

מבחר ענק לפסח!!
₪ 10-99

 ריפוד וניליון כסאות, 
עבודה מקצועית, נסיון 

רב, שירות עד בית 
_____________________________________________)13-15ל(הלקוח, 052-7652325

 אבדו תפילין ברכבת הקלה 
בירושלים ע"ש יעקב ישראל 

_____________________________________________)13-14ח(גלין, 050-4194390

 נאבדה מצלמה ביום 
פורים + תיק עם כרטיסי 

_____________________________________________)13-14ח(זיכרון, 03-9096730

 נמצאו 2 טבעות זהב 
בקראוון מדרשת סלע )לנשים( 

בבני-ברק, לפני כחודשיים, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3231813

 אבד לי מכשיר ווייז' לפני 
כחצי שנה באזור בני-ברק/באר 

_____________________________________________)13-14ח(שבע, 053-2338519

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)13-14ח(בעבר, 054-2509001

 אברך זקוק מעונין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2509001

 דרושה פרוכת עבור 
ישיבה, בתרומה או בתשלום 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 053-3156349

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה, 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי, שעושה מסאג' 

_____________________________________________)13-14ח(נגד כאבים, 052-7396092

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)13-14ח(ישיבה בתרומה, 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
לצורך מצווה, בתרומה, בכל 

מצב ואנחנו נתקן אותה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3209095

 טוסטר אובן גודל בינוני, 
כחדש, במחיר 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 052-7144461

 מכשיר סלייסר מבחר 
צורות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרולוקס, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מאוורר כנפיים מברזל 
_____________________________________________)13-14ח(חזק, 90 ש"ח, 054-8421867

 נברשת גדולה מהממת, 
סגנון עתיק, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 כונן דיסקים חיצוני LG, ב- 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, טל': 052-2437292

 מכשיר K34 במצב מצוין, 
כחדש, מחיר מציאה 219 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד! באלעד, 058-3232932

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום מסמכים ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(נייד: 052-2437292

 מנורה למטבח, צמודת 
_____________________________________________)13-14ח(קיר, 130 ש"ח, 052-2727474

 מנורה לפינת אוכל - 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2727474

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שואב אבק, 160 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ,AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)13-14ח(תקין, 25 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy  )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 פקס, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מקפיא, 194 ליטר, 500 
ש"ח, מחיר בזאפ 1,099 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7165234

 מסך עבה למחשב, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7938941

 תנור בישול ואפיה בילד 
אין, קינג, עובד מצוין, עם ניקוי 

עצמי, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-8969770

 מיחם 50 כוסות, במצב 
חדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8497425

 מסך דק 23 אינץ כמו 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2515728

 כיריים לגז, 4 להבות, 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7952200

 תנור אפיה בילד אין )בנוי( 
במצב טוב, צבע לבן, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-9345788

 מזגן חלון, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7126106

 מכונת תפירה חשמלית 
סינגר בתוך ארון, 300 ש"ח, 

בשעות הערב, בני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2483555

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן, עובד מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 מכשיר הקלטה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 פקס, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 תנור בשרי + משולב גז, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-5656194

 אופניים חשמליות, תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3054725

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

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

_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

D.V.D  קריוקי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מדפסת משולבת - קנון, 
MX515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 ,LCD תושיבה, מסך -

ב- 240 ש"ח, 8 אינץ, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, במחיר - 299 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7274430

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מדיח כלים מצב מצוין, 
180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן, 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח, 052-5737813

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב, 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)13-14ח(למדפים, 052-5737813

 6 כסאות דמוי עור, לבן 
במצב חדש, אפשרות כסט 

לשולחן, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-6309092

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ארון שרות קטן של כתר, 
חדש, במחיר מציאה - 140 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2449315

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8958197

 מערכת ישיבה 2+3 דמוי 
עור - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-3363588

 שולחן סלוני נמוך, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2493013

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים 80/190, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב, 058-3265087

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8429931

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון הזזה לבגדים - רהיטי 
דורון + פינת עבודה + מגירות, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-8918009

 שולחן מחשב מזכוכית, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-7126106

 שידת טיפולים בצבע לבן, 
מעץ סנדוויץ, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 ארון 2 דלתות בבני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני-ברק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני-ברק, 
מעץ סנדוויץ, מדפים, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3662700

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 מיטות 
+ 2 מגירות מצעים, 280 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 450 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 מיטת נוער, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 כסא עם כוונים, לכל 
מטרה, חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מערכת אייווה חלקים, 
כ"א 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 שולחן וכיסאות, כ"א 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 כסא בר, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סטנדר מתכוונן כחדש, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-8421867

כניסה מוזיקלית לשבת בזמר ובפיוט
ליל שבת: טיש עם דברי תורה, שירים וסיפורים

שבת: סיור תיאטרלי ל"גשר המשאלות" ול"כלייזמרים של שבת..."
שירה אשת הרופא - הצצה לחסידות צאנז וסיפור אישי מרתק

אבי רז - חידון לקראת פסח לכל המשפחה
פעילות מיוחדת לילדים



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

 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!

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות

כללי

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

תינוקות

תקשורת

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 עגלה מעולה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7682482

 עגלה-אמבטיה + טיולון 
250 ש"ח + כסא האכלה- 

_____________________________________________)12-12ח(חינם. 054-8410050

 למסירה עגלת תאומים 
_____________________________________________)12-12ח(מצב סביר. 054-8465707

 עגלה חדשה באריזה 
אופנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

220 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 משאבת חלב דו צדדית 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
מדלה. 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
_____________________________________________)12-12ח(50 ש"ח. 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
גוגר יחיד/תאומים 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

_____________________________________________)12-12ח(220 ש"ח. 

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(02-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 אמבטיה של עגלת מוצי, 
צבע ירוק תפוח, חדשה 
ומהממת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8447306

 משאבת חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח .052-7647637

 לול פלסטיק + מזרון 180 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7655652-3

 כסא אוכל "כתר" במצב 
מצוין )כולל ריפוד( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 054-8482378

 מנשא לתינוק - ג'קי 
כחדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7188017

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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 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

C2  תומך חברת גול, 220 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3234062

TEC - כשר צריך להחליף 
_____________________________________________)12-12ח(מסך- 80 ש"ח. 052-7621107

 סמסונג אברכים - כשר- 
צריך לטפל בטעינה 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7621107

 2 מיכלי טרמוס 
)הפלסטיק החיצוני בלבד( של 

חב' THERMOS" של 1.8 
ליטר ב-10 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)12-12ח(054-8482378

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
ברוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8415306

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-7041010

 נעל שחורה מידה 39 עם 
_____________________________________________)12-12ח(עקב 100 ש"ח. 058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
_____________________________________________)12-12ח(שחור 35 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(35 ש"ח. 053-3155415

 משחק קליקס המקורי 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 053-3155415

 בלוטוס חוט נשלף מצוין 
70 ש"ח. 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)12-12ח(להשארין הודעה. 

 כיסוי לרכב כחדש 90 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 אופני ילדים ללגיל 5 עד 8 
שנים במצב מצוין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9340317

 חלקים של מטחנת בשר 
למכונה של קנווד דגם ישן 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 60 ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 058-3245685

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית

לגיל 6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 נדנדה לחצר מצויינת רק 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 054-8423031

 מוט לוילון רוחב 1.50 
מתארך רק 40 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שטיח 2.94X200 במצב 
מצוין. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-7318737

 עמוד לדיסקים גובה מטר 
_____________________________________________)12-12ח(70 ש"ח. 052-7126106

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(054-5705546

 4 שמלות יפות לאירוע 
מידות 6,8,10 050-4184747

_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח כל שמלה.

 מעיל לילדה מידה 10 
כחדש )אפור( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 08-9768378

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופמינית 30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה באגר תורמים 
למוסדות 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
200 ש"ח )פ"ת(

_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 כיסוי לחורף לקלונועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 שמלת ערב סגולה )180( 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

_____________________________________________)12-12ח()120( 03-9342918

 מעיל חרפי לגבר )180( 
מעיל חום + פרווה לאישה 

_____________________________________________)12-12ח()220( 03-9342918

 למסירה קפוטה חלקה 2 
כפתורים אחורנית, מידה 48 

היה בשמוש שבוע. 
_____________________________________________)12-12ח(050-4150581

 למסירה בירושלים גליונות 
לידלים, שלהבת, המודיע 
_____________________________________________)12-12ח(הצעיר ועוד. 02-5812872

 חצאית אפורה מאנגליה 
חדשה מתאים לגיל 13-14 
_____________________________________________)12-12ח(ב-150 ש"ח. 054-8426081

 נעליים שחורות לק 
לנערות חדשות באריזה! עם 
ספידה בצבע שחור, לבן, בז 
_____________________________________________)12-12ח(רק 60 ש"ח. 054-8426680

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 25 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7653548

 גיטרה 140 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה, ללא 
מכנס, כחולה מדוגם, מידה 
48, כבס ולבש 250 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7139293

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 בובות פרווה פו הדב הלו 
_____________________________________________)12-12ח(קיטי 25 ש"ח. 058-7041010

 שקית מלאה בתחפושות 
רק 50 ש"ח. כל מיני סוגים. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9089110

 זוג שלוים מטילים + כלוב  
+ אוכל + אביזרים 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בית שמש. 058-3221818

 הטאבלט היהודי עם 
חותמת כשר חדש לגמרי 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח 052-7188017

 תחפושת לילדים מצוינת 
_____________________________________________)12-12ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותית כדחשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש- 200 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( עלגלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית. בר"ג. 

420 ש"ח. 054-5920011 
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 בר"ג - שטיח בדוגמא 
קלאסית בצבע ירוק בקבוק 
וחום. 160X230 ס"מ. 250 

ש"ח. 054-5920011
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן בון בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג מראה גדולה 
מזכוכית משובחת מעובי 7 

מ"מ - מידות: 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 משחק קליקס המקורי 
500 חלקים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(40 ש"ח. 053-3155415

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 ארון לבן גובה 1.70 רוחב 
75 ס"מ רק 290 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שידה 5 מגירות רוחב 45 
ס"מ רק 190 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שולחן סלוני במצב טוב 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 050-7318737

 שולחן מטבח דובדבן 
70/1.10 נפתח 80 ס"מ. 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-8916104

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 052-7126106

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-5705546

 מיטה כפולה עם מגירה, 
כריכת 1X90X70 מעץ בוק 

במבצ ט"מ. 100 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 שולחן וכסאות לסלון 500 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-4184747

 כסא עם כוונים לכל 
מטרה חדש 300 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 ספת סלון 3 מושבים 
חומב 500 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(053-3110986 03-6487453

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-12ח(למדפים. 052-5737813

 למסירה שולחן משרדי 
ישן. חום כהה. מצב טוב. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8465707

 ספת עור מצוינת חזקה 
ויציבה כמו חדש. 230 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 130 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
עץ מלא 180 ש"ח + שידת 

מגירות "כתר" 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד עם 
מנגנון סינכרוני מלא כחדשה 

_____________________________________________)12-12ח(150 ש"ח. 050-6205446

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני ברק 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 מיטה וחצי מצב כמו חדש 
_____________________________________________)12-12ח(450 ש"ח. 053-31341311

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)12-12ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 מכתביה מצוינת, מגירות 
נשלפות, שמנת-ורוד. 400 

ש"ח. מ-16:30. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7645843

 3 כסאות פלסטיק עם 
ידיות 120 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 4 כסאות פלסטיק של 
איקאה עם משענתצ 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שולחן ו-3 כסאות לילדים 
איכות מצויינת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 בר"ג - ארון מדפים 
לבן - 4 דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 350 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג - מזנון לבן יפיפיה 
מעץ מלא. 215X76X50 ס"מ 

כמו חדש. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ 

בר"ג. 250 ש"ח
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 סטנדר רצפה מתכוונן 
130 ש"ח גמיש. ניתן להשאיר 

_____________________________________________)12-12ח(הודדעה. 050-4144615

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 שולחן סלוני 500 ש"ח. 
 053-3110986

_____________________________________________)12-12ח(03-6487453

 לול עץ מצב מצוין + 
מזרון וסדין 250 ש"ח. שכון ג' 

_____________________________________________)12-12ח(ב"ב. 052-7655652/3

 ספה פינתית, סקיי בייג' 
1.70X2.40 קצת משופשפת. 

300 ש"ח. לרציניים. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8455513

 שידה קומודה מראה, ארון 
מגירות עץ סנדויץ לבן 500 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-6583510

 שולחן סלון + 5 כיסאות 
מרופדים במצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 עמודות ספריה מעץ, 
כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 זוג מזרונים אורטופדים, 
500 ש"ח כ"א, נקנו ב- 2,500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 ארון מדפים שוכב, 
2.5X1.50, מצב מצוין, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ, כחדשה, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ב"ב, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה, 
במחיר 500 ש"ח, ב"ב, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 שידת החתלה במצב 
מצוין, מסנדוויץ מלא 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3500137

 pliko switch עגלת פג 
כחדש, 3 חלקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125386

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חברת ברייטקס, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 052-5078585

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7682482

 עריסה - 95 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך, 75 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)13-14ח(40 ש"ח, 053-3155415

 שמיכת פוך לגיל שנה, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3155415

 עגלת ילדים טיולון + 
אמבטיה, כחדשה, ביבי בולי, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-8421867

 בימבה חזקה כחדשה, 
חברת ליטלטקס, 130 ש"ח, 

נקנה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 הליכון לתינוק, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-9521867

 מכשיר אייפון S5, מצב 
חדש, )ללא מטען ואוזניות(, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 050-8776286

 סים טוקמן חברת פלאפון, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 50 ש"ח, 050-8776286

 טלפון כשר חדש, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7958200

 נוקיה C2 לא היה 
בשימוש מחודש לא כשר 169 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3251441

 פלאפון אפ-טק במצב 
מעולה!!! 150 שח, צבע 

_____________________________________________)12-12ח(שחור. 054-8426680

K34  כשר כחדש - 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7621107

 4 שמלות יפות לארוע, 
מידות 6,8,10, 50 ש"ח כל 
_____________________________________________)13-14ח(שמלה, טל': 050-4184747

 תריס הצללה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4184747

 פאזל מרהיב ביופיו, 3,000 
חלקים, חדש באריזה, 270 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 תמונת הרב אליישיב, 
ענקית, ממוסגרת, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סכך לסוכה, 2.1X31 מצב 
מצוין לא מתולע, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מגזיני זמן, 19 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 נעלי סקוני חדשות 
באריזה, במחיר הזדמנות, 
250 ש"ח, מידה 39, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(03-6185569

 מגן ברכיים לרוכב אופנים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24372982

 משקפי שמש איכותיים, 
חברת "ארוקה" חדש, ב- 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-8776286

 הספר "הרים סביב לה" 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 מזוודה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 תלת אופן לילדים, 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7126106

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6 אורך 0.94, 
מחיר כל שמלה - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 אופני ילדים, 95 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים קטנים - 170 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-5656194

 נרגילה מצרית גדולה 
כחדשה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 אופניים B.M.X + גלגלי 
עזר, "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח()בפ"ת(, 052-2786557

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 טרול עילי למטוס, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 משחק IQ FIT, כמעט 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 30 ש"ח, 052-7600336

 למסירה עיתוני בתוך 
המשפחה ומשפחה, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2252171

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה, 4 חלקים במצב מצוין, 

מספר לא מדויק 38-44, 
ב- 250 ש"ח, 050-4160457, 

_____________________________________________)13-14ח(ירושלים

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 רחב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה, 
חדשה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 קסדה של אופנוע במחיר 
מציאה, 150 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7144461

 מכנס ג'ינס לגבר, מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 סיר לגובנה קוטר 20, 
_____________________________________________)13-14ח(כל"פ, 35 ש"ח, 058-7041010

 ג'קט מידה 2, צבע שחור, 
_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח, 053-3155415

 צידנית רכה, 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים, חדשה 

באריזה וכיסא ים, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מחיצות מאולם ארועים, 
100 ש"ח למחיצה, לפרטים: 

_____________________________________________)13-14ל(052-7198998

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל



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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

 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

 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(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

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

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

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

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

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

 ל"מלנטה" דרושות 
מוכרניות + עובדים 

כלליים רציניים לעבודה 
מיידית. 054-7840987 

058-7670860)10-13(_____________________________________________

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________
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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  

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

 דורשים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הבוקר והערב, 
_____________________________________________)11-14ל(באזור ב"ב. 03-5494080

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 

מלאה/חלקית תנאים 
מצוינים למתאימה.

03-5703853)11-14(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני ברק 
דרושות מנקות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)11-14ל(לפרטים: 03-9183633

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למרפאת שיניים. נסיון 

במזכירות חובה, הכרת 
המחשב. תנאים טובים.

קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דרושים אנשי מכירות 
טלפונים למוקד בפ"ת שעות 

נוחות, שכר גבוה. 
gabip@lottonet.co.il

052-3915513)11-14(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
10:00 עד 16:00 כולל 

_____________________________________________)11-14(יום שישי. 050-5586335

 לגן במרכז ת"א, סייע/ת 
חרוץ/ה לקבוצת התינוקות, 

7:30-16:00 למלאה. 
054-7537538)11-14(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית בעלת נסיון ל-6 שעות 
ביום 050-5304424 )להתקשר 

)10:00-15:00)11-14(_____________________________________________

 מטפלת לגן ילדים במושב 
נווה ירק לייד הוד השרון וכפר 

_____________________________________________)11-14ל(סבא )ניידת( 050-7242499

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעמנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-23(מצויינים. 053-6532507

 לחברת אור לרפואה 
בירושלים דרושים מחלקי 
פליירים 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)12-13ל(1-700-500-851

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 ל"שפיז" ביה"ס 
לבישול בפ"ת, דרושים 
עובדי נקיון ותחזוקה, 

למשרה מלאה. לפרטים: 
_____________________________________________)12-13ל(050-6399910

 למכבסת שלגית ב"ב, 
שליח עם רשיון נהיגה ב', 

*עובדים לעבודה זמנית בפסח. 
050-8460282)12-13(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למזנון 
חברה בת"א ל-4 שעות בבוקר 
7:00-11:00 32 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)12-15(נסיעות. 050-6967591

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

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעוניין לעבוד בהובלות 
_____________________________________________)11-11ח(054-5862360

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת נסיון במדיה, 

ב"קירוב", בהסברה ובניהול. 
במשרה בכירה.
_____________________________________________)11-11ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-11ח(לפי שעה. 054-7938941

 אישה חרדית מעוניינת 
_____________________________________________)11-11ח(במשק בית. 054-8059914

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 נקיון חדרי מדרגות ובתי 
_____________________________________________)11-11ח(כנסת. 052-7137135

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)12-12ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)12-12ח(לפי שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים סתור שכיר. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

תנאים טובים 
מאד!
לפרטים:

054-7718401

--------

דרושות

ת למעון
מטפלו

באזור
רכבת מרכז

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה
טלפוניתעל הזמנה  לא גובים  לפרטים

 050-6528522 

לרשת חרדית 
גדולה ומבוססת 

בפתח תקוה
דרושה 
סייעת לגן

תנאים טובים 
למתאימה

מיידי

 מזכירה למשרד יבוא 
בבני-ברק, שעות המשרה: 
09-14:00 ותנאים טובים, 

קו"ח:
secmashal@gmail.com)13-14ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-20(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-19ל(תשלום חגים, 052-3838484

 דרושה לשמירה על 
מבוגרת בקרית משה 

בירושלים לשעות אחה"צ, 35 
_____________________________________________)13-14ל(ש"ח לשעה, 050-7696655

 מיידי, למוסד תורני 
בב"ב עובד תחזוקה ידע 

באינסטלציה, חשמל, ביוב, 
דלתות ועוד. חרוץ, אמין, 

מסור ויעיל, 6 ימים בשבוע, 
4 שעות ביום בשעות הבוקר, 
עם אופציה להגדלת המשרה 

בזמני עומס, קו"ח לפקס: 
153-3-5779521, המלצות 

_____________________________________________)13-14(יתרון, 38 ש"ח לשעה

 למשרד רו"ח בבני-ברק, 
דרוש רו"ח עם ניסיון רב 

בעצמאים ובחברות + ידע 
בתוכנת קונטו, קו"ח ל:

cpa4110@gmail.com)13-14ל(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים איש/ת 
שטח לעבודה ייחודית, שכר 

בסיס 9,200 ש"ח + רכב 
_____________________________________________)13-13(צמוד. קריירה, 072-22-222-62

 לארגון רפואי בהר חוצבים 
בירושלים פקיד/ה למתן מענה 
טלפוני, ועוד, א-ה 8:00-15:00, 

38 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק מזכיר/ה 
לאדמיניסטרציה שוטפת, 

שעות נוחות, לא נדרש ניסיון, 
9,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 למפעל בבני-ברק, דרוש 
נגר מקצועי ליצור מיטות, 

_____________________________________________)13-14ל(לפרטים: 03-6777238

 לנקיון בתים בירושלים, 
דרושים בחורים זריזים וחרוצים 

בלבד! עבודה עד פסח, 40 
_____________________________________________)13-15ל(ש"ח לשעה, 054-8538959

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

 דרושה טלפנית לפרויקט 
תקופתי ומתגמל, למשמרת 

בוקר/ערב + אחוזים ובונוסים, 
052-3174174)13-13(_____________________________________________

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה עם 
_____________________________________________)13-14ח(שכר הולם! 050-4160390

 מעוניין לעבוד בניקיון 
בית-כנסת/בהכנת ארוחת 
_____________________________________________)13-14ח(בוקר וערב, 050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)13-14ח(לפי שעה, 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3595314

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
שחור 35 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 סיר לקובנה מס 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך 75 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010



אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מהדרין בכשרות, מהדרין באיכות

זה אשפר
למהדרין

הקדימו קניותכם לחג!
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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