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איציק מצרפי 

כרטיס האשראי הפך לחברו הטוב של הצרכן הישראלי, 
הבנקאית.  המסגרת  כשמוצתה  החגים,  בערבי  במיוחד 
לא  הבית  ממשקי   16% כי  עולה  הלמ"ס  שפרסם  מנתונים 
ערבים  ואצל   11% יהודים  )אצל  אשראי.  בכרטיס  משתמשים 

.)48%
אמנם  היא   - בה  וקוץ  אליה  היא  הבנקאית  האשראי  מסגרת 
מדי  לבנק  המוזרמת  המשכורת  בגובה  כלכלי  אוויר  לנו  מקנה 
קצת  לפני  הבנקים  משהוגבלו  המון.  לנו  עולה  היא  אבל  חודש 
היה  החודשי,  השכר  בגובה  מסגרת  ללקוח  לאשר  מעשור  יותר 
אלא  הצרכנים  בחשבונות  סדר  יעשה  לחוק  התיקון  כאילו  נראה 
שאת "מסגרת הקבע" שהוקשחה ביום אחד, החליפו הלוואות של 
הבנקים לסגירת מינוסים ולכל מטרה בעצם. לבנקים יש כסף והם 

צריכים להרוויח ממנו הרבה יותר. 
בשנים האחרונות החל הרגולטור בצמצום סיכונים והגביל גם 
את הלוואות הבנקים למשקי הבית, אלא שלאור הגבלות הבנקים, 
דכפין  לכל  כסף  לחלק  בנקאיות(  )והחוץ  החלו חברות האשראי 

והמטרה של הרגולטור נראה כי שוב פספסה את עצמה. 
הלוואות  המזרימות  בנקאיות  החוץ  החברות  התרבות  עם 
בריביות יקרות ומדווחות על "חובות אבודים" בשל קשיי החזרים, 
החל הרגולטור בצעד נוסף שעל פניו אמור להועיל לאזרח הנבוך 

- "מאגר נתוני אשראי".
לקחת  תפסיק  מהיום   - כ"תחרות"  זאת  מצייר  הרגולטור 
מהיום  כי  אליך,  רגיל  ושהוא  אליו  רגיל  שאתה  מהבנק  הלוואה 
כוח ההחזרים שלך יפורסם לכולם, והם כבר ירדפו אחריך לתת לך 
הלוואה, אבל מה יהיה על אלו שפעם היה קשה להם והם פספסו 

החזר אחד או שניים? 

סטטיסטיקה של בועה
שבבוא  "ענן"  חשבון  על  מתנהלים  בישראל  הבית  משקי 
נתונים של הלשכה המרכזית  פי  יבוא לפרוע את חובו. על  היום 
לסטטיסטיקה כמעט מחצית )46%( ממשקי הבית בישראל שיש 
יתר לפחות למשך חודש אחד.  היו במשיכת   - בנק  להם חשבון 
ואם  נפשות.  מיליון  כ-4.15  בית,  משקי  מיליון  בכ-1.14  מדובר 
זה לא מספיק - כשליש ממשקי הבית האלה נמצאים במינוס על 

בסיס קבוע.
ממליצים  עדיין  ואנחנו  שחקים,  מרקיעות  ההוצאות  חג,  ערב 
נתונים   - למזרן  מתחת  האשראי  כרטיס  את  לשמור  לכם 
ידי חברות האשראי מוכיחים בכל פעם מחדש  על  המתפרסמים 
כי הדבר האחרון שכדאי לנו זה להתמכר לתופעה. מסיכום עונת 
הדו"חות של שלוש חברות כרטיסי האשראי עולה תמונה מדאיגה 

הן למשק הישראלי והן ברמה הפרטנית של משק בית שלא מכלכל 
צעדיו בתבונה. 

תיק האשראי הצרכני של שלוש החברות - כאל, לאומי קארד 
לחברות  הציבור  של  החובות  היקף  בעצם  שהוא  וישראכרט 
כרטיסי האשראי זינק בסוף 2018 בכ-9.5% ל־13 מיליארד שקלים 
ביחס לשנת 2017. העלייה הזאת באה לידי ביטוי בשיעור החובות 
העלייה  רכב,  כלי  לרכישת  האשראי  את  נוציא  אם  האבודים. 
בתיק האשראי של החברות מזנקת ל־16.5% בממוצע. ישראכרט 
מובילה עם עלייה של 22.8%, אחריה ניצבת כאל עם עלייה של 
- עם עלייה של  - )בשמה החדש "מקס"(  ולאומי קארד   15.3%

.11.4%
הזינוק בהלוואות לכל מטרה הניתן לציבור הרחב הוא כאמור 
פועל יוצא מסגירת הברזים מצד הבנקים, יחד עם הצורך של בעלי 
גבוהות  בריביות  מדובר  אם  גם  בהלוואות,  הנמוכות  ההכנסות 

יחסית. 

זינוק בחובות האבודים 
האשראי  כרטיסי  חברות  של  והרחבה"  "הקלה  היד  תוצאות 
החובות  בשיעור  ניכרים  החלשים  ללווים  הלוואות  במתן 
האבודים, שהם הנורה האדומה המסמנת על בועה שסופה חלילה 

טרגדיה כלכלית. 
מתקשות  האשראי  שחברות  הכספים  הם  האבודים  החובות 
לגבות מלווים המפגרים בתשלומים - בלאומי קארד נרשם זינוק 
של 80.6% במחיקות האשראי הצרכני ב־2018 בהשוואה ל־2017, 
שמחקה הלוואות ב־65 מיליון שקלים - הנתון הנמוך ביותר מבין 
שלוש החברות. בכאל נרשמה עלייה של 18.7% במחיקות, ובסך 
עלייה של  עם  וישראכרט בראש  מיליון שקלים,   89 נמחקו  הכל 
10.1% במחיקות האשראי - עם הלוואות אבודות בהיקף של 87 

מיליון שקלים. 
מפזרות  בנקאיות  החוץ  האשראי  שחברות  זה  על  בהסתמך 
הלוואות  במתן  עצמן  על  שומרות  הן  איך  לראות  ניתן  סיכונים, 
דווקא לאלו הנחשבים ל"לווים מסוכנים" ממעמד הביניים. פיזור 
ב  הממוצעת  בריבית  בעליה  היתר  בין  ביטוי  לידי  בא  הסיכונים 

2018 ביחס ל 2017. 
לקוח המבקש הלוואה חוץ בנקאית, משלם על "תוספת סיכון" 
כי לחברה אין נתונים עליו - אם זה לקוח שמחזיר הלוואות בזמן 
ועסקים  בית  משקי  מעט  לא  נפגעים  מהמצב  בעייתי.  לקוח  או 
קטנים, שבסופו של דבר משלמים יותר. אז מה עושים? מקימים 

את ה"מאגר לנתוני אשראי". 
באפריל הקרוב יושק מאגר נתוני אשראי שאמור לתת לחברות 
פי  על  וכך  סיכון,  לתמחור  יותר  טובים  כלים  האשראי  כרטיסי 
אמור  המאגר  הריביות.  על  להתמקח  נוכל  הרגולטור,  הבטחת 

נתונים  לווים,  של  החזר  כושר  על  היסטוריים  נתונים  לחשוף 
המצויים כיום רק אצל הבנקים הגדולים, דבר המקנה להם יתרון 

ומעכב תחרות בשוק האשראי הקמעונאי. 
כדי  הבית  משקי  של  הפיננסיים  הנתונים  כל  את  ירכז  המאגר 
לקבוע את דירוג האשראי לכל לקוח. את המידע יוכל לקבל הגוף 
לקוח  לאותו  הרלוונטית  והריבית  הלוואה,  יבקש  ממנו  הפיננסי 

תקבע בהתאם.
הנותנים  הגדולים במשק,  נותני האשראי  כ-30  ידווחו  למאגר 
אשראי  כרטיסי  חברות  בנקים,   - הצרכני  מהאשראי  כ-90% 
וחברות אשראי חוץ בנקאי גדולות, גופים ציבוריים כמו הוצאה 
לפועל, כונס הנכסים הרשמי ובנק ישראל שידווחו למאגר בפירוט 
בעצם  יהיו  במידע  להשתמש  שיוכלו  החברות  שוטף.  ובאופן 
החברות המקנות אשראים ובלבד שיעמדו בתנאי הפיקוח. אותו 
מבקש  הלקוח  אישור  ללא  לנתונים  לגשת  יוכל  לא  פיננסי  גוף 
ההלוואה, עם אישור הלקוח אותו גוף יפנה ל"לשכת אשראי", זו 

תעבד את הנתונים מהמאגר, ותעבירם לגוף הפיננסי.
המידע שלשכת האשראי תעביר לגוף המלווה יגיע בשתי רמות 
ללקוח  לאישור ההלוואה  - המלצה  הגוף המלווה  פי בקשת  על 
וקביעת  לנתונים  ניתוח  הכולל  יותר  מורחב  מידע  וכן  הספציפי, 

דירוג ורמת הסיכון של הלקוח. 
מדברי חדווה בר, המפקחת על הבנקים, עולה תמונה אופטימית 
לגבי "מאגר האשראי" אך יחד עם זאת איש בפיקוח לא התייחס 
למידת השליטה של המאגר בעתידם הכלכלי של משפחות רבות 
הנאנקות תחת נטל הפרנסה בשל יוקר המחייה בישראל. המידע 
בזמן  הלוואות  החזר  כגון  הלקוחות,  על  חיוביים  נתונים  יכלול 
)בעבר, שלא דרך המאגר, סופקו בעיקר נתונים שליליים(. בנוסף, 
שלו,  הבנק  עם  דווקא  "ייתקע"  לא  הוא  הלוואה  ירצה  כשלקוח 
ויוכל לקבל הצעות מכ-30 מלווים שלמעשה יתחרו עליו. לכאורה 
זה מצטייר ורוד אבל נראה כי המאגר יהווה כר בטוח מדי לגופים 
המלווים מאשר לתחרות על הלווה, כל עוד בצעד זה לא הובטחו 
הריביות בהתאם לדירוג האשראי של הלקוח. לא צריך להיות גאון 
כדי להבין כי מידע מלא עלול לפגוע בלווים שיש עליהם נתונים 
ההיצע  והרחבת  יותר  לנגיש  האשראי  הפיכת  בנוסף,  שליליים. 

עלולות לדרבן "דחיפת" האזרחים ממעמד הביניים לאשראי. 
האוברדרפט  את  והכפילו  כמעט  הבית  משקי  האחרון  בעשור 
שקלים.  מיליארד  ל-196  שקלים  מיליארד  מ-106   - וההלוואות 
כלומר משקי הבית נכנסים עמוק ועמוק יותר ויותר למינוס. עליית 
הריבית שהתחילה לאחרונה תקשה על משקי הבית עוד יותר. מה 
שיעצים את מעגל המשפחות-בסיכון. כך שלא נותר אלא לצפות 
ולקוות שהמפקחת על הבנקים תפסיק את החגיגה של הטייקונים 
על כיסו של החלש ותגביל מתן הלוואות חוץ בנקאיות לעשירון 

התחתון.

איציק מצרפי 

אצל  המועסק  עובד  כי  קובע  לכנסת  הבחירות  חוק 
יום  בגין  הרגיל  לשכרו  זכאי  ויותר  שבועיים  המעסיק 
הבחירות, על אף שלא עבד בפועל. ההיגיון בבסיס הקביעה הזו 
הוא לעודד את העובדים לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה, 
בעצם  מותנית  אינה  השבתון  יום  בגין  לשכר  שהזכאות  אלא 
ההצבעה, קרי: המעסיק אינו רשאי לדרוש מהעובד הוכחה לכך 

שאכן הצביע.
סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת קובע שיום הבחירות יהיה שבתון, 
בשירותי  למעט  זאת  לעבוד,  העובדים  את  לחייב  ניתן  לא  שבו 

תחבורה וב"שירותים ציבוריים".
יום השבתון חל על כל עובדי המשק, למעט אם מדובר בעובדים 
הבחירות  ועדת  אחרים.  ציבוריים  ובשירותים  תחבורה  בשירותי 
המרכזית קובעת מהם השירותים הציבוריים שבהם יום הבחירות 
כך לקראת  על  הודעה  מפרסמת  והיא  שבתון,  כיום  מוגדר  אינו 
חניונים  התחבורה,  שירותי  היתר  בין  מוחרגים  בו  הבחירות  יום 
ותחנות דלק, תקשורת, מים וחשמל, עיתונות, החלקים במערכת 
ושירותי  הביטחון  מערכת  וחג,  בשבת  גם  הפועלים  הבריאות 
מלון,  בתי  ומסעדות,  אוכל  בתי  מזון,  לממכר  חנויות  ההצלה, 
תהליכי  יש  בהם  וחקלאות  חרושת  מפעלי  וקולנוע,  תיאטראות 
ייצור רציפים שלא ניתן להפסיקם, וכן שירותים אחרים הפועלים 

בשבת וחג במתכונת מיוחדת.
המוגדר  עבודה,  במקום  עובד  שאינו  עובד  לחייב  ניתן  לא 
כשירותים ציבוריים, לעבוד ביום שבתון עקב בחירות לכנסת. 
לא הגעתם לעבודה? אתם זכאים לשכר ולכל התנאים הנלווים, 
כאילו התייצבתם לעבודתם בפועל. מאידך, עובדים בשירותים 
ציבוריים, או עובדים שהסכימו לעבוד ביום הבחירות הנחשב 
יום  לזיכוי של  זכאים לכפל משכורת, או  יהיו  ל"יום שבתון", 

חופשה אחר ובנוסף לפול הקיים לזכותם במערכת. 

עבודתם  מקום  לסיווג  בהתאם  מחויבים  המשמרות  עובדי 
עובד  העובד  אם  לא.  או  ציבורי  בשירות  מדובר  אם   - תלוי  וזה 
במשמרות אצל מעסיק שבהגדרתו נחשב ל"שירות ציבורי", ניתן 
לחייבו להתייצב למשמרת והוא יזכה בכפל שכר או כאמור ביום 
חופשה נוסף. אך אם מדובר במקום עבודה שעובדים בו משמרות, 
ניתן  לא  ציבורי,  הנכלל בהגדרת שירות  אינו מקום עבודה  אשר 
יהיה לחייב את העובדים להתייצב לעבודה ביום השבתון. למרות 
מלא.  שכר  להם  ישולם  לעבודה,  העובדים  של  התייצבותם  אי 
והוא  השבתון  ליום  העובד  את  ביקש  והמעסיק  כאמור  במידה 
אינו נחשב ל"שירות ציבור" העובד זכאי לקבל תוספת של 100% 

לשכרו, או זיכוי ביום חופשה נוסף, בנוסף לשכר בגין אותו יום.
ועובדים הנכללים ב"שירות הציבורי" לא  אמנם על מעסיקים 
חלה הוראת השבתון והמעסיק יכול לדרוש מהעובדים להתייצב 
לעובדים  לאפשר  החובה  מוטלת  המעסיק  על  אך  לעבודתם, 
שוטרים  המשמרת.  במהלך  או  אחרי  לפני,  יום:  באותו  להצביע 
או  השירות,  במקום  בקלפיות  להצביע  יכולים  וסוהרים  חיילים 

בקלפי בו הם רשומים במקום מגוריהם, לבחירתם. 

מהפכת האשראי: יותר כסף, יותר חובות

דע את זכויותיך ליום הבוחר 

• החברות מוחקות עשרות מיליוני שקלים  החזקת כרטיס אשראי עולה לנו ביוקר, והיקף החובות של הצרכן הישראלי מטפס משנה לשנה 
אבודים ומאגר נתוני האשראי שבדרך – עשוי להעמיק בסופו של דבר את אחיזת הגופים הפיננסיים בכיסיכם 

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
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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
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

אקזיט ישראלי ענק:
אנבידיה רוכשת את מלאנוקס 

עבור 6.9 מיליארד דולר
אלי כהן

כי  השבוע  שני  ביום  הודיעו  אנבידיה ומלאנוקס 
תרכוש  במסגרתו  סופי  להסכם  הגיעו  החברות 
אנבידיה  ההסכם,  פי  על  מלאנוקס.  את  אנבידיה 
של  והנפרעות  המונפקות  הרגילות  המניות  כל  את  תרכוש 
מלאנוקס, תמורת 125 דולר למניה במזומן, המייצגות שווי 
כ  של   )Enterprise Value( החברה  של  כולל  פעילות 

6.9- מיליארד דולר. 
המובילות  מהחברות  שתיים  בין  תאחד  הרכישה 
יחדיו,   .)HPC( הביצועים  עתיר  המחשוב  בתחום  בעולם 
טכנולוגיות המחשוב של אנבידיה והקישוריות של מלאנוקס 
 TOP500-ה מרשימת  על  מחשבי  מ-250  יותר  מניעים 
ויצרניות  הגדולות  הענן  ספקיות שירותי  כל  את  ומשרתים 

מחשבים מרכזיות.
העבודה  בעומסי  המחשוב  ועוצמת  הנתונים  עיבוד 
המחשוב  המלאכותית,  הבינה  תחום  של  המודרניים 
ומציב  אקספוננציאלי,  באופן  גדל  הנתונים  וניתוח  המדעי 
ו-  ארגוניים  נתונים  מרכזי  על  עצומות  ביצועים  דרישות 
Hyperscale. בזמן שהביקוש למחשוב גואה, התקדמות 
ביצועי המעבד ))CPU מאטה וחוק מור הסתיים. מצב זה 
הוביל לבחירה במחשוב המואץ עם המעבדים הגרפיים של 
של  החכמה  הקישוריות  פתרונות  עם   )GPUs( אנבידיה 

מלאנוקס.
מרכזי הנתונים בעתיד יעוצבו כמנועי מחשוב ענקיים עם 
עשרות אלפי צמתים חישוביים המתוכננים בצורה הוליסטית  
עם הקישוריות שלהם עבור ביצועים אופטימליים. כחברה 
חדשנית בתחום קישוריות רבת ביצועים, מלאנוקס הייתה 
עם  יחד  אשר  האינפיניבנד  טכנולוגית  עם  דרך  חלוצת 
במעל  בשימוש  כיום  נמצאת  שלה  האית’רנט  פתרונות 
 TOP500 ה-  ברשימת  בעולם  העל  ממחשבי  למחצית  

וברבים ממרכזי נתוניםHyperscale  מובילים.
של  העבודה  עומסי  את  תייעל  אנבידיה  מלאנוקס,  עם 
מרכזי הנתונים בכל מערכות המחשוב, הרשתות והאחסון 
ועלויות  יותר  גדול  ניצול  יותר,  גבוהים  ביצועים  להשגת 

תפעול נמוכות יותר עבור הלקוחות.
מיליארדי  גם  כמו  הנתונים,  ומדעי   AI ה-  "הופעת 
הדרישות  את  מתדלקת  בו-זמנית,  מחשב  משתמשי 
מרקיעות השחקים של מרכזי הנתונים בעולם", אמר ג’נסן 
וואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה. "התמודדות עם דרישות אלו 
עצום  הוליסטיות המחברות מספר  ארכיטקטורות  מחייבת 
של צמתי מחשוב מהיר על גבי רשתות חכמות כדי ליצור 

מנוע בקנה מידה של מרכז נתונים ענק". 
המואצת  המחשוב  פלטפורמת  את  לאחד  נרגשים  "אנו 
השם  בעלת  המואצת  הרשת  פלטפורמת  עם  אנבידיה  של 

את  ליצור  כדי  אחת,  גג  קורת  תחת  מלאנוקס  של  העולמי 
אני  גדול.  מידה  בקנה  המחשוב  פתרונות  של  הבא  הדור 
עם המנהיגים  הדוק  פעולה  לעבוד בשיתוף  במיוחד  נרגש 
בעלי החזון של מלאנוקס ועם האנשים המדהימים שלהם 

בהמצאת המחשבים של המחר".
כמו  מואץ  למחשוב  חזון  אותו  את  חולקים  "אנחנו 
מלאנוקס.  ומנכ"ל  מייסד  וולדמן,  איל  אמר  אנבידיה", 
של  טבעית  כהרחבה  מגיע  שלנו  החברות  שתי  "שילוב 
השותפות ארוכת השנים שלנו והוא מתאים מאוד בהתחשב 
לתרבות המונעת ביצועים המשותפת שלנו. שילוב זה יטפח 
עבור  מצוינות  והזדמנויות  עוצמה  רבת  טכנולוגיה  יצירת 

האנשים שלנו".
לחברות יש היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה וחדשנות 
משותפת, אשר באה לידי ביטוי בתרומתן האחרונה לבניית 
ו-   Sierra בעולם,   ביותר  המהירים  העל  מחשבי  שני 
Summit,  המופעלים על ידי משרד האנרגיה של ארה"ב. 
רבות מספקיות שירותי הענן המובילות בעולם משתמשות 
במעבדי ה-GPU של אנבידיה ובקישוריות של מלאנוקס. 
זהה  ביצועים  מיקוד  תפיסת  חולקות  ומלאנוקס  אנבידיה 

אשר תאפשר אינטגרציה חלקה. 
עם השלמת האיחוד, בכוונת אנבידיה להמשיך ולהשקיע 
במצוינות המקומית ובכישרונות בישראל, המהווה את אחד 
המכירות  שירותי  בעולם.  החשובים  הטכנולוגיה  ממרכזי 

והתמיכה ללקוח לא ישתנו כתוצאה מעסקה זו.
העסקה אושרה על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, 
 ,2019 הקלנדרית  השנה  סוף  עד  להיסגר  צפויה  והיא 
בכפוף לאישורים רגולטוריים וכן לתנאי הסגירה הרגילים 
האחרים, לרבות אישור הסכם המיזוג על ידי בעלי המניות 

של מלאנוקס.

גירעון בחצות ליל 
גירעון  נתוני  את  פרסום  האוצר  משרד 
הממשלה לתקופת ינואר פברואר 2019, מתי הוא 
פרסם את הנתונים? כחצי שעה לפני חצות ליל 
זמן שעיתוני סוף השבוע  ביום חמישי האחרון. 
קבורת  של  הפרקטיקה  זו  בדפוס.  נמצאים  כבר 
מחויבים  אך  שיתפרסמו,  רוצים  שלא  ידיעות 
לפרסם. עד יום ראשון הרי מירי רגב תגיד משהו, 
לא  האוצר  מה שמשרד  את  יזכור  לא  אחד  ואף 

רוצה. 
אז מה החביאו שם? שבפברואר הגירעון זינק 
ל-3.5%, וכחלון הרי הבטיח שלא תהיה חריגה 
מהגירעון. אז כחלון מנסה לקבור את מה שלא 
נוח לו. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כדי לדבר 

על מה שמנסים להחביא מאיתנו. 
לאורך  פופוליסטית  מדיניות  ניהל  כחלון 

הוא   – נכון  יותר  או  ארבעת השנים האחרונות, 
הוציא  הוא  מתמשכת.  בחירות  כלכלת  ניהל 
לוועדים  דורש,  לכל  הציבורית  מהקופה  כספים 
למחיר  לחץ,  לקבוצות  להסתדרות,  הגדולים, 
הקופה  אויה,  אך  קיבלו,  כולם  למשתכן. 

הציבורית התרוקנה. 
אומר  זה  שאין,  כסף  מבזבזים  כאשר  כידוע, 
אינן  פעם  אף  והלוואות  הלוואות.  שלוקחים 
ריבוי  בריבית.  לשלם  צריך  הלוואות  על  חינם, 
וחוסר  יציבה,  לא  הכלכלה  כי  מעיד  חובות 
לא  הכלכלה  כי  מראה  החובות  של  התכנון 
האשראי  דירוג  לחברות  יגרום  וזה  מנוהלת, 
משמעו  יותר,  נמוך  דירוג  הדירוג.  את  להוריד 
צורך  שיהיה  אומר  שזה  יותר.  גבוהות  ריביות 

ביותר מיסים ופחות שירותים לאזרחים. 

הוא  הציבורית,  הקופה  על  שמר  לא  כחלון 
ההסתדרות  של  המופרכות  בדרישות  נלחם  לא 
והוועדים הכוחניים, הוא פשוט נתן להם את מלא 
החשבון  את  להגיש  צריך  בסוף  אבל  מבוקשם. 
לאזרחים, את הוא עשה זאת בחצות ליל כשכבר 

אין לעיתונים אפשרות לפרסם. 
כחלון הוא התגלמות הטרגדיה של הפופוליזם. 
מדיניות פופוליסטית יכולה להיראות יפה בטווח 
הקצר, אין לה תכלית לטווח ארוך. ואצל כחלון 
פשוט  ניפח,  שהוא  הפופוליסטיים  הבלונים 
חודש   – מתאים  פחות  הכי  במועד  מתפוצצים 

לפני הבחירות. 
כל  את  מילא  כחלון  שנים  ארבע  במהלך 
יו"ר  הבחירות  לפני  ואז  ההסתדרות,  דרישות 
במשך  גנץ.  בבני  תמיכה  על  הודיע  ההסתדרות 

להעלות  שלא  התעקש  כחלון  האחרונה  השנה 
העלה  שהוא  למרות  לצרכן  החלב  מחיר  את 
ואז  המחלבות,  שמשלמות  המטרה’  ‘מחיר  את 
פסיקת  קיבל  הוא  הבחירות  לפני  וחצי  חודש 
במשך  מחיר.  להעלות  אותו  שמכריחה  בג"צ 
ביעד  שיעמוד  מבטיח  כחלון  ארוכים  חודשים 
מתפרץ  הגירעון  החבירות  לפני  ואז  הגירעון, 
הוא  אך  כשלומיאל,  התנהג  הוא  אמנם  החוצה. 

גמר כשליימזל. 
לא  הציבור  הסוף.  עד  אז  שליימזל,  אם  אז 
מדיניות  של  הגרועות  התוצאות  את  טיפש. 
על  להעלות  צריך  להסתיר,  ניסה  שהוא  כחלון 
יראו שרי אוצר שעובדים על  נס בדווקא. למען 
הציבור  וייראו.   - הציבור  למען  ולא  הציבור 

יצביע ברגלים ובקלפי, ולא בחצות. 

דוד רוזנטל

יותר  לעבודה  לעבור  רוצה  ואני  חודשים   3 לפני  לידה  מחופשת  חזרתי  שאלה: 
קרובה לבית, בגלל שאיני יכולה לעבוד משרה מלאה במקום העבודה הנוכחי בגלל 
הנסיעות, השאלה, האם חוק פיצויים למתפטרת לטובת הילד חל גם במקרה הנ"ל?

כאילו  פיצוי  ולקבל  מעבודתה  להתפטר  ליולדת  מאפשר  החוק  תשובה: 
התפטרה, במקרה בו ההתפטרות נובעת לשם הטיפול בילד בלבד. ייתכן ואם 
תוכיחי שמעבר העבודה נעשה לצורך הטיפול בילד תוכר זכותך גם במקרה 

זה, אך עד כה לא ראיתי הכרעה דומה של בית הדין לעבודה.



מקרוב  אירו   12,000 של  הלוואה  וביקשתי  כחודש,  בעוד  בן  מחתן  אני  שאלה: 
שלא  )מושגים   IBAN מספר  ממני  ביקש  הוא  ההעברה,  לצורך  בחו"ל.  משפחה 
היו לי( של החשבון שלי. בהתאם ביקשתי מהבנק שלי )דואר( לשלוח את המספר 
לחשבון,  נכנס  לא  הכסף  התבצעה,  שההעברה  שלמרות  שראיתי  אחרי  המדובר. 
עמדתי בקשר עם הבנק, התברר שהמספר IBAN שנשלח היה של מישהו אחר. 
לבסוף, ההעברה לא התבצעה בגלל שהייתה אי התאמה בין שם המוטב למס' ח-ן. 
אבל הייתה עלות גבוהה של ההעברה וגם של ההחזר לחו"ל )קרוב ל700 ש"ח( וכן 

הרבה עגמת נפש. מה ניתן לעשות?
הטעות  על  פיצוי  ולקבל  לתבוע  יכול  שאתה  נשמע  טוב.  מזל  תשובה: 

הנקודתית של הדואר שאתה מתאר בבית המשפט לתביעות קטנות.



משמש  זה  הסכם  להם.  כתב  שעו"ד  בהסכם  שאשתמש  הסכימה  חברה  שאלה: 
לצורך החתמת לקוחות לשירות שלה. האם אני יכול להשתמש בו, בשינוי נוסח, או 

שיש גם לעו"ד בעלות עליו וצריך גם את אישורו?
תשובה: התשובה לשאלה נעוצה בהסכמה שבין עורך הדין לחברה. בהנחה 
שעורך הדין אינו שכיר של החברה )במקרה זה כל זכויות היוצרים ביצירותיו 
שייכות לחברה, אלא אם הוסכם אחרת(, יש לדעת האם עורך הדין העביר את 
הזכויות בחוזה לחברה או שרק נתן לה רישיון שימוש. אם האופציה הראשונה 
היא הנכונה מספיק אישור של החברה, אם האופציה השניה- יש לבקש את 

רשותו של עורך הדין.



שאלה: מה המשמעות של הליך סדר דין מקוצר ומה ההבדל בין הליך סדר דין 
מקוצר להליך סדר דין מהיר?

תשובה: הליך סדר דין מקוצר הינו הליך שמתאים בדרך כלל לאכיפת חוזה, 
שכן בתביעה לפי סדר דין מקוצר יש לוודא שמדובר בהסכם אשר לו ראיות 
בכתב וכן בסכום קצוב וברור הנגזר מן ההסכם בצורה חישובית בלבד )ללא 

רכיב לא מדויק ורק מוערך(.
בהליך מקוצר אין אפשרות לכלול נושאים נוספים דוגמת עוגמת נפש או נזק 
לפי דו"ח שמאי ומנגד אין בהליך זה זכויות קנויה לנתבע להגיש כתב הגנה 

והוא צריך קודם לכן לבקש מבית המשפט בקשת רשות להתגונן.
להבדיל, הליך סדר דין מהיר הינו הליך מהיר יחסית שאמור להסתיים בתוך 
דיון אחד בלבד בבית המשפט, יש לצרף את כל הראיות כבר לכתב התביעה 

ולכתב ההגנה ובכל מקרה ההליך מוגבל עד תביעות בסך של 75,000 ₪.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל 
kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

אייל ולדמן
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כסף קטן

המועצה הישראלית לצרכנות ננזפה

הגישה תביעה  2017 המועצה לצרכנות  באוקטובר 
נגד אל על וטענה  המוערכת בכ-40 מיליון שקלים 
חברות  על  נאסר  התעופה  שירותי  לתקנות  בהתאם  כי 
מגבילים  תנאים  לציין  סדירים  קווים  המפעילות  תעופה 
מראש  אישור  קיבלו  אם  אלא   - הטיסה  כרטיסי  גבי  על 
לא  על  אל  התחבורה.  במשרד  האזרחית  התעופה  מינהל 
ולכן הפרה את התקנות  קבלה אישור, כך נטען בתביעה, 
במקרה  הכרטיס  דמי  את  לצרכנים  החזירה  שלא  בכך 
עבור  תשלומים  גבתה  וכן  ביטול,  דמי  דרשה  או  ביטולו 
שינויים בכרטיס, אלא שרק בבית המשפט התברר כי אותן 
תקנות רישוי שנחקקו בשנת 1983 עליהן ביססה המועצה 
המועצה   .2013 בשנת  בוטלו   - תביעתה  את  לצרכנות 
לצרכנות ספגה נזיפה מבית המשפט על הגשת תביעה לא 
בית  ידי  על  נדחתה  להוצאות  על  אל  בקשת  אקטואלית. 

המשפט בנימוק כי המועצה פעלה בתום לב.

דו"ח: עליה בשכר הממוצע

עלה  במשק  הממוצע  השכר  הלמ"ס,  דו"ח  לפי 
השכר  שקל.  ל-10,474   2018 בשנת  ב-3.6% 
המידע  בענף  נרשם  לשכיר  ביותר  הגבוה  הממוצע 
והתקשורת - 21,281 שקל ברוטו. הנמוך ביותר: בשירותי 
שנבדק  ההייטק  בתחום  שקל.   4,941  - והאוכל  האירוח 

בנפרד זינק השכר ל-22,657 שקל. 
היו ב-2018  כשליש )34%( מכלל משרות השכיר במשק 
גבוה  היה  שכיר  למשרת  הממוצע  השכר  בהם  בענפים 
מהשכר הממוצע של כלל המשק. היתר, 66% מהמשרות, 
זו בענפים בהם השכר הממוצע למשרת שכיר  היו בשנה 
היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק. מספר משרות 
השכיר בהייטק עמד בשנת 2018 על 312.6 אלף משרות – 
עלייה של 3.3% לעומת שנת 2017 – 302.5 אלף משרות. 
משרות השכירים בתחום ההיי-טק היוו 8.5% מכלל משרות 
 השכירים במשק, שיעור דומה ל-2017, שעמד על 8.4%.

בנק הפועלים נערך לשלם מיליונים

כי  שלו  הכספיים  בדוחות  הודיע  הפועלים  בנק 
החקירה  בגין  נוספים  שקלים  מיליון   922 יפריש 
האמריקאית העוסקת על פי החשד כי הבנק סייע לתושבי 
ארה"ב להלבין כספים. בסך הכל הפריש עד כה הבנק בגין 
החקירה המתנהלת נגדו בעניין - כ2.29 מיליארד שקלים. 
יותר  גבוה  יהיה  הבנק  שישלם  הקנס  כי  עולה  מהנתונים 
משמעותית מהקנס ששילם בנק לאומי בגין חקירה דומה 
לפני 4 שנים - כ-400 מיליון דולר, מה שנראה היה כסכום 
דרמטי. נוסף על כך, שילם בנק הפועלים, בתקופת הניהול 
לליווי  נוספים  שקלים  מיליוני  מאות  פינטו,  אריק  של 
יועצים,  לשלל  השנים  לאורך  משפטי  והייעוץ  החקירה 
ייתכן  כי  עולה  גס  בחישוב  רובין.  פיני  לעו"ד  ובישראל 
ל-3  קרוב  של  כוללת  בעלות  החקירה  את  יסיים  והבנק 

מיליארד שקל.

כמה תנובה מפסידה בענף הביצים?

רשמה  תנובה,  בישראל,  הגדולה  המזון  חברת 
שקלים  מיליון  כ-4  של  תפעולי  הפסד  ב-2018 
להגיע  שצפויים  והשינויים  הביצים,  שיווק  פעילות  על 
מדובר  אמנם  יותר.  אותם  יעמיקו  כי  סביר  מהרגולטור 
אותה  מחזיקה  היא  אך  החברה  עבור  הפסדית  בפעילות 
לה  מאפשרת  הענפה  שהפעילות  מכיוון  זאת  למרות 
להישאר בהפצת תמהיל מוצרים רחב, שהוא בעצם הכוח 
מול הקמעונאים. היתרון הבולט של חברת המזון הגדולה 
בישראל הוא המקצועיות בצמצום הפסדים. בשנת 2015 
בסך  הביצים  פעילות  על  תפעולי  הפסד  רשמה  תנובה 
15.1 מיליון שקלים. בשנה שלאחר מכן עמד ההפסד על 
מיליון שקלים,   2.4 על   2017 ובשנת  מיליון שקלים,   5.8
ענף  על  ההפסדים  את  מעט  העמיקה   2018 ששנת  אלא 
הביצים אל 3.7 מיליון שקלים. כעת תנובה מגבשת תכנית 
החולפת  בשנה  האספקה.  שרשרת  כל  לאורך  התייעלות 
היתר  בין  נוספות,  הפסדיות  מפעילויות  תנובה  יצאה 
בתחום העופות. גורמים בענף הביצים מעריכים כי למרות 
תנובה מכינה את  הכוח הקמעונאי הטמון בענף הביצים, 

הקרקע למכירת הפעילות בענף זה.

סקר סל המוצרים – לחברות הגדולות בלבד
משרד הכלכלה החל בפרסום סל המוצרים, אך הם כוללים רק את מוצרי המותגים הגדולים ולא 

מוצרים מקבילים של חברות קטנות שעשויות לפתוח את השווקים לתחרות

איציק מצרפי 

נזיקין  תביעת  נחשפה  אלה  בימים 
מקוממת  להתנהלות  עדויות  המעלה 
קפלן  החולים  בית  צוות  מצד 
עוה"ד  הגישו  אותו  תביעה  בכתב  ברחובות. 
אלמוג- קלו ממשרד  ספי  ועוה"ד  רן שפירא 
עולה  אביב,  בתל  השלום  לביהמ"ש  שפירא 
של  לכוחה  באשר  תמיהה  המותיר  סיפור 

שבועת הרופאים. 
גבר כבד משקל בגיל 65 מאזור הדרום שהגיע 
קפלן,  החולים  בבית  מתוכנן  בטן  לניתוח 
לניתוח לעלות על  כדי ההכנות  התבקש תוך 
ביקש  הרפואי  שהצוות  ובזמן  הניתוח  מיטת 
פניו את מסיכת ההרדמה, נשברה  להניח על 
ממנה  נפל  המטופל  הניתוח,  מיטת  לפתע 

והוטח בעוצמה לקרקע.
לפנות  מיהר  הרפואי  הצוות  התביעה,  פי  על 
את המיטה שנשברה, ולהציב במקומה מיטה 
עליה  לעלות  נדרש  שהמטופל  תוך  חליפית, 
המטופל,  של  אשתו  לדברי  עצמו.  בכוחות 
על  לה  דיווח  מהניתוח,  התעורר  כאשר 
האירוע, אך היא סברה שהוא נתון עדיין תחת 
הניתוח  לאחר  ימים  ההרדמה.  סמי  השפעת 
ובעמוד  החל הגבר להתלונן על כאבים בגב 
השדרה התחתון. בבדיקת MRI שנערכה לו, 
בעצם  קטנים  משברים  סובל  הוא  כי  התברר 
השדרה.  עמוד  עברי  משני  ומדלקת  הזנב 
הכאב  מרפאת  את  לפקוד  החל  המטופל 
ומשלא חל שיפור במצבו החל טיפול מפוקח 
עם  להתמודד  שיוכל  כדי  רפואי  בקנאביס 
האירוע.  בעקבות  אותו  הכרוני שתקף  הכאב 
המוסד  ע"י  כנכה  התובע  הוכר  בהמשך 
לביטוח לאומי הזכאי לתו נכה, וכמי שאיבד 

לחלוטין את כושר עבודתו.
החולים  בית  צוות  שפירא,  עוה"ד  לדברי 
התעלם מהאירוע, לא הזכיר אותו ברשומות 
על  המשפחה  את  יידע  ולא   – הרפואיות 
התאונה. לאחר תקופה ומשהצליח לאמת את 
התובע  פנה  החולים,  בבית  נחבל  כי  החשד 
וכן  'קפלן',  למחלקת פניות הציבור בביה"ח 
הבריאות  במשרד  הציבור  קבילות  לנציב 
ואלה הודו כי האירוע אכן ארע, והתנצלו על 

כך שהדבר לא דווח למשפחה בזמן אמת.
צבי  ד"ר  של  דעתו  חוות  צורפה  לתביעה 
גורן, מומחה בכירורגיה אורתופדית ורפואת 
הצמיתה  נכותו  את  העריך  גורן  ד"ר  ספורט. 
כי  וקבע   -  30% של  בשיעור  התובע  של 
בית  צוות  התרשלות  עקב  נגרם  אכן  האירוע 

החולים.
שקלים  מיליון   2.5 ע"ס  לפיצויים  התביעה 
אותה  רפואית  רשלנות  עקב  גוף  נזקי  בגין 
'כללית',  קופ"ח  נגד  שפירא,  עו"ד  הגיש 
בימים  נדונה  קפלן,  ביה"ח  את  המפעילה 
התביעה  אביב.  בתל  בביהמ"ש השלום  אלה 
הועמדה על הסכום המקסימלי הקבוע בחוק.

לאחר  כי  עולה  התביעה  מהשתלשלות 
הציבור  פניות  למחלקת  פנה  שהמטופל 
וביקש  האירוע  על  התלונן  'קפלן',  בביה"ח 
יחידת  ממנהל  לתשובה  זכה  הוא  תשובות, 
ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול. בתשובתו 
הסביר  קרה,  אכן  האירוע  כי  המנהל  הודה 
כי השולחן התקפל תחת המטופל כך שהוא 
שמדובר  למרות  וזאת   – הגב  באזור  נחבל 
כבדי  לאנשים  ייעודי  ניתוחים  ב"שולחן 
יחידת  מנהל  המנהל.  לדברי  כך  משקל" 
שהוזמן  החברה  טכנאי  כי  הוסיף  הסיכונים 
מצא כי אחד מגלגלי השיניים בשולחן נשחק 
ונשבר והשולחן הושבת. בנוסף, התנצל מנהל 

למשפחה  דווח  לא  כי  על  יחידת-הסיכונים 
אודות האירוע.

הציבור  קבילות  לנציב  ופנה  המשיך  התובע 
במשרד הבריאות, שחזר על ההסברים לסיבת 
ביה"ח  התנצלות  את  ציטט  ואף  התאונה, 
ועדכונם  המשפחה  שיתוף  להיעדר  באשר 

באירוע בזמן אמת.
"אין ספק שמדובר ברשלנות של האחראים, 
ד"ר  קובע  עליהם",  המוטל  את  ביצעו  שלא 
גורן בחוות הדעת "נזקו של התובע מהתאונה 
נשברה  פשוט  הניתוח  מיטת   – משמעותי 
לחצי והתובע נפל מקופל למרווח שנותר בין 
חלקי המיטה". ד"ר גורן קבע כי התובע סובל 

מנכות צמיתה בשיעור של כ-30%. 
בשל  התביעה  בגוף  שפירא,  עו"ד  לדברי 
נזקים אלו הפך התובע מאדם עצמאי, מתפקד 
לאדם  בחקלאות,  כפיים  בעבודת  שעובד 
נאלץ  הוא  כבעבר.  לתפקד  עוד  יכול  שאינו 
שמוסיף  קשה,  נפשי  מצב  עם  גם  להתמודד 
לשבר  הפך  "התובע  ליום.  מיום  להחמיר 
קשות  פגעו  והנפשי  הרפואי  ומצבו  כלי 
נזקיו  בגין  כי  נטען  עוד  להשתכר".  ביכולתו 
הוא הפך מאיש משפחה למופת, בן זוג ואב 
לאדם הנאלץ להתמודד מדי יום עם הקשיים 

התפקודיים הרבים שמהם הוא סובל.
עושה  הבריאות  משרד  זו  שבתקופה  למרות 
חדרי  על  הפיקוח  להחמרת  ניכרת  עבודה 
הניתוח ומערכות הבריאות הסגורות, נדרשת 
שימת לב שלנו כמטופלים על זכויותינו כמו 
אלה  בימים  נדונה  התביעה  בריאותנו.  על 

בביהמ"ש השלום בת"א.
"כתב  בתגובה:  נמסר  קפלן  החולים  מבית 
לכשיתקבל,  בביה״ח.  נתקבל  טרם  התביעה 
יילמד על ידי היועצים המשפטיים ותגובתנו 
תימסר באופן מסודר בערכאות המשפטיות".

איציק מצרפי

בחודש שעבר הודיע משרד הכלכלה 
כי יפרסם מדי רבעון סקר מחירים של 
שונות,  בקטגוריות  מוצרים   68 המכיל  סל 
מתוך כוונה לאפשר לצרכנים לקיים השוואת 
מחירים נוחה וקלה יותר. זאת בשל הכישלון 
החרוץ שנחל הסעיף בחוק המזון המחייב את 
הרשתות לספק מאגר מחירים חופשי שקוף - 
בו איש לא הקפיד להוסיף לנוסח החוק את 

התנאי "נוח לשימוש וקל לתפעול".
מוצרי  לחם,  ומוצריו,  חלב  הן  הקטגוריות 
בשר ודגים, מזון יבש, פרות וירקות, ומוצרי 
שנכללים  המותגים  יתר  וניקיון.  טואלטיקה 
ביותר  כנמכרים  שנמצאו  אלו  הם  בסל 
במוצרים  מדובר  חלב  במוצרי  בישראל: 
שנמצאים בפיקוח מחירים ממשלתי בעיקר, 
כגון ביצים, חלב בקרטון, גבינה צהובה עמק 
הלבן,  השף   38% מתוקה  שמנת  מעדנייה, 
חמאה וכו'. במוצרי הבשר נכללים עוף טרי 
אמנון,  דג  טרי,  בקר  בשר  גוף,  חזה  ק"ג,   1

פסטרמה טירת צבי וטונה סטארקיסט. 
דגני  נמצאים  היבשים  המוצרים  יתר  בין 
אחלה,  חומוס  סוגת,  אורז  תלמה,  של  בוקר 
קוקה קולה, שמן זית יד מרדכי, פסטה אסם, 

טורקי  קפה  השחר,  שוקולד  אסם,  קטשופ 
לילי,  טואלט  נייר  השחר,  שוקולד  עלית, 
פיירי,  כלים  נוזל  שולדרס,  אנד  הד  שמפו 
סבון  מקסימה,  סנו  כביסה  אבקת  מטרנה, 
ג'ילט, משחת שינים  גילוח  ג'ל  כייף,  רחצה 
דיאודורנט  דאב,  נשים  דיאודורנט  קולגייט, 

גברים אקס, מגבונים/חיתולים האגיס. 
במשרד הכלכלה דוגמים מותגים דומיננטיים 
בהתאם לנתח השוק שלהם, לדוגמא התה של 
ויסוצקי או האורז של סוגת - מבלי להשוות 
קטנות  חברות  של  פרטיים  למותגים  אותם 
אלטרנטיבה  להוות  יכולים  אשר  יחסית 

למותגים השולטים גם כך בשוק ובמדף.
מה שמעלה כי הסקרים התקופתיים וכן אלו 
המתבצעים בתקופה המאסיבית של הקניות 
כמו ראש השנה ופסח, משפיעים על התמחור 
של המותג שנבדק כשיתר המוצרים מאותה 

הקטגוריה לא נכללים בסל.
בקרב  תהייה  מעלה  שכזו  בדיקה  שיטת 
במשק  הגדולות  החברות  על  הקמעונאים 
המותגים  את  המשווקות  ו/או  המייצרות 
בשורה  להימצאותן  המודעות  המובילים, 
בסקרי  וגם  הצרכן  בתודעת  גם  הראשונה 
להן  המאפשרת  מודעות  הכלכלה,  משרד 
את  ולהשאיר  הגבוה  במחירן  להישאר 

לרשתות  הצרכן,  של  כיסו  על  המלחמה 
השיווק המוזילות את המוצר כדי לצאת טוב 

בבדיקת המשרד.
למרות המאמצים של משרד הכלכלה לייצר 
עדיין  הצרכן,  של  כיסו  עם  ולהיטיב  תחרות 
להגיע  בכדי  לעשות  דרך  להם  יש  כי  נראה 
על  נאמנים"  כ"לוחמים  הצרכן  לתודעת 
כיסו,  אלא אם כן ישכילו להבין כי את החבל 

אי אפשר לאחוז בשני הקצוות.
היותה  בשל  בחסר  לוקה  הבדיקה  שיטת 
נעול  הצרכן  את  ומותירה  עשירים  מעשירה 
בראש  להציב  במקום  בולטים  מותגים  על 
לנו  המייצרים  המפעלים  את  הרשימה 
מותגים חלופיים שבמקרים רבים טובים יותר 
איכותיים יותר בריאים יותר וזולים - בהרבה 

יותר.
תגובת משרד הכלכלה ל'קו עיתונות': "ברור 
שלא  מעדיפים  אינטרסנטיים  שגורמים  לנו 
כיוון שהם מחייבים את  יהיו סקרי מחירים, 
ולהוריד  הצרכנים  על  להתחרות  הרשתות 
היא  שנקבעה  המוצרים  רשימת  מחירים. 
הרשימה של המוצרים הנמכרים ביותר והיא 

תעודכן ככל שיהיו שינויים". 

מיטת הניתוח נשברה – והחולה נותר נכה
מהמטופל  המקרה  את  הסתיר  החולים  בית  כי  בטענה  קפלן  החולים  בית  נגד  תביעה 

ומהמשפחה וכעת נתבע על 2.5 מיליון שקלים - הסכום המקסימלי הקבוע בחוק
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זו ההשתדלות שלך
כל אמא עושה את המקסימום שביכולתה עבור ילדיה. השקעתה באה לידי ביטוי בחינוך 

הכי טוב שהיא תעניק להם, ביצירת מערכת רגשית בריאה המבוססת על חום ואהבה, 
הקשבה אינסופית, מילים טובות ומעצימות ועוד, וכן בתפקוד טכני וניהול סדר יומיומי 

מאורגן הכולל תזונה בריאה, סדר, ניקיון והקפדה על לוח זמנים. גם בבחירת מרכז רפואי 
ללידה, חשוב שלא להתפשר ולבחור במקום הכי טוב שיש. במקום המקצועי ביותר, כזה 
שמעניק את רמת הבטיחות הגבוהה ביותר עבור האם ועבור התינוק. ללא ספק, המרכז 

הרפואי שיבא תל השומר –  מוביל ברמתו הרפואית הגבוהה וביכולת לתת מענה מיידי לכל סיטואציה רפואית, גם המורכבת 
ביותר. הבחירה ללדת בשיבא- משמעה לצאת ידי חובת ההשתדלות של כל אם. נבחרת הרופאים המנצחת כוללת את בכירי 

המומחים בארץ דוגמת פרופ' איל סיון – מנהל אגף נשים ויולדות, פרופ' שלי מזעקי – מ"מ מנהל אגף נשים ויולדות ועוד רבים 
וטובים. כמו כן, בשיבא נמצאת מחלקת הסיכון הגבוה מהמובילות בעולם, לשם נשלחות בעת הצורך נשים מכל בתי החולים 

בארץ והפגיה של שיבא היא מצטיינת משרד הבריאות זו השנה החמישית ואליה מועברים תינוקות פגים מכל המרכזים הרפואיים 
ברחבי הארץ. בשנתיים האחרונות הותאם אגף הנשים והיולדות בשיבא גם עבור האישה החרדית. כיום נהנות הנשים שומרות 
המצוות ממזון טרי יום יום בכשרות בד"צ עדה חרדית, עם תפריט עשיר ומגוון המוגש בעמדת הגשה נפרדת בפיקוח משגיח 

כשרות בימי החול ובשבתות. בשיבא קיימים גם התנאים הדרושים לשמירת שבת כהלכתה. שעוני שבת הותקנו בחדרים, בדיקות 
שאינן נחוצות נדחות לאחר שבת. בכלל, הצוות כולו מונחה כל העת לכבד ולהיות רגיש כלפי ההלכה וממילא, אווירת השבת 

נשמרת. בנוסף, ישנו מוקד מענה הלכתי מיוחד, הנותן מענה לכל שאלה, בכל נושא בעל ממשק רפואי-הלכתי. המוקד מופעל 
ע"י הרה"ג ר' צבי פורת – רב ויועץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא והוא מפעיל קו  טלפון פתוח לשאלות הציבור הרחב במספר -03
5307819 על מנת להנגיש את כל המידע ולהעניק שירות מיטבי, מעמיד המרכז הרפואי שיבא מתאמת קהילה איתה ניתן ליצור 

קשר בכל עניין נדרש במספר – 052-666-7991

 STARS קליניק מציעה מארז
OF CLINIQUE למשלוח מנות 
המכיל: קרם לחות, איילנר טוש, 

מסקרה, קרם עיניים, מסיר איפור 
לעיניים, ניקוי פנים פילינג, מסיכת 

ניקוי לפנים ומסיר איפור באלם. 
מחיר המארז: 210 ₪

חדש בגולברי: קולקציית 
אביב-קיץ 2019 של 

GOLBARY עשירה, 
מגוונת ומציעה לאישה 

מלתחה שלמה, במבחר 
טרנדים, גזרות ומגמות 

שתלווה אותנו העונה

בובי בראון מציע 
מארז טיפוח 
המכיל: שמן 

ניקוי להרגעת 
העור, מי פנים 

עשירים בלחות 
וקרם לחות 

לפנים. מחיר 
המארז: 400 ₪

רשת האיפור והטיפוח SACARA משיקה 
לקראת חג הפורים סדרת פלטות נצנצים 
SACARA ROCK STAR, להעשרת לוק 

האיפור, ולמראה מנצנץ במיוחד 

ברשת חנויות כלי הבית 'נעמן' תוכלו למצוא מתנות ייחודיות המתאימות 
למשלוחי מנות מתחומים שונים: סירים ומחבתות, כלי הגשה יוקרתיים, כלי 

אוכל מהודרים, כלי נוי אקסקלוסיביים ועוד. לקראת פורים, מבצעים והטבות 
ענק במסגרתם ניתנים עד 60% הנחה, בתוקף עד שושן פורים

'סולתם' מציעה לקראת 
פורים מבחר מוצרים ייחודיים 

ומקוריים המתאימים למשלוח 
מנות במבצע 1+1 על מגוון 

פריטים המשתתפים במבצע. 
ובנוסף מוצרים בהוזלה 

משמעותית: סיר נירוסטה 20 
ס"מ 3.5 ליטר במקום 209 ₪ 

 'non stick' רק 85 ₪, מחבת
בגימור שיש במקום 169 ₪ 

רק 59 ₪

קולקציית המשקפיים המשותפת של קרולינה למקה ברלין וקרדשיאן 
ווסט – פה אבל רק לזמן מוגבל! הקולקציה הבלעדית והמדוברת תוצע 
למכירה מוקדמת החל מה- 27.2 ועד ה- 5.3 באתר האונליין של המותג 

www.carolinalemke.co.il :בלבד

בייבי כיף - סדרת מוצרי טיפוח 
חדשנית לתינוק המעניקה 
24 שעות לחות באמצעות 

 Hydromoist הקומפלקס הייחודי
24™. להשיג ברשתות השיווק 

והפארם ברחבי הארץ

לקראת פסח הממשמש ובא 
משיקה טאצ' סדרת מטליות 

לחות לניקוי באריזת ענק בדלי. 
הסדרה כוללת מטליות לחות 

לניקוי כללי בניחוח לימון, 
מטליות לחות לניקוי כללי 

בניחוח תפוח ומטליות לחות 
לניקוי ולהברקת רצפות בניחוח 

מרענן

 WESHOES  רשת
משיקה קולקציית קיץ 

מרעננת וחדשנית, נוחה 
ואופנתית המביאה את 

הבשורה לקיץ הקרוב 
לקהל לקוחות מגוון של 

נשים, גברים וילדים

פתרונות למוגבלים

מארזי משלוחי מנות טעימים ומרהיבים

מתחמי משרדים משותפים בבני ברק

מנצחים את הכתמים משלוח מנות פרימיום

מטלית במבוק לניקוי
איקאה בשיתוף 

ארגון נגישות 
ישראל ועמותת 

מילב"ת משיקים את 
ThisAbles - המיזם 

נועד ליצור מודעות 
ולחשוף אנשים עם 

מוגבלות למוצרים ייחודיים שפותחו במיוחד על מנת לאפשר 
עבורם את השימוש ברהיטים ובכלי בית, כל זאת לצד מוצרי 

איקאה קיימים שנבחנו ונמצאו כמתאימים לשימוש אנשים עם 
מוגבלויות שונות. במסגרת המיזם, פותחו פתרונות ייחודיים 

הכוללים סדרת מוצרים חכמה המתאימה למגוון רהיטי ומוצרי 
איקאה ומנגישה עבור אנשים עם מוגבלות את השימוש 

בהם. שוקי קובלנץ, מנכ"ל איקאה ישראל: "קיימת בישראל 
אוכלוסייה נרחבת של אנשים עם מוגבלות שאינה מודעת ואינה 

יכולה ליהנות ולעשות שימוש במגוון מוצרים, רהיטים וכלי בית 
שאנחנו, ועמיתנו בענף הקמעונאות מציעים לקהל הרחב. 

איקאה חרטה על דגלה ליצור חיי יום יום טובים יותר לאנשים 
רבים ככל האפשר, ואנו מרגישים שזו חובתנו ליצור את מיזם 
THISABLES ולאפשר לאנשים עם מוגבלות ליהנות ממגוון 
רחב של מוצרים, רהיטים וכלי בית ולהיות "שווה בין שווים"."

עלית, המתהדרת בכל ימות השנה במגוון ממתקים, שוקולדים וחטיפים מלוחים בכשרות מהודרת, מגדילה לעשות ולקראת 
ימי הפורים מציעה מארזי חג מרהיבים בצבעוניותם ובטעמים שבהם! מגוון אריזות השי של עלית מחופשות ברוח החג - 
כמסיכות, ליצנים, פרצופים מחייכים ועוד. כמיטב המסורת של עלית, אלה מארזים מפנקים מלאים בכל טוב עלית: טופי, 

חטיפי מיני, מקופלת, פסק זמן, כיף כף, טעמי, בפלות ועוד. אז לאהובים עליכם תפרגנו משלוח מנות שכיף לשלוח ונהדר לקבל – מארז חג מעוצב של עלית! כל המוצרים 
בחבילות השי בכשרות בד"צ העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הפרטיות.

ההצלחה העולמית מגיעה למגזר הדתי והחרדי במרכז הארץ: 
 .BBC וורקאפ' משיקה מתחם עבודה באזור העסקים היוקרתי'

לא רק מתחמי עבודה משותפים: בקרוב יפתח בעיר בני ברק מתחם 
עבודה ייחודי, אשר יעניק לעצמאיים סביבת עבודה משרדית 

איכותית לגברים ונשים בהפרדה מלאה, תוך מתן ייעוץ, הזדמנויות 
ופתרונות להתפתחות עסקית.  מתחמי המשרדים המשותפים 

צברו תאוצה אדירה בשנים האחרונות והפכו למצרך מבוקש בקרב אנשי עסקים ועצמאיים מכל התחומים. 
כעת מביאה חברת 'וורקאפ' לישראל את סביבת חללי העבודה שיעניקו לא רק שירותי משרד אלא גם התאמה 
מושלמת לבעלי עסקים, שיקבלו במקום שירותי ייעוץ וליווי במגוון תחומים מאנשי מקצוע מומחים בתחומם. 

חברת 'וורקאפ' תעודד גם את האינטראקציה בין בעלי העסקים שיפעלו במקום, מה שיעניק הזדמנויות חדשות 
לשיתופי פעולה עסקיים וליוזמות והזנקים חסרי תקדים. המתחם שנבנה בבני ברק על ציר ליבת העסקים של 

גוש דן, מציע סביבת עבודה דינמית ויעילה לבעלי עסקים עצמאיים, תוך הכשרת מתחמי עבודה נפרדים לגברים 
ונשים. המשרדים נבנו בפאר והדר לפי כל קנה מידה ועומדים בסטנדרטים גבוהים ובעיצוב מרהיב ומושלם. 

המשרדים המפוארים מעניקים את כל שירותי המשרד בסביבה המרחיבה דעתו של אדם ותפוקתו של כל עסק.

מותג השוקולדים היוקרתי "שמרלינג'ס", יצרן 
השוקולד השוויצרי האיכותי בסטנדרט פרימיום, 
מציע מגוון רחב של שוקולדים איכותיים שיפארו 
ויהדרו כל משלוח מנות, ויעניקו למקבל תחושת 

יוקרה וחוויית טעם מפנקת ואנינה. לשמרלינג 
מגוון רחב של שוקולדים : סדרת "רוזמרי" במילוי פרלין בטעמים שונים, חטיפי "מינור" 

אישיים- אצבעות פרלין שוקולד נימוחות, סדרה קלאסית סולידית הכוללת שוקולדים 
לבנים, שוקולדים עם אחוזי קקאו גבוהים, שוקולדים בתוספת שקדים ועוד. כל השוקולדים 

של שמרלינג'ס הם בהשגחת בד"צ ציריך וכשרים לפסח כל השנה. יש משלוח מנות ויש 
משלוח מנות עם שוקולד שמרליגנ'ס!

שוב הילדים חזרו מלוכלכים מהגינה? – בסנו מצאו 
עבורכם פתרון יעיל ופשוט ומציעים את "סנו אוקסיג'ן 

POWER" אבקה עוצמתית להסרת כתמים קשים. 
לאוקסיג'ן POWER שילוב מנצח של חמצן פעיל, ממיסי 

שומנים ואנזימים. סנו אוקסיג'ן POWER יעילה לטיפול יעיל במגוון 
רחב של כתמים קשים מכביסה לבנה וצבעונית, מחזירה את הזוהר 
לבגדים צבעוניים ומלבינה בגדים לבנים.  אנטיבקטריאלית וקוטלת 

99.9% מהחיידקים. מתאימה כתוסף למכונת הכביסה או לטיפול נקודתי 
בכתמים לפני הכביסה. טיפ של סנו: מומלץ לטפל בכתמים סמוך ככל 

האפשר לזמן היווצרותם, בכדי למנוע את התקבעות הכתם.

רוצים לשמור על מטבח נקי 
מחיידקים? מחפשים מטלית 
טובה שמשיגה תוצאה טובה 
אבל גם בעלת ספיגה טובה?  

סנו שמחה להשיק מוצר 
חדשני נוסף בסדרת סנו 

סושי: מטלית במבוק לניקוי! 
מטלית הבמבוק המיוחדת 

הינה אנטי בקטריאלית 
ודוחה ריחות רעים. מטלית 

הבמבוק מאפשרת לכם ניקיון קל ומהיר, עם מטלית 
שסופגת מעולה ומתנקה בקלות. סנו סושי מטלית 

במבוק מכילה 95% סיבי במבוק, מנקה ביסודיות 
ובקלות, נוחה לשטיפה ומאפשרת לכם לשמור על 
סביבה נקייה מחיידקים וללא ריחות בלתי נעימים.

סדרת יינות חדשה

אריזות שוש חדשות 
ומעוצבות

מהדורת יין חגיגית נוספת 

'יקב סגל' גאה להשיק 
לקראת חג הפסח: 
סדרת יינות חדשה 

– 'התססה פראית'. 
הסדרה כוללת שני 

יינות חדשים – שרדונה 
וקברנה סוביניון, יינות 

העוברים תסיסה 
פראית על ידי שמרי בר 

פראיים המעניקים טעמים עשירים 
ועוצמתיים. סדרת 'התססה פראית' 

מביאה לקדמת הבמה טכניקת 
עשייה עתיקת יומין. בסדרה זו לא 

מוספים שמרים כלל, והתסיסה 
מתרחשת עם מינימום התערבות, 

כמו פעם, באמצעות שמרי הבר 
הפראיים. מחיר מומלץ לצרכן: 65 ₪ 

לקראת פורים, תוכלו 
למצוא בחנויות 

את חטיף הבוטנים 
האהוב באריזה 

בעיצוב חדש, פורימי 
ומשמח, וגם לשחק 

עם האריזה כמו 
מסיכה. אין מי שלא 

ישמח לקבל במשלוח 
המנות את חטיף "שוש" האהוב על כולם, 

מבוגרים וילדים כאחד. בשנה שעברה הושק 
חטיף "שוש" במתכון משופר, בעל טעם 

עשיר של חמאת בוטנים ובמרקם נמס בפה 
שדורג במקום הראשון בטעם והעדפה 

בקרב ילדים והורים. החטיף אפוי, אינו מכיל 
חומרים משמרים, מועשר בוויטמינים ובברזל 
וללא צבעי מאכל. חטיפי שוש בכשרות בד"צ 

העדה החרדית.
'יקבי כרמל' משיקים 

מהדורת חג נוספת, 
הפעם ליין שולחני מסדרת 

היינות עטורת הפרסים 
'פרייבט קולקשן'. מעתה, 

ועד לאחר החגים, תוכלו 
לרכוש את היין 'פרייבט 

קולקשן' קברנה סוביניון 
בבקבוק נוח של 375 מל', 

אידיאלי למשלוחי מנות, ל'בסומי' איכותי ולסעודות 
החג. המהדורה החגיגית ל'פרייבט קולקשן', יוצאת 

לשוק לאור ההצלחה המסחררת לה זכו השקות 
מהדורות החג ליינות הפופולאריים בשבועות 

האחרונים. ההשקות כללו מהדורה פרקטית במיוחד 
ל'תירוש כרמל' המקורי והאהוב, בבקבוק נוח של 

187 מל', באותו הגודל התחדש גם יין הקידוש הנמכר 
ביותר בישראל 'קינג דיוויד קונקורד'. בנוסף, זכה יין 

הפרימיום לקידוש 'קדמון' למהדורת מגנום יוקרתית, 
בבקבוק של 1.5 ל'. כל יינות 'יקבי כרמל' בכשרות 

בד"צ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א
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עוברים את החורף בשלום

עונת החורף בעיצומה, ועמה הצינון והמחלות המוכרות לכולנו כהורים. על אף שמחלות הן חלק 
של  החיסונית  המערכת  את  ולחזק  שפחות,  כמה  בהן  לפגוש  רוצים  כולנו  מהילדות,  נפרד  בלתי 
מכילה  היא  וגם  רבות,  מסיבות  לתינוק  ביותר  והמומלצת  הטובה  היא  הטבעית  ההזנה  ילדינו. 
וחיידקים פרוביוטיים  נוגדנים  רכיבים שתורמים לחיזוק ההגנה החיסונית של התינוק, כמו למשל 
הזדמנויות  חלון  קיים  הינקות  בגיל  מחלות.  מחוללי  חיידקים  מפני  התינוק  על  להגנה  הפועלים 
לביסוס אוכלוסיית חיידקי המעי לכל החיים וההזנה הטבעית תורמת להרכב חיידקים מאוזן המסייע 

להבשלת מערכת העיכול ולחיזוק מערכת החיסון של התינוק.

מהי פרוביוטיקה?

פרוביוטיקה היא למעשה שם כולל למגוון גדול של חיידקים ידידותיים אותם ניתן לקבל במזון ואשר הינם 
בעלי השפעה מטיבה על גופנו. בראשית החיים, כאשר התינוק נולד עם מערכות שעדיין לא בשלות בגופו, 
יש לפרוביוטיקה חשיבות רבה בתרומתה לחיזוק ההגנה הטבעית, להבשלת מערכת העיכול, להפחתת 

שלשולים ויתכן שאף להשפעה על מניעת השמנה בהמשך החיים.  

ביותר  הטובה  ההזנה  שזוהי  מכיוון  שניתן  ככל  בכך  להמשיך  כדאי  טבעית,  בהזנה  ניזון  ותינוקך  במידה 
המותאמת לו באופן מושלם ואשר מספקת לו, בנוסף לתזונה המיטבית, גם  עיכול קל והגנה חיסונית. 
לאחר תקופת ההזנה הטבעית, או במקרים בהם הזנה טבעית בלעדית אינה מתאפשרת, יש להזין את 

התינוק בתמ"ל.

מטרנה אקסטרה קר מהדרין, סדרת תמ"ל שהושקה השנה גם בכשרות מהדרין, מציעה לציבור החרדי 
המקפיד על כשרות מהדרין ועל איכות – שילוב רכיבים ייחודי: פרוביוטיקה, סיבים פרה ביוטיים התורמים 
למרקם יציאות רך ומעודדים את שגשוג הפרוביוטיקה במעי ושמן בטאפלמיטט שנועד להקל על העיכול. 
בנוסף, בהיותו מזון עיקרי בתזונת תינוקות, חשוב שהתמ"ל יהיה בטעמו הטבעי וללא תוספות מיותרות 

של סוכר לבן )סוכרוז( או חומרי טעם וריח, ולכן מומלץ לעיין 
ברשימת הרכיבים שעל האריזה ולוודא שאתם בוחרים עבורו 
תמ"ל איכותי ללא תוספת של סוכר לבן )סוכרוז( וללא חומרי 
טעם וריח. באקסטרה קר מהדרין, בדומה לכל תחליפי החלב 
וריח בכל  החלביים של מטרנה, אין סוכר לבן או חומרי טעם 

השלבים. 

דורות  מזה  החרדי  הציבור  תינוקות  את  המזינה  מטרנה, 
בישראל,  האימהות  מרבית  של  הבחירה  את  ומהווה  רבים 
שמה לה למטרה להיות הכי קרובה לאמא ולספק לתינוקות 
בישראל את תחליפי החלב האיכותיים והמתקדמים ובכשרות 

המהודרת ביותר - בד"ץ העדה החרדית. 

בריאי 
לדעת

טעים 
במטבח

אוזני המן עם טונה ומיונז
סטארקיסט מגישה מתכון לאוזני המן מפתיעים טעימים 

ומזינים שכל המשפחה תאהב

כותב המתכון: אייל גליק // כתבה וצילמה: הדס ניצן 

מצרכים לבצק:
220 גר מרגרינה בטמפרטורת החדר 

4 כפות מים בערך 40 מ"ל
1 כפית מיץ לימון

320 גר קמח לבן בהיר מנופה
קורט מלח

חומרים למלית:
2 קופסאות טונה בשמן )מסוננות(

2 כפות מיונז 
צרור פטרוזיליה קצוצה

צרור בצל ירוק קצוץ
מלח לפי הטעם

פלפל שחור גרוס עדין לפי 
הטעם ביצה אחת טרופה 

להברשת הבצק וקצח 
ושומשום מעל.

אופן ההכנה:
במיקסר מערבבים חמאה בוו 

גיטרה עם מים ומיץ לימון.
מוסיפים קמח ומלח, מערבבים 

לבצק אחיד ויוצרים צורת דסקית.
מכסים בניילון נצמד את הבצק 

ומקררים כשעה במקרר עד 
לשימוש.

בזמן הזה מכינים את המלית -
מערבבים את כל חומרי 

המלית ומחממים תנור ל-190 
מעלות.

מקמחים משטח עבודה, 
מרדדים את הבצק לעובי של 

כחצי ס"מ וקורצים עיגולים 
בקוטר 8 ס"מ – ניתן ליצור 

עיגולים עם כוס רחבה.
מניחים כפית של מלית במרכז 

כל עיגול ומברישים בביצה 
סביב המלית, סוגרים למשולש 

עם פתח קטן למלית, מרטיבים את האצבעות 
ומהדקים את פינות המשולש.

מניחים בתבנית במרווחים של שלושה ס"מ, 
מורחים שנית ביצה על הבצק החיצוני ואופים 

כ-15 דקות עד הזהבה.
*ניתן להשתמש במלית למתכוני מאפה 

נוספים.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח לפקס': 03-5796645
או למייל:

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

office@kav-itonut.co.il
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט
13/3-15/3/2019  

 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 

_____________________________________________)11-11(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)11-11(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

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

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

 בלוי יצחק באיזור 3-3.5 חדרים
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(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)11-11("מרכז מידע.

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

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)11-11(_____________________________________________

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

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)11-11(תיווך "מרכז מידע" 

בני ברק
 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 

תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

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

 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 
_____________________________________________)9-11("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

למכירהלפרטים: 1700506350 
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

 ביהודה הנשיא כ-75 
מ"ר מחלות ל-3.5 חד' ק"ק + 
סוכה, משופצת מהיסוד, לל"ד 

1,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(055-2543152

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבנין 

החדש והיוקרתי שייבנה 
ברח' רבי עקיבא 63. 
דירות 4-5 חד'. שיווק 
בלעדי תיווך אשכנזי 

03-5791770
_____________________________________________)10-11(ישראל 052-5555882

 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(_____________________________________________

 ברחוב האי 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(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

 באליעזר 4.5 חד' מרווחת, 
מעלית, עורפית אופציה לבניה 

ולחלוקה 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(054-8412778

 ברחוב חברון/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 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בחברון ד. מרווחת 
משופצת מהיסוד קרקע 5 

חד' 130 מ"ר ניתנת לחלוקה. 
2,450,000 ש"ח. 

050-8951323)10-12(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה בעליון! 4 חד' כ-110 
מ"ר, קומה ב' רק 1,420,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח גמיש. 054-9422194

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

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)11-11(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,400 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
קומת קרקע חדשה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור. משה אלוש 

_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
באזורים טובים החל מ-550 
אלף ש"ח. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 קנית דירה וחלוקתה 
יקבל המשקיע ניהול נכס חינם 

לשנה הראשונה. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 חילוק דירות 2 יחידות דיור 
120 אל"ש 3 יחידות דיור 180 

אל"ש כולל ריהוט. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

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

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

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 03-5791514)11-11(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,800,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)11-11(_____________________________________________

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

חניה, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך-נדלן 050-4177419

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

_____________________________________________)11-11(בנדלן הקריה 050-3000121

 לוח דירות חינם למוכר, 
לקונה ולמשכיר ולנופש/ללא 

דמי רישום כנסו:
 dira4me.co.il)11-11(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

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

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

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

053-3128884)11-11(_____________________________________________

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

מושקע! + נוף ק"ה + מעלית 
באזור אבטליון 5,000,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

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

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 8 חד' 200 
מטר בקרית הרצוג משופץ 

מאוד + אופציה למעלית 
קומה ג' 2,420,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
בקריית הרצוג מפוארת + 
מעלית + מרפסת ענקית 

1,240,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)11-11(כ"א דוד-תיווך 050-4122744

 בבלעדיות באזור שלוש 
השעות דופלקס 200 מטר 

ניתן לחלוקה 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(פנחס נכסים 055-6789653

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

מחולקת ל-2 דיר' כ-70 מ"ר 
X 2 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 6 חד' + יחידת דיור 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 
חדשה 2,500,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

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

 בלעדי דופלקס בפ"כ 6 
חד' קומה ב' + אופציה קיימת 
בצד 28 מטר 1,500,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 באזור עזרא 162 מ"ר 
6 חד' משופצת + יחידה 

מושכרת ק"ב חזית 2,850,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בהצבי, 5 ענקית! 140 
מ"ר משופצת ק"א חזית + 

מעלית וחניה אפשרות חלוקה 
2,230,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בעובדיה, 5 חד' 
נדירה, ק"א מעלית, 3 כ"א 

2,450,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)11-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)11-11(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 באשל-אברהם כ-5 חד', 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה 

2,300,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)11-11(_____________________________________________

 בפרדו דירת 5 חד' ק"ב 
מושקעת + יח"ד מושכרת 

2,800 ש"ח, חניה, 2,800,000 
ש"ח אלבה-נדל"ן

054-8446671)11-11(_____________________________________________

 בשיכון-ה' 5 חד' 
כ-110 מ"ר + יח"ד 3 כ-65 
מ"ר קומה-ב', מ. מהיסוד, 
2,520,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 ברמת אהרון 5 חד' 
כ-110 מ"ר מעלית שמורה, 

א. להרחבה, חניה 2,140,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 למבינים!! בשיכון-ה' 6 
חד' + גינה 50 מ"ר כ-160 

מ"ר )1מתוך 8( מ. לחלוקה 
ל-2 2,550,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 בלעדי באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 6 חד' בשיכון ג' חדשה 
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר. 

תיווך-BA-יזמות
054-4980159)11-11(_____________________________________________

 בלעדי באזור הרב שך 5 
חד' ענקית מפוארת קומה 
א' חזית  4 כ"א + מעלית 

+ חניה + סוכה 2,700,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב.

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 5 חד' ברחוב רשי 
משופצת תיווך-BA-יזמות

054-4980159)11-11(_____________________________________________

 באזור מינץ 5 ענקית 
יפיפיה כ-170 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים + מרפסת 
ענקית ק"ג + מעלית 

2,700,000 ש"ח "אפיק-
נכסים" 03-5791514

054-2250000)11-11(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח בקומה 
שלמה )3 דיירים בבניין( 5 חד' 

150 מ"ר ק"ב חזית + חניה 
כפולה, 4 כ"א מצב מעולה 
2,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)11-11("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

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

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

4-4.5 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה דירה אחרונה 4 
חד' ברח' זבוטינסקי, מקבלן, 

ק"ק, איכלוס מיידי. 
_____________________________________________)10-11ל(03-5785777

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

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

לפרסום
03-6162228



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

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)11-11(_____________________________________________

 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

וילות ובתים

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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(הצבי. 053-3147717

 דירת נופש על הים 54 מ"ר 
משופצת ומרוהטת + מעליות 

+ נוף פנורמי + בית כנסת 
בבניין 380,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

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)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

+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)11-11(_____________________________________________

 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 1,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

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

052-2236671)07-12(_____________________________________________

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)11-11(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)11-11(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

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

להרחבה 70 מ"ר 1,395,000 
_____________________________________________)8-11ל(ש"ח. 053-3138151

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

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

053-3147717  04-6716666)11-11(_____________________________________________

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

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

דימונה

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

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

050-7272217)9-12(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

 למכירה קוטג' 4.5 חד' + 
מחסן. 900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ל(054-4404144 054-9294814

ירוחם

 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 
_____________________________________________)10-11ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)11-11(כ"א דוד-תיווך 050-4122744

 למהירי החלטה!! א. 
צייטלין כ-4 חד' כ-93 מ"ר 

קומה-א' + א. להרחבה 
1,700,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 באזור העיריה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 

יחידות חזית מעלית בבניה 
2,190,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים 4 
חד' 85 מ"ר + סוכה גדולה 
ק"א משופצת 1,790,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 באזור בן זכאי אנילביץ 
4 חד' + מ. שמש ק"א חזית 

חדשה + חניה 2,300,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!! 
בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח. מ. כהן-
_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

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

חניה/מקורה + מעלית + א. 
להרחבה 1,780,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! יונתן 4 חד' 
כ-77 מ"ר ק"א משופץ-ח א. 

להרחבה כ-38 מ"ר 1,370,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופץ. ח + 

הרחבה - י. בטון 17 מ"ר + 
מחסן 1,590,000 "תיווך-

_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 

א. בגג-בטון 1,545,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

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

חניה 1,410,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

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

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

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א. נויפלד 4 חד' 40+90 
מרפסת + מעטפת - 40 

מ' ס"ה - 170 מ"ר שמורה 
1,780,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

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

050-4999465)11-11(_____________________________________________

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

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

050-4999465)11-11(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליוו-בנקאי! דירות 4 

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

052-3344721 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בשבזי  4 חד' מפוארת, 
בניןן חדש 1,740,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בבנימין-
אברהם 4.5 חד' ק"א חזית 

כ-80 מ"ר 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(נדלן-הקריה 050-3000121

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

054-4980159)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' בקריית 
הרצוג בנוייה בקומת גג קומה 
ג' טאבו משותף מליון מאה. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג 4 חד' 
מפפוארת ברמה גבוהה קומה 

א' חנייה בטאבו 1,780,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב.

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ( דירת-גג 4.5 חד' 200 
מ"ר מפוארת ומושקעת 
רמה גבוהה ק"ג - חזית 
גג ענק פתוח )עם דירה 

נוספת של 50 מ"ר 
מושכרת ב-3300 ש"ח( + 

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

נכסים-והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע בבנין חדש 

4 חד' מחולקת ל-2 
דירות גדולות מושכרות 

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

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי למכירה 
בפדרמן )גני הזית( 

בבנין חדש ומפואר 4.5 
חדרים מושקעת ברמה 

גבוהה קומה 5 חזית 
נוף מדהים + סוכה 

מעלית 1,930,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי ברימון קרוב 
לויזניץ 4 חד' קומה ב' 
משופצת כ-110 מ"ר 

חזית + סוכה אזור 
מבוקש מיידי 1,890,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 באזור דובק בבניין חדש 
ומטופח 4 חד' 90 מ"ר ק"ד 

+ מעלית, חזית, סלון ומטבח 
גדולים 2,050,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-3.5 חד' כ-77 מ"ר "א. בגג-
בטון" משופצת 1,350,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א. רש"י כ-50 מ"ר כ-3 
חד' ק"ב ואחרונה "א. לפינוי-
בינוי" )4 דיירים( 1,590,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 נדירההה!!! נויפלד 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ב משופצת 

ב. מטופח א. להרחבה 
1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

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

1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 ברב קוק 3 חד' 75 מ"ר 
ק"ב חזית משופצת + סוכה 
1,490,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא אזור בן 
זכאי 3 חד' גדולה 80 מ"ר ק"ב 
חזית משופצת + א. להרחבה 

גדולה 2,100,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד' גדולים 

1,350,000 ש"ח. )הון עצמי 
_____________________________________________)11-11(גבוה( 053-3128884

 בלעדי! ביצחק ניסים 
בתחילת בניה דירות גדולות 
ומפוארות 3 ו- 4 חד' "בס"ד 

_____________________________________________)11-22(יזמות" - 053-3180305

 מציאה בנורדאו!! 
3.5 חד' ק"ג - מעלית 

משופצת, סוכה וחניה. 
1,450,000 ש"ח. מ. כהן-

_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

 למכירה בנורדו בבניין חדש 
3 חד' 75 מטר מעלית וחניה, 
חזית ק"4 + סוכה 1,450,000 

ש"ח. פנחס נכסים
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורוק 3 חד' 
+ סוכה + יחידת דיור + 

אופציה בגג אופציה למעלית 
1,630,000 פנחס נכסים

055-6789653)11-11(_____________________________________________

 מציאה! א. חברון 3 כ-73 
מ"ר )נ. להפוך ל-4( קומה-ב' 

+ א. להרחבה מ. חלקית 
1,420,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 נדירה!! א. שלמה-בן-
יוסף 3, כ-65 מ"ר קומה-ב' 

"מ. מהיסוד" + מחסן א. כ-45 
מ"ר 1,340,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 א. גנחובסקי 3 חד' כ-66 
מ"ר קומה-א' + יציקת בטון 

42 מ"ר 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

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

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

052-3344721 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3.5 חד' ק"א 
חזית כ-70 מ"ר מתוחזקת 
ויפה 1,380,000 ש"ח. נדלן-

_____________________________________________)11-11(הקריה 050-3000121

 בחנקין 3 חד' + סוכה 
גדולה קומה 1.5, עורפית 

ומשופצת, 1,500,000. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 

קוק 23 ב"ב. 03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' קומה ג' 
חזית לז'בוטינסקי צד בני ברק, 

בניין אברכים משופצת + 
אופציה בגג 1,300,000 תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

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

חזית  +אופציה 20 מטר לכל 
צד 1,340,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

 ברבי עקיבא קרוב 
לישעיהו 3.5 חד' 80 

מ"ר שמורה ומטופחת 
חזית ק"א כניסה מיידית 

1,600,000 ש"ח.  
"סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

קומה 1 1,450,000 ש"ח.
_____________________________________________)11-11(054-2600409 שלמה

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

שמורה א. לסוכה 1,200,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' בברוט + 
רשיון לבנייה בגג בטון ובצד 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש עמלת התיווך כוללת 

ניהול הנכס לשנה הראשונה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)11-11(_____________________________________________

 בטבריה-עילית אזור 
קרלין טורית 3 קומות + גינה 
גדולה וגג-בטון 200 מ"ר בנוי 

970,000 ש"ח לוינגר תיווך 
_____________________________________________)11-11(לאנ"ש 052-7166160 ש"ח

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

 בטבריה-עילית 
במתחרדים 4 חד' ק"ב + 

מרפסת-סוכה קרוב לפרויקט-
פוריה 665,000 לוינגר תיווך 

_____________________________________________)11-11(לאנ"ש 052-7166160

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת מאוד בקומה 

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

053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-571-3375

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

גישה-נוחה. 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

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

מרפסת סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ 
זכרון-אברהם, 2,120,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-11ל(053-3168883 054-8483831

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

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

 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(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-571-3375

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

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

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-571-3375

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)11-11(_____________________________________________

נתיבות
 3.5 חד', 75 מ"ר, 

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

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

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,500 נטו 
_____________________________________________)11-11(תיווך-יוחנן 050-4104044

 מבחר דירות 
למשקיעים. חוקיות! 

לדוג', במרכז, מושכרת 
ב-8,500 ש"ח. מחיר 

1,420,000 ש"ח "בית 
_____________________________________________)11-11(ישראל" 054-8070418

 מציאה!! במרכז, 
מושכרת ב-5,500 ש"ח, 
מחיר 1,130,000 ש"ח 
בלבד!! "בית ישראל" 

054-8070418)11-11(_____________________________________________

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

052-3330965)10-11(_____________________________________________

 בהדר גנים! רח' 
החליל דו משפחתי מפואר 
ביותר 180/180 מ"ר 7 ח' 

3,300,000 ש"ח. 
050-4811122)11-11(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה 3 
שירותים - מיזוג מרכזי + 

אישי. מושקעת מאוד! רק 
1,690,000 ש"ח. 

050-4811122)11-11(_____________________________________________

 6 חד' כפר גנים בבן 
גוריון מחסן 2 חניות, מרפסת 
שמש/סוכה, אוכלס לפני חצי 

שנה 2,720,000 ש"ח. עידן 
_____________________________________________)11-11(053-2817721 דרים טרגט.

 ביהלום 5 חד' משופצת,, 
מעלית, חניה, 127 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח. אתי 
_____________________________________________)11-11(054-3320655 דרים טרגט

 אחד העם, 5 חד' מעלית, 
חניה, משופצת 150 מ"ר!!! 

אתי 054-3320655 דרים 
_____________________________________________)11-11(טרגט

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' ק"3 משופצת כחדשה 
1,320,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)11-11(_____________________________________________

 ברב קוק בפרוייקט חדש 
גדולה ומרווחת 3 כיוונים 

מפרט טכני גבוה החל 
מ-1,850,000 )אכלוס חצי 

שנה( ללא-תיווך. 
055-9385311)11-11(_____________________________________________

 באלתר מיהוד/בן יהודה 
4 חד' + מעלית + חניה 

בניין בן 5 דירות בלבד. 4 כ"א 
מלאים!! יחידת הורים רק 

1,690,000 ש"ח.
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 חד' + מעלית שבת + 

מרפסת סוכה מסודרת ויפה 
רק 1,550,000 ש"ח. 

050-4811122)11-11(_____________________________________________

  בבלעדיות, בסלומון 
המבוקש, ענקית -130 

מ"ר מעלית וחניה, 
מיידית, 1,790,000 ש"ח. 

"בית ישראל"
054-8070418)11-11(_____________________________________________

 כץ כפר גנים ב-4 חד', 
משופצת מעלית, חניה, 

1,550,000 ש"ח. דרים טרגט
_____________________________________________)11-11(אתי 054-3320655

 למכירה בשיכון א' דירת 
3 חד' + מרפסת + גינה 

מושכרת ב-1700 ש"ח קומה 
ראשונה 460,000 ש"ח עינב 
RE/MAX 050-244-244-6)11-11(_____________________________________________

 למכירה בברנר דירת 4.5 
חד' משופצת קומה 2.5 קרוב 

לקרית שמואל נוף לכנרת 
590,000 גמיש. עינב

RE/MAX 050-244-244-6)11-11(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת 5 
חד' + מרפסת + נוףלגנרת, 
קומה 5 + מעלית מסודרת 

820,000 ש"ח. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)11-11(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 חד' 
גדולים 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בתחילת בניה, 3 חד' 
יפות בכהנמן-קיבוץ גלויות, 
חזית מ-1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך-נדלן 050-4177419
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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

פתח תקווה

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

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)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדריםפנטהאוזים 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(_____________________________________________

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

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

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 ברבי יוסי, 4 חד' מרוהטת, 
ק"א + 2 מרפסות, 4,500 
ש"ח. מיידי.050-2808555 

_____________________________________________)8-11(אריה

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

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

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

1-1.5 חדרים

 בטרומפלדור קומה א' 2.5 
חד' מרפסות ארונות 3 כיווני 

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

 למיזם אטרקטיבי ומתקדם 
משקיעים/שותפים צפויים 

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

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)11-11(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים

 בפינסקר קומה ראשונה 
משופצת קרוב למרכז לל"ת 

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

רכסים
 דו משפחתי 500 מ"ר 

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

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

 בעוזיאל דירת מינוס אחד 
+ חלונות 3 דחד' חדשה 

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

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

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

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

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

4-4.5 חדרים
 בפרישמן, 4 חד', סלון 

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

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

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)9-11(וואצפ- 35799670210

 בירושלים למכירה/
השכרה, במיקום מרכזי, קרוב 

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

050-5758688)9-10(_____________________________________________

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

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

אולמות

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

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

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)9-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 ברח' ירושלים יחידת דיור 
לזוג, קומה אחרונה, מרוהטת 
וממוסגת, מיידי. 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ל(052-5560284

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

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

 דרושה דירה לאברך ב"ב 
עד 300,000 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(058-3255052

 מחפש משקיע להדפסת 
ספר יחודי לגיוס כספים 

באנגלית, עם הוראות בעברית 
_____________________________________________)10-11ל(02-5323010

 "קייב השקעות נדל"ן 
ועסקים" נכסים בקייב אוקרינה 

_____________________________________________)10-11ל(לרציניים בלבד! 02-5323010

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

3-3.5 חדרים
 בזכרון משה בפרוייקט 

בוטיק חדש דירות 3 חד' 
מרווחות 3 כיוונים, מרפסת 

סוכה, חנייה החל מ- 
1,700,000 ש"ח ללא תיווך 

055-9385311)11-11(_____________________________________________

 בדף היומי 3.5 חד' ק"א 
מסודרת ממוזגת - 3 כיוני 

אויר כ-90 מ"ר מיידית!! רק 
1,290,000 ש"ח סגירה!! 

050-48811122)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בטרומפלדור, מציאה! 

מרוחת, ק"א, משופצת, 
כדאי לראות, 1,440,000 

ש"ח. "בית ישראל"
054-8070418)11-11(_____________________________________________

 במרכז השקט! 2.5 חד' 
ק"ק מסודרת מאוד - מיידית! 

רק 1,190,000 ש"ח. 
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 ברוטשילד/קק"ל 2 חד' + 
הול כ-50 מ"ר מסודרת ויפה 

)אפשרות פינוי בינוי( מיידית!! 
רק 1,070,000 ש"ח. 

050-4811122)11-11(_____________________________________________

קריית חיים

 בק. אתא מבחר דירות 
להשקעה החל מ-485,000 

ש"ח בקומות נמוכות 
בהזדמנות. מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים
052-2790370)11-11(_____________________________________________

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

עם תשואה נאה מאוד, אופציה 
לתוספות, מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים
052-2790370)11-11(_____________________________________________

וילות ובתים
 בקרית בניימין וילה 280 

בנוי על חצי דונם פרטיות 
מוחלטת!!! אופציה לחלוקה. 

מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 
052-7378399)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 4 חד' גישה 

לנכים גינה 50 מטרים מחיר 
אטרקטיבי. מרדכי בן מוחה 

_____________________________________________)11-11("המרכז לנדלן" 052-7378399

+5 חדרים
 דירת 6 חד' בפלס אחד... 

מרפסת סוכה, חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 

052-7378399)11-11(_____________________________________________

 בחרדי, סוקולוב )קרוב 
למקווה( דירת 4.5 חד', 

מרפסת סוכה, מחסן וחניה, 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)11-11(פרוייקטים 052-2790370

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4.5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצוין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)11-11("המרכז לנדלן" 052-7378399

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מצויינת למשקיעים!! 3 

חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה "המרכז לנדלן"
052-7378399)11-11(_____________________________________________

 אסור לפספס!! 3 חד' 
בחרדית 605,000 ש"ח + 
מבחר ענק בחרדים. דרור 

שורק תיווך רילוקיישן 
050-8757537)11-11(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מציאה 2.5 חד' קומה 

ראשונה אסף שמחוני שכירות 
עוברת 1,800 ש"ח. 500,000 

ש"ח. דרור שורק תיווך 
_____________________________________________)11-11(רילוקיישן 050-8757537

 אזור פינוי בינוי נוף לים 2.5 
חד' קומה 2 אפשר להשכיר 

ב-2,200 ש"ח מחיר 570,000 
ש"ח דרור שורק תיווך 

_____________________________________________)11-11(רילוקיישן 050-8757537

קריית מוצקין

 באזור פינוי בינוי 3 חד' 
מושכרת ב-2500 ש"ח קומה 

א' רק 620,000 ש"ח. דרור 
_____________________________________________)11-11(תיווך רילוקיישן 050-8757537

 למביני עניין מפוצלת 
קומת קרקע רק 630,000 

ש"ח. שכירות עוברת 3,300 
ש"ח + מבחר ענק להשקעה. 

דרור שורק תיווך רילוקיישן 
050-8757537)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירה עם גג בטאבו 

מושכר לח"י שנים, אופציה 
לתמ"א, באזור שקט ומרכזי 

המלצת השבוע, מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)11-11(_____________________________________________

 להשכרה שאול חדד יחידה 
חדשה מרוהטת 2,200 כולל 
_____________________________________________)11-11(ארונונה. תווך 054-2345633

 באבן גבירול יחידה חדישה 
יפיפיה עם סוכה ק"ק "אפיק-

נכסים" 03-5791514
054-2250000)11-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

 בסוקולוב השלושה ק"ג 
5 חד' גדולים + מרפסת גג. 
*ביגאל-רמחל 2 דירות בק"ג 

+ מעלית דירה א' 50 מ' חדר 
שינה + סלון גדול + סוכה 

+ מטבח בנפרד + אמבטיה 
ומרפסת + 2 שירותים. *דירה 
ב-30 מ' חדר שינה + מטבח 

גדול + אמבטיה ושירותים. 
פנחס מילר מתווך מוסמך 

050-410-3310)11-11(_____________________________________________

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

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

 באנילביץ 6 חד' 150 
מ"ר ק"א + מעלית משופצת. 

*בפנקס 5 חד' 125 מ"ר 
ק"ק + מרפסת מושקעת 

חדשה 6000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 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

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

כניסה פרטית מפוארת 
ושקטה גימור ברמה 

גבוהה ממוזגת קומת 
קרקע מיידי 6,900 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 3 חד' מרווחת מאוד כ-90 
מ"ר ק"ב משופצת קומפלט, 
בזבוטינסקי קרוב להרב שך 
_____________________________________________)11-12ל(3,950 ש"ח. 052-7606611

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 

חד' מושקעת במחיוחד 
+ סוכה גדולה חזית 

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 4000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

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

 בפוברסקי 2.5 חד' - 52 
מ"ר + מרפסת גג כ-70 מ"ר 

_____________________________________________)11-11(חדשה ק"ד. 054-9400028

 בברויאר 38 מ"ר 2 חד' 
+ אמבטיה מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)11-14(מיידי. 053-3370813

 ברח' חברון 2.5 חד' 
מרוהטת ק"ג ואחרונה - חזית. 
_____________________________________________)11-12ל(054-5903067 077-8850889

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר 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(_____________________________________________

 ביברוב/ראב"ד יח"ד 2 
חד' מרווחת מטופחת סוכה 
_____________________________________________)11-12(מרוהטת ק"א. 050-7755442

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבני חדש 
2 חדרים מושקעת 

במיוחד + סוכה גדולה 
חזית נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3,300 
ש"ח  "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 ברמב"ם יחידת דיור 
יפיפיה 25 מ"ר משופצת 

ממוזגת מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)11-12ל(2,250 ש"ח. 052-6160852

3-3.5 חדרים
 בהדר גנים. ביהודה הנשיא 

3.5 חד', ק"ד, פתוח לנוף, 
מרפסת סוכה, 4,250 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ל(054-4240339

 בסמילנסקי מאווררת 
ומרווחת 3 חד', 2 מרפסות, 

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

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6651363

 דירה 3 חד' במרכז ב"ב עד 
אחרי פסח לפרטים

_____________________________________________)11-11ח(058-3245442

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, ק"א, 2 
חזיתות. תיווך-יישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד/
ספר/פאנית משופץ מאוד 
16 מטר + חצר מרוצפת 
בז'בוטינסקי הרב שך אזור 

מאוד עם תנועה
074-7020616)11-11(_____________________________________________

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

ולאחסנה ולכל מטרה 
 052-7182182 050-5340785

_____________________________________________)11-11("אחוזה"

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

לכל מטרה, שקטה ק"1 כ. 
פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)11-11(052-7182182 "אחוזה"

 במרכז רבי עקיבא 
חנות יפיפיה 65 מ"ר 

חזית, פינוי גמיש!
052-8555594)11-11(_____________________________________________

 להשכרה במקום מרכזי 
ומוצלח ברבי עקיבא ירמיהו 

בבני ברק חנות 39 מ' 4600 
ש"ח פנחס מילר, מתווך 
_____________________________________________)11-11(מוסמך. 050-410-3310

 בהזדמנות!!! 
בבלעדיות!!! מבחר 

חנויות בגדלים שונים!!! 
 !!!AAA במיקומים
_____________________________________________)11-11(תיווך 052-7165120

 בק. אתא, מגוון חנויות 
למכירה בגדלים שונים כולל 

עם תשואה עוברת של 7.5%, 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)11-11(פרוייקטים 052-2790370

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

חזית- ענקית מחיר מיוחד, 
_____________________________________________)11-11(תיווך-הנדלן 050-4177419

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן. תיווך-
BA-יזמות

_____________________________________________)11-11(054-4980159 דורון

 בלעדי-למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ. מיידית 830,000 

גמיש.  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
בסוקלוב מול טחנת 
הקמח 12 מ"ר ו-23 

מ"ר חזית מיידית לכל 
מטרה  "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון 

ברח' ירושלים מול בעלז 
כ-30 מ"ר חזית, כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 
מיידית 4000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

 בהזדמנות!!! 
בבלעדיות!!! מבחר 

מחסנים בגדלים שונים 
החל מ-60 מ"ר!!! תיווך

052-7165120)11-11(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברח' 
פרל  מחסן מקורה 95 

מ"ק קומת קרקע כישה 
מוחה לרכב מיידי  ניתן 

לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 25 
2,500 ש"ח. 

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בבלעדיות!!! מבחר 

משרדים בגדלים 
שונים!!! במיקומים 
AAA!!! במקומות 
יוקרה/סטנדרט!!! 
עם חניות!! חדרים 
נפרדים/מטבחונים/

חדרי ישיבות/תשתיות 
תקשורת ומצלמות/דלפק 

קבלה!!! תיווך
052-7165120)11-11(_____________________________________________

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

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)11-11(פרוייקטים 052-2790370

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
_____________________________________________)11-11("אפיק-נכסים" 03-5791514

 משרד 80 מ"ר משופץ, 
ק"א מעלית, במרכז העיר, 

בחצי מחיר. תיווך-BA-יזמות 
054-4980159)11-11(_____________________________________________

 ברבי טרפון-רבי עקיבא 
חדר גדול + שירותים ומטבחון 

בקומת כניסה בבנין מגורים. 
פנחס מילר מתווך מוסמך 

050-410-3310)11-11(_____________________________________________

 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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

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(_____________________________________________

 לפסח/שבתות, דופלקס 
מפואר! באזור רוזובסקי, 12 

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

 "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

 ברב קוק, קרוב 
לרבי יוסי, 2 חד' 

גדולה, 40 מ"ר, ק"ק 
מוגבההת, משופצת, 

מרוהטת, מיידי, 2,900 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי במינץ, קרוב 
לר"ע, מחסן להשכרה, 

30 מ"ר חזית, גישה 
נוחה לרכב, מיידי, 2,000 

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

avital
Highlight
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■ 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 וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

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

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, 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(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

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

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

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

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

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

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

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

לפרסום
03-6162228

 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)13-14/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

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

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

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

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

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

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

מעלות

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 052-7685199

 "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

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

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

רנו

מטבח מיוחד לפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

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

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

הקדימו רישומכם!
מבצעים ל-10

חדרים הראשונים!

להנות מחופשה 
משפחתית מפנקת 
וסעודות חג עשירות

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

ובהרצאות מרתקות 
אטרקציות מדהימותעם מיטב הרבנים

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

בנם של קדושים
הרב משה 

יום נסיעה לקייאקים*בן שמעון שליט"א
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה
רפי אוחנה 

מופע קסמים לכל המשפחה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א

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

ום
של

 ת
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*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

 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

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)11-12/19(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

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

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

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

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

למשפחות שפע אטרקציות, 
התנסות בחליבה, רכיבת 

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

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 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

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

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

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, 
מרכזי, כשרה לפסח! 

050-4124556)11-22(_____________________________________________

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

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

 רנו לוגן שנת 2011 + 
טסט 7 מקומות 138,000 ק"מ 

_____________________________________________)11-12ל(שמורה. 054-4916252

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

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

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

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

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

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

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)10-35/19(_____________________________________________

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

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

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

טכנאי

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

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

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יישור שיניים
 טיפול אורטופדי המתקדם 

בעולם ללא קוביות, מחיר 
המתאים לבני תורה. 

055-6876176)10-13(_____________________________________________

 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

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-11(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מחשבים ניידים ממשרד 

שנסגר במחיר מציאה החל 
מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 

מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 
ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

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

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

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

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

קורסים

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

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

פיתוח קול

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

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

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

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

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

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

שיפוצים
 כל סוגי השיפוצים, פנים 

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

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

 דרוש ארון קודש כספת 
לבית כנסת חדש. אפשרות 

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

ריהוט
 פינת אוכל לסלון, שולחן 

+ 6 או 8 כסאות אפשרות 
לשולחן או כסאות בנפרד 

_____________________________________________)8-11(כחדש. 052-4227714

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

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

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בירושלים סאן דיסק 100 
ש"ח + מכונת גילוח 100 

_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 מקרר סמסונג במצב 
חדש! משוכלל מאוד. 390 

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

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

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

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)9-9ח(052-2493013

 תנור אפייה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למסירה מכשיר סודה-
_____________________________________________)9-9ח(ספיד ברחובות! 054-8410693

 למסירה מקרר אמקור 
320 ליטר תקין דרוש מילוי גז. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8410693

 למסירה תנור דלונגי 
מעולה 3 להבות תקינות ותא 

_____________________________________________)9-9ח(אפיה אחד. 055-6681048

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 למסירה תנור גז ואפיה 
_____________________________________________)9-9ח(ללא תשלום. 053-3100941

 למסירה מכונת כביסה 
עובדת ללא תשלום. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3100941

 מקרר אלקטרה 50/50 
במצב מעולה! 300 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 מערכת סטריאו 100 ש"ח. 
מכשיר פקס 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8406582 אחרי 17:00

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש 4 להבות - 300 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 055-9100666

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה - 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-2786557

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מסך דק 23 אינץ מהמם 
של דל לגרפיקה - 250 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(054-2515728

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(ב-300 ש"ח. 050-4119312

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד, עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(054-8405498

 תנור חימום חדש הכולל 
4 ספירלות )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 220 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 במחיר סימלי מקרר 
אמקור במצב מצויין צבע 

פנינה עקב מעבר דירה
_____________________________________________)9-9ח(052-7140850

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

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

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

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

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים.
_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי בוכות בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סארים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)10-10ח(052-7696092

 מעוניינים בטייפ 
קומפקטי לקלטות ודיסקים 

)עדיף ללא רדיו( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(03-5797798

 דרוש השסתום הלבן 
העגול של משאבה ידנית 
_____________________________________________)10-10ח(אוונט בב"ב. 03-5797798

 דרוש טלפון כשר לנערה 
_____________________________________________)10-10(בתרומה 054-3429699

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7938941

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-7938941

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2786557

 מיקרוגל מבני כחדש 
ממש צבע כסף 220 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 בירושלים סיגריה 
חשמלית חדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-6256846

 נגן סמארטגיג במצב 
חדש + מגן 230 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(073-7961820 שלוחה 202

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8405498

 שואב אבק דיגיטלי רובוטי 
כחדש בקופסא 450- ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(053-3121020

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

_____________________________________________)10-10ח(בהזדמנות 380. 053-3346080

 מסך 22" במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(053-3346080

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנורה לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 הטאבלט היהודי הכשר 
חדש בקופסא + אחריות 250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7188017

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3263264

 מכונת קפה חדשה 
בקופסא צבע תכלת, 250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3140763

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087929

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

_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 מנורה למטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש, 4 להבות. 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 055-9100666

 תנור חימום ספירלה 
- תלוי כמאוורר- 50 ש"ח. 

בירושלים 050-4147729 אחרי 
_____________________________________________)10-10ח(15:00

 רדיאטור 12 צלעות 120 
ש"ח בירושלים. 050-417729 

_____________________________________________)10-10ח(אחרי 15:00

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת הטענה ניית 230 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 JBL אוזניות בלוטוס 
כחדשות דגם T110 עם איכות 

_____________________________________________)10-10ח(מטורפת 058-329095

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת 

כשרה ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 תנור בנוי שולטס צבע לבן 
_____________________________________________)9-9ח(פירולטי 054-7786831

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

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מזגן חלון 1 כ"ס 350 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8442290

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 050-2897977. 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(03-9089110

 חדר שינה 2 מיטות 
שידות וקומודה עץ מלא 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7647633

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)10-10ח(250 ש"ח. 050-4120285

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב רק 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה וחצי מצב חדש 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 סטנדר מתכוונן כחדש 
150 ש"ח. 050-4147729 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים אחרי 15:00

 שולחן + 6 כסאות ב-500 
ש"ח. 1.56 נפתח ל-2.4 במצב 

מצוין בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7692882

 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

 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

 כדורים קטנים לגמבור 40 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 053-3155415

 אוזניה חב' "פלנטרוניקס" 
ברמה עם צג חדשה באריזה, 

אכורתית ב-220 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-5918474

 רמקול בלוטוס ודיבורית 
חדש ברמה עוצמתית ב-100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-5918474

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט כחדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

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

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים. 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לסירות בירה 
מחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מכונת צילום  "טלפון" 
LG985652 מחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 כירת גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 תנור פיצה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מיחם 50 כוסות במצב 
חדש 140 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8197425

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)11-11ח(200 ש"ח. 052-3463482

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

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 kemmdy תוצרת DVD 
ללא מסך כחדש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מדיח כלים "מילה" בשרי 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-4141142

 מכשיר וויאז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7614304

 מערכת רמקולים בלוטוס 
רדיו עוצמתי מצב מצויין 220 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 058-3200038

 שואב אבק - "מולר" 500 
ש"ח. מכונה מטחנת בשר - 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-419250 אלה

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, 4 משטחים נשלפים: 

לבישול, לגריל, לטיגון ולצלייה.  
_____________________________________________)11-11ח(050-419250 אלה

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דום ATL-066 חברת 
GOLD-LINE מחיר 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח.  050-419250 אלה

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 100 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977 

 מי-חם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! )פ"ת( 150 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2786557

 מטחנת בשר למכונה של 
קנוד הדגם הישן 170 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3155415

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לבתי כנסת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה. 180 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 30 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 2 מסכי מחשב סמסונג 
mac + "17 דגם 568 חדשים! 

_____________________________________________)11-11ח(052-5234552 2 ב-300

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח()בפ"ת( 052-2786557

 מכונת תפירה במצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8471302

 מחליק שיער מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( 120 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-84850236

 מזגן חלון תדיראן 1 כ"ס 
פועל מצוין 300 ש"ח. )לקיחה( 

_____________________________________________)11-11ח(מיידית. 052-7616341

 מחשב נייד במצב מצויין 
ושמור 490 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-3558949

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

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

 באלעד- כסאות למטבח 
מברזל שחור יציב + ריפוד 25 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 050-4135002

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות + מראה )יש אפשרות 

להוריד( 052-5234552
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 

 שולחן וכסאות במצב טוב 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-41847474

 מיטה נפתחת עם 2 
מגירות עץ סנדוויץ. 220 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 שולחן אוכל אורץ 1.60 
נפתח ל-2.40 רוחב מטר. 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-4236728

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

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מערכת אייווה חלקים 
_____________________________________________)11-11ח(כ"ח 250 ש"ח. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כסא תינוק לרחב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 כסא לילד לרכב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 ארון מדפים לבן - 4 
דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 400 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 ס"מ. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 

בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 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

 בהזדמנות בב"ב מיטת היי 
רייזר חדשה סגולה + כריות 

וארגז מצעים 900 ש"ח. 
_____________________________________________)9-10ל(052-7611805

 ספת עור מצויינת חזקה 
ויציבה כמו חדש 230 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 135 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285 גמיש. 

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

250 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 ספת סלון שלישייה לבן 
_____________________________________________)10-10ח(עור 350 ש"ח. 053-3121020

 שולחן לבן וכסאות מצב 
_____________________________________________)10-10ח(טוב 250 ש"ח. 050-4138851

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

_____________________________________________)10-10ח(054-8423405

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(053-3134131

 שולחן פינת אוכל כמעט 
_____________________________________________)10-10ח(חדש 500 ש"ח. 050-4562353
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די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)11-11ח(058-3213824

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 מעיל צמר שחר לאישה 
חדש בדוק משעטנז. 150 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-845085

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 תכולת בית פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 
עמודון + שטיחים 20 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-5705546

 נעלי בנים נייק כחדשות 
מידה 23 צבע כחול אפור 

במקום 200 ש"ח רק 70 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בי-ם 050-4120286

 2 תמונות קיר שטוח דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי והבבא 

סאלי במצב טוב מאוד רק 150 
ש"ח כ"א בירושלים. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4120286

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 אופני הילוכים 26" במצב 
מעולה 350 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(054-5385013 ב"ב.

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)9-9ח(350 ש"ח. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 תחפושות: חיל, איש חלל, 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו - גיל 

_____________________________________________)9-9ח(4. 050-3337530

 מגפונים לילדה חדשות 
בורדו מידה 33 - 30 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מצעים זוגיים חדשים של 
ורדינון בחצי מחיר 170 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדשה, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8464909

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 44 
נשים, תיק חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(נשים. 050-4131038

 תריסי הזזה X70 כ"א 
_____________________________________________)9-9ח(180 ש"ח. 050-4131038

 מעיל רוח חדש מידה 
_____________________________________________)9-9ח(מדיום 50 ש"ח. 050-4131038

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)9-9ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 שטרות ישנים 10 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(ומטבעות. 052-7653753

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מזרון חדש לעריסת תינוק 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מיזרון למיטת נוער 80 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7188017

 הטאבלט היהודי חדש 
בקופסא + אחריות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 פאה 100% טבעי במצב 
מעולה צבע חום, ארוכה. 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-6381022

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 חלוק קטיפה לגיל 3-4 
צבע שחור 40 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 למכירה זוג פיקים ב-60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7154652

 טרמפולינה רוטטת 
bright stars חדשה ממש 

_____________________________________________)9-9ח(130 ש"ח. 054-8469584

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולקי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה 
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאיחסון, שחור 

כחדש. 30 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק - 

_____________________________________________)9-9ח(40 ש"ח. 050-4195888

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7120970

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5705546

 2 בסיסים מטות "אלונקה 
כ"א 50 ש"ח, היו בשימוש 

_____________________________________________)9-9ח(פעמים בודדות 052-7690080

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות! )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 ש" 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 משקולות למים חדשים 
לגמרי 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת מוכרת פרחים 
לגיל 4 מושקעת ומיוחדת 160 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-3329999

 תחפושת של כלה יפה 
ומיוחדת לגיל 5-6 רק 180 

ש"ח כולל אביזרים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת פטריה, תות 
ועוד. 30 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 70X1 150 תריסי הזזה 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס-46 
200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 ספרי צדיקים 10-15 כ"א. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7653548

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3337530

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי חדש רק 450 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)10-10ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 גיטרה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 קורקינט 80-120 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7136106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 אורגנית מצב טוב 250 
_____________________________________________)10-10ח(050-4151813

 רפואות תימן 3 חלקים 
150 ש"ח. אחרי 15:00

_____________________________________________)10-10ח( 050-4147729

 אופניים במצב מעולה "16 
_____________________________________________)10-10ח(100 ש"ח. 052-4076070

 אופניים במצב סופר 
מעולה "16 150 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(052-4076070

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-5705546

 בירושלים חליפה לגבר/
בחור אפור כהה חדשה מידה 

46. רק 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח( 02-5812872

 בירושלים שמלות ארוכות 
מפוארות לנשים/נערות בין 

150 - 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(02-5812872

 בירושלים למכירה 
אקורדיון במצב טוב.

_____________________________________________)10-10ח(02-5812872

 הסקה שמתחברת למים 
30X45 בירושלים. 150 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8423405

 תחפושת משה רבינו 
חדשה מידה 4 כ"א 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 תחפושת כבאי כמעט 
חדשה מידה 12 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 מעיל צמר שחור לאישה 
מידה 46 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)10-10ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מצאים פרנל למיטה 
תינוק + שמיכה פוך 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 כדורים 100 קטנים 
לברכת כדורים או לגימבורי 45 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 נעלי בית מידה 23 צבע 
כחול אפור במקום 200 ש"ח 

רק 70 ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 2 שטיחים תמונות דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי/הבבא 
סאלי במצב טו באוד רק 150 

ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 נרגילה goa נדירה + 
גחלים + טבק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(055-6688612

 נרגילת goa מיוחדת 
+ גחלים 225 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(0515020450

 אופני הילוכים מידה 24 
בילוכי שימנו קפיצים ב-250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8485376

 אקוריום פנורמי + המעמד  
מעץ בצבע שחור 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131235

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 תכולת בית: פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 

עמודון + שטיחים מ-70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 מדפים "כתר" חזק 
פלסטיק 130 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מזוודה + פקס 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 כסוי רכב כחדש 120 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3121020

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087927

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש - 200 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 שעון יד יוקרתי לגבר דמוי 
ברייטלינג חדש 99 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3263264

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז

_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 כובע בורסלינו במצב 
מצוין, מידה 56 עם קופסא 

קשיחה. 350 ש"ח.
_____________________________________________)10-10ח(054-8423920

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט - הלו קיטי מידה 30-32 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך לבן מידה 33 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך ורוד מידה 32 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 2 גרינצ'יקים בבני ברק. 
לפרטים: 052-7130731

_____________________________________________)9-9ח(משעה 10:00

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-11/19ל(מה איתך? 053-3155570

 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

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

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

תינוקות
תקשורת

 מיטת תינוק + מזרון + 
לול + עריסה 360 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה + טיולון 
290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות מצב מצויין 190 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשהש 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצויין 370 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אכול + לול 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GOE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 אופניים מצויינות 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)9-9ח(200 ש"ח. 054-8464909

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 ארונות מטבח + שיש + 
כיור צבע בז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(054-8477988  03-5740224

 5 כסאות עץ 20 ש"ח כ"א 
מתקן לפלטה שבת 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח()מנירוסטה( 054-8477988

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8423405

 מיטה מתקפלת איכותית 
עם מזרון עלתה 650 נמכרת 

_____________________________________________)10-10ח(ב-100 ש"ח. 054-8485376

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-10(_____________________________________________

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצוין 370 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אוכל + לול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 עגלת טיולון תאומים 
Chicco echo במצב מצוין 

_____________________________________________)10-10ח(290 ש"ח. 058-4019707

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 220 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
180 ש"ח + שידת מגירות 70 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ, 
מתקפלת )ללא צורך 

בהתקנה( במצב מעולה 150 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8459159

 תינוק גדולה מעץ, במצב 
מעולה + מזרון + גלגלים 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8459159

 מנשא לתינוק כחדש חב' 
צ'קו 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7188017

 מזרון לעגלה חברת 
"מזרונית" 50 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 למכירה מ. חלב, 
חשמלית, חדשה באריזה ללא 

שימוש כלל 290 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-4134432

 סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש צ'יקו 
_____________________________________________)9-9ח(100 ש"ח. 052-7188017

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)9-9ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 פלאפון d1 מחיר 250 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-4151813

 פלאפון נוקיה 3310 חדש 
באריזה עם אחריות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 מוכרת פלאפון אפ-טק 
כחדש במצב מעולה!! רק 

ב-100 ש"ח במקום 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(054-8426680

 מכשיר K34 במצב מצוין 
כחדש במחיר מציאה 219 

ש"ח בלבד! באלעד 
_____________________________________________)10-10ח(058-3232932

 למכירה פלאפון C2 חדש 
_____________________________________________)10-10ח(200 ש"ח. 050-4131235

 בלוטוס חוטי פיינבלו חדש 
באריזה הדגם החדש 120 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 079-5069125

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 6 כסאות פינת אוכל כמו 
חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4562353 דליה

 עגלת מאמס אנד פאפס 
400 ש"ח כל חלק. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4184141

 למסירה ספה לבנה 3 
מושבים ראשיים מתכווננים 
_____________________________________________)11-11ח(במצב טוב. 054-8404321

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 שטיח לחדרי ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)9-9ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שולחן כתיבה + מדפים 
לח. ילדים. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8464909

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-3209095

 למכירה C2, תומך חברת 
_____________________________________________)11-11ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ-2X1.80 מ' 

_____________________________________________)11-11ח(350 ש"ח. 054-8485026

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8420684

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 חדש בניילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-11ח(כ"א. 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובה 20 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 058-4843223

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 בבית שמש למכירה שתי 
תחפושות של שמלת כלה 

חדשות מעוצבות ומחיוחדות 
300 ש"ח. 054-8453363

_____________________________________________)11-11ח(

 שונה הלכות שישיה 
כרכים חדש ב-130 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7624509

 אופני הילוכים "26 במצב 
מעולה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-5385013 ב"ב.

 אופני ילדים "16 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 גליונות רבים של "מוספי 
שבת" ו"יתד נאמן"

_____________________________________________)11-11ח(03-6772395 052-7632395

 חצאית יפה אפורה 
מאנגליה )חדשה( מתאים לגיל 

13-14 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8426081 03-6749522

 אופניים מצויינים 90 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה סלקל לתינוק 50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7148004

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית בר"ג. 

450 ש"ח.  054-5920011
_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 שעון יד לגבר חדש יוקרתי 
_____________________________________________)11-11ח(ב-250 ש"ח. 052-5918474

 אופני הילוכים גודל 24 
במצב טוב במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. ב"ב. 052-7697038

 ארון שירות נמוך, במצב 
מצויין 90X65 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4087927

 אוזניות "בלוטוס" חדשות 
צלילי מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 סוללה לאופניים 
חשמליות 399 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(058-3263264

 5 סטנדים לתליית בגדים 
+ גלגלים כחדש מתכוונן עד 2 

_____________________________________________)11-11ח(מ' 250 ש"ח. 053-3184127

 כינור איכותי תוצ"ח 
כחדש כולל אביזרים וקופסא 

_____________________________________________)11-11ח(380 ש"ח. 053-3184127

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט חכדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 180 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)11-11ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)11-11ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 שטיח בדוגמא קלאסית 
בצבע ירוק בקבוק וחום. 

160X230 ס"מ. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן נון בר"ג. 180 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ 

- מידות 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-4135002

 טוש"ע בלכות שבת א' 
בוצאת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2727474

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)11-11ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 ניו באלנס מידה 45 
מקצועיות! חדשות! 400 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7800800

 מזוודות מבד )שחור( 
על גלגלים במצב חדש! )היו 

בשימוש פעם אחת( מצויינות 
לטיסה. 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7167525 י-ם.

 תחפושת שוטר מידה 6. 
חייל מידה 4. חדש באריזה 

30 ש"ח כ"א. או שניהם ב-50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8063853 ב"ב.

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 נגן גלאזבה חברת 
סאמויקס 8 גיגה חדש ממש 

_____________________________________________)9-9ח(140 ש"ח. 054-8469584

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 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(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 דרושה למעון בב"ב 
עוזרת טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-11(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה דרושות 
סייעות לגיל הרך משרה 

מלאה, תנאים טובים. 
_____________________________________________)7-11ל(08-9254192

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

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

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

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)07-10(_____________________________________________

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

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

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)08-11(צוות חרדי 050-8938869

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

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

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

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

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

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

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

למשרה מלאה
072-2736231

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

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

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)8-11(ק"ס וירושלים. 052-6580906

 בואי אלינו להיות סייעת 
חינוכית לפעוטות עם צרכים 

מיוחדים. מיידי! תנאים 
מעולים! צוות דינמי ומגובש! 

קידום! טל': 03-6711800
pauton@aleh.org 8-11(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב לגיל 3-4 תנאי שכר של 

משרד חינוך קו"ח לפקס 
1-533-7511-558)8-11(_____________________________________________

 מדריכה בפ"ת למתחם 
יצירה לילדים אחה"צ 

ימים א'-ה' 16:45-18:45
052-3891316)8-11(_____________________________________________

 מטפלות/סייעות לגיל 
הרך. 054-8426675

054-4433177)8-11(_____________________________________________

 דרוש/ה להגשת בקשות 
לתקציבי ממשלה + קרנות + 
מיקסום תקציבים בעל/ת ידע 

בהנה"ח קו"ח לפקס. 
03-6165110)09-09(_____________________________________________

 סוכנים, קושרים ומוכרים 
לחנויות "שמעיה" בירושלים 

ובב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)8-11ל(052-3414491 פנינה

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים 

054-2146510)8-11(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
מנה"ח מתחילה למשרה 

מלאה קו"ח לפקס:
03-9205309)8-11(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)09-11(בטל': 054-8503222

 דרושה מורה לאנגלית 
לחל"ד מתחילת אפריל 5 
ימים )למעט ג'( קו"ח ל: 

09-7700381
sarak@amit.org.il)9-11ל(_____________________________________________

 לעזר מציוין ב"ב 
טלפניות לשעות הבוקר/

צהריים/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות פרטים 
_____________________________________________)9-10(בטלפון. 052-5808957

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרושה מנהלת לחנות 
בב"ב משמרות, נסיון, שכר 

הולם קו"ח ל: 
menaelet127@gmail.com

_____________________________________________)9-10ל(052-7630426

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת חמה ואוהבת העבודה 

עם צוות משפחתי ומיוחד 
לפרטים- שושי 052-7139090

_____________________________________________)9-10(לאה- 053-3126010

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________

 לגן פרטי ברעננה דרושות 
גננת וסייעת אפשרות 
לחלקית, תנאים טובים

_____________________________________________)10-11ל(058-4185851

 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

 בבני ברק דרושים 
*מטפלות לילדים עם 

צרכים מיוחדים
*עובדי/ות נקיון 

050-9223999)10-11(_____________________________________________

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________

קו"ח לפקס: 03-9087761

לרשת גנים באלעד

לרשת גנים באלעד 
דרושות גננות /סייעות למילוי מקום

למילוי מקום
דרושות גננות /סייעות

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

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

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה

לפרטים: קובי 050-6499974

דרוש עובד נהג משאית 
עם רשיון ג' עד 15 טון 

מאזור ב"ב פ"ת והסביבה 
למשרה חלקית )אפשרי גם פנסיונר(

לחברת הפצה דרוש
 עובד לביקורת על חלוקה בב"ב והסביבה 

על אופניים חשמליים 
ו/או רשיון נהיגה רגיל

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה, לניהול יומן, עבודה 

מול ספקים, ועוד. א-ה 
8:00-14:00, שכר 5,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(קריירה 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 לארגון רבנים בירושלים 
דרושה מזכירה בימים א-ה 

9:00-15:00 אנגלית ואופיס 
_____________________________________________)11-12ל(חובה. פקס: 02-6516585

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
15:00 עד 22:00 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

 דרוש איש תחזוקה בב"ב 
שכר קבוע, לשעתיים ביום. 

_____________________________________________)11-12ל(058-4884990

 עובד כללי למחסן בב"ב 
למשרה חלקית בימים א'-ה' 

בשעות 9:30-15:30 קו"ח:
mguy9940@gmail.com)11-12ל(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)11-11(_____________________________________________

 נהג בוס לאישיות בכירה 
- בסמוך לבני ברק, שעות 

קבועות בבוקר, שכר התחלתי 
10,000 ש"ח + רכב צמוד. 

_____________________________________________)11-11(קריירה 072-22-222-62

 דרושים אנשים שנמאס 
להם מדיאטות ורוצים לרדת 

במשקל אחת ולתמיד, עד 17 
קילו. 055-6775127

www.newshvil.co.il)10-11(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מבשלת, רצוי נסיון, תנאים 

טובים, קו"ח לפקס: 
03-6190002)10-11(_____________________________________________

 למכבסת שלגית בב"ב 
עובד לחצי משרה אחה"צ 

050-8460282)10-11(_____________________________________________

 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

 רופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)10-15(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(_____________________________________________





מוקפין באפשרויות

לפנקלהוקיר

להדרלגוון

להפתיע

להשקיע

עם מגוון המוצרים של סטארקיסט
תוכלו להתאים לכל אחד משלוח מנות ייחודי ומושלם.

פורים שמח!
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