
משרד התקשורת 
נערך למצב של 

קריסת חברת סלולר
/ עמ' 12

מוצרי הפלסטיק החד 
פעמיים מחוץ לחוק - 
עלולים לגרום לסרטן

/ עמ' 6

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  14-15

הרשת הזולה ביותר לפני הסקרים יכולה 
להיות יקרה ביותר עד שתגיעו לקופה • 

רצף של תקלות בכוונות משרד הכלכלה 
עלולים לפגוע בכיסכם • חוק המזון - למי 

הוא באמת עוזר בסיבוב הזה • וגם: מי הרשת 
הזולה ביותר לפי המועצה לצרכנות • טיפים 

לרכישה נבונה / עמ' 8

לקראת החגים: 
מי זול יותר ואיפה 

כדאי לקנות

בין בחירה לאין ברירה: מה משפיע על היקף שעות העבודה 
של נשים חרדיות / עמ' 4

  

בס"ד יום רביעי ה' ניסן תשע"ט  10/4/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום אאאאא תשע"ט 28/11/19

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

נחיתת אונס: 
אל על עוברת 

להפסד 

עמ' 10

צלעות כבש

ללא חשש קטניותכשר לפסח

המחשב הישן
מתעורר לחיים
תוך כדי ניקיון לפסח נתקלתם במחשב הישן שכבר לא עובד?

לפני שאתם מחזירים אותו שוב לארון, כנסו אלינו למעבדה
הטכנאים המקצועיים שלנו יטפלו במחשב ויעוררו אותו לחיים

בזמן קצר ביותר. תוך 48 שעות תקבלו מחשב פועל ומשודרג.

בדיקה חינם! 

איסוף והחזרה 
מבית הלקוח  

₪40

בני ברק: רש"י 5 אשדוד: בעל הנס 22  .  א-ה פתוח רצוף 12:00-21:00 שישי וערבי חג 10:00-12:00 מרכזיה רב קווית 08-8642439 הקניה המתקדמת ביותר

מרכז
המחשבים



הילה פלח

כ-13  לפני  התחלתי  הקמעונאות  בתחום  דרכי  "את 
לעזור  רצון  "ומתוך  שמואל,  ר'  אותנו  משתף  שנה", 
ילדים בהוצאות הרבות  ולמשפחות מרובות  לאברכים 
פתחתי ברח' יצחק ניסים בב"ב, במקלט תת קרקעי, מחסן שבו 
נמכרו מוצרי יסוד במחירים נמוכים במיוחד, ועם הזמן המחסן 
נהפך לחנות רגילה. בעצת מורי ורבי הרה"צ המקובל האדמו"ר 
את  ראינו  נוספים.  סניפים  פתחנו  שליט"א  אבוחצירא  דוד  רבי 

ברכתו של הרב שליוותה אותנו ומלווה אותנו עד היום". 
מה הייחודיות של רשת 'נתיב החסד'?

יצרה חדשנות  'נתיב החסד'  סוג של סטרטאפ,  בנינו  "בעצם 
בכל מה שקשור לצריכה הביתית בציבור החרדי. הרשת אפשרה 
לרשת  רגלים  לכתת  בלי  הבית  ליד  לקנות  לקוח  לכל  לראשונה 
צרכני  כח  עם  גדולה  רשת  של  מחיר  לקבל  גם  אבל  מרוחקת, 
רחוק  הולך  לא  מרוויח ממה שהוא  לקוח שקונה אצלנו,  גדול. 
לצרכניות ענק. המחירים אצלנו הם כמו הרשתות הגדולות, וגם 

ישנם מבצעים שבועיים משתלמים במיוחד".
אז למה בכל זאת זה נתפס לפעמים בעיני אנשים שצרכניות 

הענק יותר זולות?
"אסביר לך, כשאתה מדבר על סל צריכה משפחתי רגיל, לא 
מחירים  מורידים  הגדולות  ברשתות  אחר.  במקום  פחות  תשלם 
כזולים  הלקוחות  בעיני  מצטיירים  ובכך  מסוימים  מוצרים  על 
לעומת זה הם יקרים בהמון מוצרים אחרים, כך שבסופו של דבר 
כשבודקים את כל סל הקניה לא משלמים אצלנו יותר. הנתון הזה 

נבדק אצלנו מידי שבוע ואנחנו עומדים מאחוריו".
בעצם אם המחירים שווים למה שהלקוח יעדיף אתכם?

ברשתות  מאשר  יותר  מוסף  ערך  נותנים  אנחנו  "תראה, 
האחרות, העובדה שאנחנו לא צרכניית ענק רחוקה מהבית, אלא 
סופר שכונתי קרוב לבית עם יחס אישי, והלקוח לא צריך לתכנן 
ארוכה  עמידה  ועוד  השבועית  הקניה  זמן  את  ללו"ז  ולהכניס 
בתורים וכו', אלא הוא יורד מהבית ועושה את הקניות בכל רגע 
נתון, ללא צורך במשלוח, ללא צורך ברכב וחיפוש אחר חניה, 
אתה  הגדולות  ברשתות  נוספת,  נקודה  המון.  זה משהו ששווה 
ומגיע  צריך  היית  בהכרח  שלא  נוספים  דברים  לקנות  מתפתה 

להוצאה מיותרת".
איך אתה יכול לתת מחירים כל כך זולים למשפחות?

גדול,  צרכנים  מספר  עם  גדולה,  רשת  שאנחנו  "העובדה 
מאפשרת לנו לבצע עסקאות גדולות עם ספקים גדולים. יש לנו 
של  גדולות  כמויות  לרכוש  לנו  שמאפשר  ענק,  לוגיסטי  מחסן 
לנו אספקה מסודרת לכל הסניפים. מעבר  וגם מאפשר  סחורה, 
לזה אנחנו גם מביאים מוצרים בייבוא אישי שנותן לנו עוד יתרון 

לרווחת הצרכנים".
ספר לנו על המחסן הלוגיסטי?

בניהול  במיוחד  מאד.  מורכב  זה  כזו  רשת  להחזיק  "תראה, 
ענק,  לוגיסטי  מחסן  בנינו  כך  לצורך  החנויות,  של  המלאי 
ודואגים שכל המוצרים  אנחנו נערכים מראש עם מלאי מוגבר, 

חסר  שנוצר  וברגע  במלאי,  יהיו  כבר  חסרים  להיות  שעלולים 
באחד הסניפים אנחנו פשוט מוציאים ושולחים מיד".

איך ההיערכות שלכם לחג הפסח הקרוב?
היכולת  את  לנו  יש  במחסן,  מראש  ההיערכות  "בעקבות 
להיערך נכון לקראת פרויקט הפסח, ואכן, מבחינתנו הכל ערוך 
הלקוחות  אלפי  מאות  בהם  הקרובים  השבועות  לקראת  ומוכן 
יגיעו אל חנויות הרשת לבצע את הקניה לחג, גם מבחינת המלאי 
להיכנס  רק  הוא  שנשאר  מה  כל  זולים.  במחירים  וגם  בחנויות 

לחנות ולקנות".
מהם הדברים החשובים לך בניהול הרשת?

הנושא  מהלך.  כל  של  הא-ב  בעיני  שהם  נקודות  כמה  "יש 
הראשון, זה כמובן הלקוחות. אנחנו משקיעים המון שהלקוחות 
ירגישו חיבור אלינו. זה כולל קודם כל את היחס והשירות. אני 
מזכיר את זה תמיד לעובדים – התחושה הטובה של הלקוחות 
שלנו,  הענק  הצרכנים  מועדון  את  גם  יש  שלנו.  ההצלחה  זו 
לקנות  מרבים  המוצרים שהם  את  לקנות  בו  לחברים  שמאפשר 

במחירים נמוכים במיוחד.
עובדי הרשת הם חלק לא פחות חשוב בהצלחה, אני מאמין 
יותר  הרבה  משקיע  הוא  מהמשפחה  חלק  מרגיש  שכשהעובד 
ועושה את עבודתו נאמנה ומכל הלב. ולא פחות חשוב זה הוא 

מנהל,  וסגן  מנהל  יש  סניף  לכל  הרשת.  של  ההיררכיה  מבנה 
כשמעליהם יש את מנהלי האזור, ובראש הלוגיסטיקה הארגונית 
יש את אנשי המטה שאחראים לכל התפעול הכללי. כך ששום 

דבר לא נופל בין הכיסאות.
המבניות היא לא רק בצוות, אלא בכל התחומים הארגוניים. 
בשביל  מתקדמים  טכנולוגיים  באמצעים  משתמשים  אנחנו 
לנטר את הצריכה ואת כל האספקה והקניה, ולפי זה לנתח את 
מהי  לדעת  יכולים  אנחנו  הזו  ובדרך  הרלוונטיים,  הנתונים  כל 
הצריכה והביקוש של כל מוצר, באלו ימים הוא נצרך, ומתאימים 

לנתונים את האספקה והמבצעים, הכל לפי הנתונים בשטח.
כולל  כולם,  עם  טובים  וביחסים  בקשר  להיות  מאד  חשוב 
הספקים שאני נמצא איתם ביחסים הדדיים טובים, מו"ר רבי דוד 
אני  אותך',  יאהבו  ושכולם  כולם,  את  'שתאהב  לי  אומר  תמיד 
משתדל שיהיה לי יחסים טובים וחמים עם כולם, וזה ב"ה מוכיח 

את עצמו". 
אי אפשר שלא לדבר על המהלך המדובר, עסקת העשור, 
תוכל לגלות לנו מה עומד מאחורי המיזוג הענק עם רשת בר 

כל?
נמצאים  אנחנו  שנה.  מעל  מתנהל  כבר  המהלך  "תראה, 
מעבר  הרשת.  לרכישת  כל'  'בר  רשת  הנהלת  עם  ומתן  במשא 
עיניי  לנגד  שעומד  והעיקרי  המרכזי  הדבר  הפיננסית,  לעסקה 
בכל התהליך הוא לשמור על כך שהמשפחות ייהנו מסל הקניה 
הזול ביותר. אני מאמין שכאשר אנחנו נהיה רשת גדולה וחזקה, 
ונוכל  יותר  גדול  יהיה  והמוצרים,  המזון  ספקי  מול  שלנו  הכח 
לקבל מחירים זולים יותר. המיזוג גם מאפשר צמצום בהוצאות 
מטה והוצאות לוגיסטיות. אני יכול לומר ללקוחות שבע"ה עם 
השלמת התהליך, אנחנו נתחיל בתהליך חידוש ושיפוץ ניראות 
כלל החנויות, והלקוחות ייהנו מחוויית קניה אחרת שלא הכירו, 

וממחירים זולים במיוחד".
ולסיום?

וברכת  דשמיא  הסייעתא  כמובן  זה  הכל,  ואחרי  הכל  "לפני 
שמים. כל דבר קטן כגדול אנחנו מתייעצים עם רבי דוד שליט"א, 
ואין ספק שברכותיו עומדות לנו שנצליח ושתשרה ברכה במעשה 

ידינו". 

ה' ניסן תשע"ט 210/4/19

"הדבר העיקרי שעומד לנגד עיניי - 
לאפשר למשפחות סל קניה זול ומשתלם"

רשת נתיב החסד החלה את דרכה בחנות מכולת קטנה בפינת רחוב בבני ברק והפכה למעצמה 
ענקית החולשת על 32 סניפים ברחבי הארץ ⋅ שמואל אטיאס, האיש שעומד מאחורי המהפכה 
הצרכנית הגדולה, חושף פרטים מאחורי הקלעים שלא ידעתם על הרשת ועל הכח המניע את 

הרשת ⋅ וגם: מה עומד מאחורי עסקת הענק – המיזוג של רשת נתיב החסד עם רשת בר כל

לקראת המיזוג הענק בשוק הקמעונאות, שמואל אטיאס, בעלי רשת 'נתיב החסד' בראיון ייחודי:

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



הלוואה שעושה לכם סדר

ועוד מגוון מסלולי הלוואה המותאמים לצרכים שלכם:

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/Campaign/generation/38873

אפליקציית הבנקאות 
הכשרה המתקדמת בישראל

מיועד למשתמשים בשירותי הדיגיטל לצורכי פרנסתם באישור רבותיהם.

> הלוואות: העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן 
וסכום הזכאות, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות > התנאים בתוקף עד ה -30.4.2017 > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי > לאומי רשאי לשנות או 
ובאתר. לאומי  בסניפי  הזכאות  ולתנאי  להלוואות  בקשר  ומחייבים  מלאים  פרטים   < מוקדמת  הודעה  וללא  עת  בכל  התנאים  את  לבטל 

> אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פסח כשר ושמח!

הלוואה בקליק
• באישור מיידי עד 400,000 ₪
• בהחזר של עד 72 תשלומים

• ההלוואה ניתנת בעמדות לאומי             , 
בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה בהחזר קבוע
• החזר חודשי קבוע החל מ-99 ₪

• 12-84 תשלומים
• ההלוואה ניתנת בסניפים
ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה גמישה
• הלוואה עד 100,000 ₪ בהחזר של עד 84 תשלומים

• החזר במסלול קרן קבועה 
• ההחזר יכול להשתנות עד 3 פעמים במהלך ההלוואה 

• ההלוואה ניתנת בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

ללא ריבית!*
70 תשלומים 70,000₪

למעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

לאומי איתך.

*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 
5%. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו באותו חודש. המבצע בתוקף עד 
30.4.2019. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק. לאומי רשאי 
לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

אין  בהם  שבימים  נקבע  המעסיק  עם  שלי  העבודה  בהסכם  שאלה: 
לימודים במשרד החינוך אני אהיה בימי חופש מהעבודה. ניצלתי כבר 
את כל ימי החופש שלי השנה, האם המעסיק רשאי לחייב אותי לא לבוא 

לעבודה ולהפחית לי מהשכר?
החופש  ימי  כמות  כזה,  מצב  להיווצר  יכול  בהחלט  תשובה: 
לפי החוק היא בדרך כלל נמוכה יותר מכמות ימי החופש במשרד 
החינוך. יש לעיין בהסכם העסקה שלך בצורה פרטנית ולבחון לגבי 
זכאות לתשלום על ימי חופש מעבר לחובה בחוק, אך אם מניסוחו 
עולה שאת זכאית רק לתשלום רק עבור ימי החופש לפי חוק אבל - 

יוצא מכך שהמעסיק זכאי להפחית משכרך.



שאלה: מאיזה סכום שכר מתחילים לשלם מס הכנה והאם זה משנה 
אם עובדים במשרה מלאה או עובדים במשרה חלקית?

תשובה: מס ההכנסה בישראל מחושב על בסיס שנתי ולכן אין 
חשיבות לשכר של חודש בודד בעניין מס הכנסה אלא רק לשכר 
השנתי.  שכיר שיש לו למשל 2.25 נקודות זיכוי, ללא זיכויים או 
או  בשנה   ₪  60,000 עד  של  משכר  פטור  יהיה  נוספים,  ניכויים 

5,000 ₪ לחודש.
כמשרה  או  מלאה  כמשרה  המשרה  להגדרת  חשיבות  שום  אין 
חלקית וגם אין שום חשיבות למעבר בן מספר עבודות או לעבודה 

במספר עבודות במקביל.



שאלה: מונית פגעה בי מאחור בעת שעמדתי ברמזור אדום וגרמה נזק 
לרכב. את מי עליי לתבוע: א. את נהג המונית. ב. את בעל הרכב מונית. 

ג. את חברת הביטוח של בעל הרכב מונית?
תשובה: כל שנהג המונית אשם והוא מודה אתה יכול רק לעדכן 
את חברת הביטוח שלך שתעשה את הפרוצדורה לתבוע את חברת 
העדר  מבחינת  הפוליסיה  הפעלת  ללא  תהליך  וזה  שלו  הביטוח 
תביעות שכן מדובר בשירות במסגרת ביטוח צד שלישי שלא פוגע 

בהנחות עתידיות.
אם נהג המונית אינו מודה, תלוי בגובה הנזק ובנסיבות נוספות 
מקרה  הביטוח. בכל  וחברת  המונית  בעל  של  לעמדתם  בהתאם 
זכאי  הנך  רפואי,  טיפול  לקבל  ופנית  גוף  פגיעת  ונפגעת  במידה 

לקבלת פיצויים נוספים בכל מקרה.

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

העדות הנדירה של מרן ראש הישיבה: 
"אני סומך רק על שחיטת 'בד"ץ "נוה 

ציון" המשווקת ע"י אשפר"

בין בחירה לאין ברירה: מה משפיע על היקף שעות 
העבודה של נשים חרדיות

נשים חרדיות עובדות בממוצע כ-30 שעות שבועיות, בהשוואה ל-37 שעות שבועיות שעובדות נשים יהודיות לא חרדיות • ריכוז 
הנשים החרדיות במקצוע ההוראה ושעות העבודה המועטות במקצוע זה אחראים לכ-17% מפער השעות בין נשים חרדיות לנשים 

יהודיות שאינן חרדיות

אלי כהן

'אשפר  למעלה מ-30 שנה חלפו מאז הוקמה חברת 
ודבר  ציון'  'נוה  בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות  בשר' 
אחד לא השתנה – ההשגחה המהודרת והקפדנית של מרן ראש 

הישיבה חכם שלום כהן שליט"א. 
מרן ראש הישיבה עמד על ערש ההקמה יחד עם מרנן גדולי 

הדור חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון אבא 
באדיקות  מלווה  הוא  ומאז  זצ"ל  שאול 
הכל  וב'אשפר',  בבד"ץ  כל המתרחש  את 
נעשה אך ורק על פי הוראותיו המדויקות, 
נהלי  הנעשה,  אחר  מקרוב  מפקח  והוא 
מפעם  מגיע  ואף  והבדיקות,  הכשרות 

לפעם לעקוב מקרוב במשחטה.
באחד מביקוריו האחרונים של מרן ראש 
התעכב  הוא  העופות,  במשחטת  הישיבה 
שעה ארוכה במשחטה, בוחן בשבע עיניים 
כל שלב במסלול שהעוף עובר מהכלובים 

ועד למליחה. מברר כל פרט, שם לב לכל דבר קטן. 
רבני  לצידו  מקומו,  על  מרן  התיישב  הארוך,  הסיור  אחרי 
הבד"ץ הגאונים רבי שלמה בן שמעון ורבי מסעוד בן שמעון, 
וראשי חברת 'אשפר' ובהם המנכ"ל רבי יצחק עובדיה, מקורבו 
מהרמה  רצונו  שביעות  את  הביע  מרן  הישיבה.  ראש  מרן  של 
כפי  פרט  כל  על  מההקפדה  במשחטה,  הכשרות  של  הגבוהה 
ומיוחדת: "שתדעו  נדירה  ואז התבטא בהתבטאות  הוראותיו, 
לכם, אני אוכל אך ורק משחיטת בד"ץ 'נוה ציון' של 'אשפר'". 
ברכה,  וביקש  הכושר  שעת  את  ניצל  עובדיה  יצחק  רבי 
"שלושים שנה אנחנו עומדים תחת הנהגתו של מרן, יהי רצון 
בראשו  לו  נענע  ומרן  שנה".  שלושים  עוד  להמשיך  שנזכה 

והפטיר, "יחד עם רבי יצחק". 
ביטוי  לידי  באים  שלום,  חכם  מרן  של  הברורים  דבריו 

במכתבו הנדיר: "בקרנו בשחיטות וראינו כיצד צוות השוחטים, 
בודקי הסכינים, בודקי הריאות, בודקי צומת הגידים, משגיחי 
ההכשרה וניקיון העופות מדם בעין, משגיחי האריזה ומשגיחים 
בכל  הכשרות  משמר  על  עומדים  ונאמנים,  מומחים  כלליים, 
שחיטת מהדרין מטעמנו להוציא דבר המתוקן בתכלית ההידור 

על הצד הטוב ביותר. 
נעשה  שהכל  וראינו  הבהמות  בשחיטת  בקרנו  כן  "כמו 
בתכלית ההידור, הן בבדיקת הסכינים, 
חוץ  ובדיקת  פנים  בדיקת  הריאה, 
שאין  והיות  הפנימיים,  והאברים 
על  הבהמה  לקנות  לחץ  כל  עליהם 
רב  בהידור  נעשות  הבדיקות  כל  כן 
בה  אין  משם  הנלקחת  בהמה  וכל 
ריר  ואפילו לא  שום חשש של סירכה 
ושום  יוסף,  הבית  מרן  כדעת  בריאה 
חשש אחר. ועלינו לומר שהתרשמותנו 
ומעבר  מעל  שראינו  מה  מכל  הייתה 
מרן,  כתב  לראות",  שציפנו  מה  לכל 
ומי שמכיר עד כמה מרן זהיר במילותיו, מקמץ בדבריו, יודע 

עד כמה מדובר בשבחים נדירים. 
ראש  מרן  של  הוראותיו  ללא  צעד  זזים  לא  'אשפר'  ראשי 
בכל  אלא  הכשרות  בשטח  רק  לא  שמתבטא  דבר  הישיבה, 
הנושאים. כך לפני כשנתיים זימן מרן את ראשי 'אשפר' והורה 
בן  שכל  כדי  המחירים  את  להוזיל  מנת  על  הכל  לעשות  להם 
תורה יוכל לענג את השבת והחג בבשר משובח במחיר השווה 
לכל נפש. נאמנים להוראותיו, יצאו ב'אשפר' בשורת מבצעים 

ייחודית וחסרת תקדים. 
'אשפר',  בשר  של  הייחודית  האיכות  אל  מצטרף  זאת  כל 
עיבוד  ובתהליכי  מובחרים  בזנים  רק  שימוש  על  המקפידים 
השומרים על איכותו של הבשר, כך כל ירא שמים החפץ לענג 
ובכשרות  משובח  בבשר  טוב  ויום  השבת  שלחן  את  באמת 

מהודרת מוצא את מבוקשו ב'אשפר'. 

אלי כהן

קסיר,  )קלינר(  ניצה  ליו"ר,  המשנה  של  חדש  מחקר 
וחוקרי המכון ד"ר שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי, 
ותרבות',  שהתפרסם בכתב העת המשפטי 'משפט חברה 
את  ומכמת  מועטות,  שעות  עובדות  חרדיות  נשים  מדוע  בוחן 
נשים  הנמוך של  על מספר שעות העבודה  הגורמים המשפיעים 

חרדיות.
למרות הנתונים המעודדים של שיעורי התעסוקה הגבוהים של 
נשים חרדיות, פערי השכר בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא 
חרדיות עדיין גבוהים: בשנת 2015 עמד הפער בשכר החודשי על 
גדול  חלק  בלבד.  על 13%  עמד  הפער בשכר השעתי  אך   .39%
מפערי השכר בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא חרדיות נובע 
שעות  ו-37  עבודה  שעות  כ-30  השונה,  העבודה  שעות  מהיקף 

עבודה, בהתאמה. 
על פי ממצאי המחקר, מרבית פער השעות בין נשים חרדיות 
לנשים יהודיות לא חרדיות נובע מהבדל במספר השעות הממוצע 
חרדיות  נשים  בקרב  שעות   36 מלאה:  במשרה  מועסקות  של 
לעומת כמעט 42 שעות בקרב נשים יהודיות לא חרדיות. כ-60% 
אחוז מהפער במספר שעות העבודה נעוץ בהבדל במספר שעות 
מועסקות  החרדיות  מהנשים   63% מלאה:  במשרה  העבודה 
במשרה מלאה בהיקף ממוצע של 36 שעות, לעומת 79% מהנשים 
 42 כמעט  של  ממוצע  בהיקף  העובדות  חרדיות  הלא  היהודיות 

שעות.
הגבוה  מהריכוז  נובע  העבודה  כ-40% מהפער במספר שעות 

החרדיות  מהנשים   37% חלקיות.  במשרות  חרדיות  נשים  של 
עובדות במשרה חלקית בהיקף ממוצע של 21 שעות, לעומת רק 
שעות  בהיקף  העובדות  חרדיות  שאינן  היהודיות  מהנשים   21%
נשים  של  יחסית  גבוה  אחוז  שבועיות.  שעות   22 דומה,  ממוצע 
מהנשים  כ-22%  מרצון:  שלא  חלקית  במשרה  עובדות  חרדיות 
החרדיות העובדות במשרה חלקית דיווחו שהן מועסקות במשרה 
הלא  היהודיות  מהנשים   15% רק  לעומת  מרצון,  שלא  חלקית 
המועסקות  חרדיות  נשים  של  גבוה  יחסית  ריכוז  קיים  חרדיות. 
סביב 24 שעות שבועיות, ממצא הניתן לייחס לתנאי הסף הנקבע 

לסבסוד עלותם של מעונות יום.
מספרם הגבוה של ילדים במשק הבית החרדי משפיע על היקף 
כי  עולה  מהממצאים  ואולם  חרדיות.  נשים  של  העבודה  שעות 
יותר  קטנה  שולית  השפעה  הצעיר  הילד  ולגיל  הילדים,  למספר 
בקרב  חרדיות.  לא  יהודיות  נשים  לעומת  חרדיות  נשים  בקרב 
במשק  ילדים   3–1 בין  במעבר  למשל,  מלאה,  במשרה  אימהות 
שע"ש,   0.5 מפחיתות  חרדיות  בית:  במשק  ילדים  ל-4–5  בית 
יהודיות לא חרדיות מפחיתות כ-2 שע"ש. כך גם בקרב אימהות 
 12.5 חרדיות  לא  שע"ש,   9 מפחיתות  חרדיות  חלקית,  במשרה 
שע"ש. גם לגיל הילד הצעיר השפעה אפסית על אימהות חרדיות 
במשרה מלאה. ניכר כי הנשים החרדיות עושות מאמצים מוגברים 
בשוק העבודה בשל היותן מפרנסות עיקריות, ולעיתים יחידות, 
ובשל הצורך הכלכלי הדוחק. כמו-כן, שעות הלימוד של אברכים, 
המותאמות למסגרות החינוכיות של הילדים, מאפשרות לבן הזוג 

לסייע בטיפול בילדים ולתמוך ביציאת האישה לעבודה.
הצורך הכלכלי מתבטא גם בעקומת היצע עבודה קשיחה יותר 

של הנשים החרדיות ביחס ללא חרדיות. הגדלת השכר משפיעה 
על הגדלת שעות העבודה של נשים חרדיות, אך במידה פחותה 
השעתי  בשכר   10% של  עלייה  חרדיות:  לא  יהודיות  מנשים 
מוסיפה 0.5 שעות עבודה לאישה חרדית לעומת 0.8 שעות עבודה 
מפער  כ-11%  מסביר  השכר  בגובה  ההבדל  חרדית.  לא  לאישה 

השעות בין החרדיות ללא חרדיות.
נשים  של  גבוה  ריכוז  יצרו  וסוציולוגיים  היסטוריים  תנאים 
המשפחתיים  לתנאים  ההתאמה  ההוראה:  במקצוע  חרדיות 
גבוה  משיכה  כוח  יצרו  צניעות  של  התרבותיות  והמגבלות 
הבנות  לחלק מתהליך ההכשרה של  אף  הפך  זה, אשר  למקצוע 
החרדיות  מהנשים   32% במשפחה.  המחנכת  כדמות  החרדיות 
מועסקות בהוראה בהשוואה לכ-11% בקרב נשים יהודיות שאינן 
חרדיות. ניתן לייחס כ-17% מפער השעות בין הנשים החרדיות 
ממקצוע  הנובעת  להשפעה  חרדיות  שאינן  היהודיות  לנשים 
ההוראה בחברה החרדית. לריכוז הגבוה של נשים חרדיות בתחום 
מופחתות,  שבועיות  עבודה  שעות  במספר  המאופיין  ההוראה, 

השפעה גדולה על מספר שעות העבודה של נשים חרדיות. 
הדורשים  בולטים  תחומים  שני  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
יש  המקצועית  וההכשרה  ההשכלה  בתחום  והתערבות.  בחינה 
להשקיע בגיוון ענפי ההכשרה בסמינרים, תוך הכוונה למקצועות 
מבוקשים בתוך החברה החרדית ומחוץ לה, ובמיוחד במקצועות 
בחינה  בהמשך  צורך  יש  בנוסף,  גבוה.  בשכר  המתאפיינים 
והתייחסות אל הצרכים הייחודיים של אימהות עובדות חרדיות 
ובסוג המענים שניתן לספק למשק הבית החרדי המאופיין במספר 

ילדים גבוה במיוחד. 
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פורמולת מהדרין מתקדמת           למעלה מ-90 שנות נסיון

סטנדרט של חברת תרופות בינלאומית         מאות מחקרים רפואיים

סימילאק למהדרין 
עכשיו בכשרות בד״ץ העדה החרדית

עכשיו את יכולה
לתת את מה שתמיד רצית!

סימילאק למהדרין
לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוקלהתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות

ושמח!פסח כשרמאחלתסימילאק 
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כסף קטן

הורשע סוחר בבנק אוצר החייל

סוחר ניירות הערך אבי מצליח הורשע על-ידי בית 
המשפט המחוזי בתל-אביב במסגרת הסדר טיעון. 
מצליח, שהיה בעברו יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, 
הורשע על-ידי השופט חאלד כבוב בקבלת דבר במרמה 
גניבה בידי מורשה, תרמית בניירות  בנסיבות מחמירות, 
מהעבירות  חלק  בתאגיד,  אמונים  והפרת  ומרמה  ערך 
במסגרת  החייל.  אוצר  בבנק  שעבד  בזמן  הנאשם  ביצע 
ההסדר יעתרו הצדדים להטלת עונש של 21 חודשי מאסר 

בפועל, לצד קנס כספי.
בשנת 2015, בעודו עובד בבנק אוצר החייל, מצליח שלח 
ביצוע  באמצעות  הבנק  מלקוחות  שניים  בחשבונות  יד 
העסקאות המתואמות ונטל מחשבונות שני משקיעים סך 
של כ-63,000 שקל, בהם עשה שימוש, בין היתר, לכיסוי 

הפסדים שגרם ללקוחות אחרים. 

שיבושים צפויים בתחבורה הציבורית

הנהגים  שכר  כי  מאיימות  האוטובוסים  חברות 
ההסדר  באישור  העיכוב  בשל  זאת  לרדת,  עומד 
משרדי  בין  שנתחם  הציבורית  התחבורה  בתחום  הענפי 
האוצר והתחבורה וחברות התחבורה הציבורית בפברואר 
 200 בסך  תקציבים  העברות  היתר  בין  הכולל  האחרון, 
הנהגים  שכר  את  להעלות  שנועדו  בשנה,  שקל  מיליון 
ל-43 שקלים בשעה. אלא שהחשב הכללי באוצר התנה 
את העברות הכספים באישור ועדת הכספים של הכנסת, 
לא   - מיוחדת  פגרה  לישיבת  לכנסה  הניסיונות  שלמרות 

התכנסה. 
כעת, בחברות התחבורה הציבורית טוענים כי לא יצליחו 
ש"ח  )כ-42  הנוכחית  ברמתו  הנהגים  שכר  על  לשמור 
שקלים.  ל-39  אותו  להוריד  יאלצו  כי  ויתכן  לשעה( 
על  הכריז  בישראל  האוטובוסים  נהגי  ארגון   - בינתיים 
כוונה לשבות ביום הבחירות ובחג הפסח. אחרי לחצים 
חריגים, עת סגירת הגיליון - התבשרנו כי ועדת הכספים 
200 מיליון שקל בשנה,  אישרה העברות תקציבים בסך 
הציבורית,  התחבורה  בענף  הענפי  ההסדר  למימוש 
ובמרכזו העלאת שכר הנהגים  שנחתם בחודש פברואר, 

ל-43 שקל לשעה.

לווייתן זכתה במכרז של חברת החשמל

שותפות הגז הטבעי לווייתן היא הזוכה במכרז הגז 
החדש של חברת החשמל. מדובר בחוזה קצר מועד 
ובהיקף כספי של עד מיליארד דולר לתקופה של כשנתיים, 
 4 במסגרתו שותפות לווייתן תספק לחברת החשמל בין 
מתוכננת  האספקה  תחילת  טבעי.  גז  מ"ק  מיליארד  ל-5 
למסחרי.  יהפוך  לווייתן  מאגר  בו  המועד   -  2019 לסוף 
גורמים במשק החשמל מעריכים את תמחור יחידת החום 
בחוזה ל-בין 4.7 ל 4.9 דולרים, בהתאם לתמחור שנקבע 

במתווה הגז הממשלתי לעסקאות גז חדשות.

ההונאה הגדולה של מוסדות הרפואה

בביצוע  הורשע  פלורידה  ממיאמי,   50 בן  גבר 
 1.3 של  בהיקף  ממשלתי  בריאות  ביטוח  הונאת 
הגדירו  התובעים  שנים.   18 במשך  וזאת  דולר  מיליארד 
כתב  נגדה  שהוגש  מסוגה  ביותר  כגדולה  ההונאה  את 
אישום על ידי משרד המשפטים. לטענת התביעה, פיליפ 
אספורמס השתמש ברשת של בתי אבות סיעודיים בדרום 
של  הבריאות  ביטוח  תוכניות  את  להונות  כדי  פלורידה 
הממשל האמריקאי, זאת בעוד שסיפק טיפול לא מתאים 
ולא חיוני למטופלים. בעקבות זאת הוא הרוויח 37 מיליון 

דולר בין השנים 1998-2016.

החל יבוא חמאה במחיר לא מפוקח

אחרי חודשים של מחסור בחמאה, המדינה פתחה 
טונות  מ-3,000  למעלה  של  ליבוא  מכרזים  שני 
לוי,  רמי  שטראוס,  תנובה,  הגדולות,  המחלבות  חמאה. 
חמאה,  לייבא  מתכוונים  ויבואנים  הגדולים  הקמעונאים 
בקיץ  האחרון,  ברגע  "הכל  באוצר:  גורם  ניכר.  באיחור 
לא  המיובאת  החמאה  הצפי  לפי  אדיר".  מחסור  צפוי 

תימכר במחיר הפיקוח, אלא במחירים גבוהים יותר.

קבוצת נטו תשלם חצי מיליון שקלים 
בגין הפרעה להתארגנות עובדים 

בית הדין לענייני עבודה: נטו הפרה את החוק • ועד הפעולה: זהו יום גדול עבור העובדים 

איציק מצרפי

לא  מאיתנו  ומי  ממש,  חג  ערב 
החדשה  בקולקציה  להתגאות  נוהג 
המוכרת  מכיר  הוא  שרק  לחנות  שהגיעה 
אבל  ממש,  שנראים  פעמיים  חד  כלים 
מפורצלן.  יוקרתי  צלחות  סט  כמו  ממש 
אלא שאיש מאיתנו לא לוקח בחשבון את 
הכלים. שטיפת  במחיר  הכרוכה   הסכנה 

האדם  בבריאות  הישירה  לפגיעה  מעבר 
עת הוא צורך את מזונותיו החמים מצלחת 
פלסטיק המפרישה רעלים - אמנם בכמויות 
בחלקיקי  במצטבר,  מסוכנות  אך  נמוכות 
כימיים  חומרים  יש  המיקרו-פלסטיק 
בבריאות  ולפגוע  החוצה  לזלוג  שעלולים 
בין השאר  כוללים  חומרים,  אותם  האדם. 
פתלטים וביספנול A, אשר עלולים לגרום 
ואף  התפתחותיות  הורמונליות,  להפרעות 
מיקרו- של  הכימיות  התכונות  לסרטן. 

פלסטיק גורמות לו לספוח מהמים חומרים 
מזהמים, כמו מתכות, ומזהמים אורגניים. 
חיים  בעלי  של  לגופם  חודרים  המזהמים 
השתלשלותם,  עם  אותם.  ומרעילים 
מיצורים  ניזונים  אחרים  חיים  בעלי 
וכך  המזהמים,  לחומרים  שנחשפו  קטנים 

המזון. שרשרת  במעלה  עובר   הזיהום 
האירופי  האיחוד  החליט  לאחרונה 
לאיסור  תקדים  חסרי  צעדים  שורת  על 
השימוש בפלסטיק. כך למשל אסר האיחוד 
קשים,  פעמיים,  חד  בכלים  שימוש  על 
מקלות ערבוב וכו'. כמו כן, הטיל האיחוד 
 .90% של  פלסטיק  בקבוקי  איסוף  יעד 
ובישראל, השר להגנת הסביבה זאב אלקין 
הודיע לאחרונה כי הוא לא ירחיב את חוק 
הפיקדון על בקבוקי המשקה הגדולים, מה 
המסוכנת. התופעה  את  לצמצם   שאמור 

בסמוך  מגיעה  האירופי  האיחוד  החלטת 
בשבוע  שיחול  העולמי,  הבריאות  ליום 
כי  המראים  מחקרים  בשל  וכן  הבא, 
איום  מהווה  לסביבה  שמגיע  הפלסטיק 
ממשי על בריאות הציבור. הפלסטיק אשר 
עלול  פלסטיק  מיקרו  לחלקיקי  מתפרק 
לגרום לסרטן. בישראל, צריכת הפלסטיק 
החד פעמי נחשבת גבוהה יחסית למדינות 
נמצאים  המחזור  שמנגנוני  אלא  העולם 
בנקודה  ישראל  את  שמציב  מה  בפיגור, 
שבחשיפה  הסיכונים  לאור  בעייתית 
החליט  שבועיים  לפני  רק  לפלסטיק. 
שלא  אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  השר 
הבקבוקים  על  הפיקדון  חוק  את  להחיל 
כ-200  לסביבה  מגיעים  בכך  הגדולים. 

מתפרקים  אשר  בשנה  בקבוקים  מיליון 
דבר  ובסופו של  מיקרו פלסטיק  לחלקיקי 
לצלחות.  שמגיע  והמזון  השתייה  למי 
דוגמה נוספת היא חוק השקיות הישראלי 
השוק. מן  מחצית  על  רק  חל   אשר 

ודין  טבע  אדם  מנכ"ל  ברכה,  עמית  עו"ד 
סכנה  רק  לא  הוא  הפלסטיק  כי"  צוטט 
גם  סכנה  להיות  עלול  אלא  לסביבה, 
נשלם  שאנחנו  והמחיר  הציבור  לבריאות 
וההחלטה  שיצאו  המחקרים  כבד.  יהיה 
של האיחוד האירופי מוכיחים כי יש לבצע 
השימוש  לצמצום  משמעותיים  צעדים 
בזמן  איך  לראות  מדהים  בפלסטיק. 
חסרי  בצעדים  נוקט  האירופי  שהאיחוד 
תקדים כדי לצמצם את השימוש בפלסטיק, 
מחליט  אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  השר 
לא להחיל את חוק הפיקדון על הבקבוקים 
היחידה  המדינה  היא  ישראל  הגדולים. 
שבה יש הבדל בחוקי המחזור בין בקבוקים 
גדולים לקטנים והמשמעות היא שכ-200 
יגיעו  ממוחזרים  שאינם  בקבוקים  מיליון 
לאוכל ולמי השתייה שלנו. עתרנו לבג"צ 
לשמור  לציבור  שיסייע  מנת  על  בנושא 
על בריאות הציבור ועל מרחב ציבורי נקי 

מבקבוקי פלסטיק".

איציק מצרפי 

בבאר  לעבודה  האזורי  ביה"ד 
נטו  המזון  חברת  כי  קבע  שבע 
הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים 
ופגעה בזכות עובדיה להתאגדות. החברה 
חויבה לשלם פיצוי בגובה 500 אלף שקל 
ולחדול מכל פעולותיה לסיכול התארגנות 

העובדים במסגרת ההסתדרות.
החלה  בחברה  העובדים  התאגדות 
לעבודה  האזורי  ביה"ד   ,2018 בתחילת 
קבע כי תגובת החברה, שכללה מעורבות 
את  לקרוע  שניסה  בארגון  הביטחון  קצין 

טפסי ההתפקדות, היתה בלתי חוקית וקנס 
את החברה.

שיעור  קביעת  "בעת  כי:  קבע  הדין  בית 
את  בחשבון  הבאנו  הראוי  הפיצוי 
לניסיון  המשיבה  של  הנחרצת  תגובתה 
שהופעלה  האלימות  את  ההתארגנות, 
כנגד יו״ר הוועד והגיבוי המוחלט שנתנה 
העובדה  את  זו,  להתנהלות  החברה 
מכוונת  היתה  המשיבה  שהתנהלות 
חברי  את  להרחיק  ניסיון  תוך  ושיטתית 
להחתים  מהאפשרות  והפעילים  הוועד 
פעילות  עידוד  ואת  מחד  העובדים  את 
וכן  מאידך,  ההתארגנות  כנגד  העובדים 
למנוע  נועד  אשר  ההרתעתי  השיקול  את 

הישנות מקרים דוגמת המקרה שלפנינו״.
נטו  עובדי  התאגדות  של  הפעולה  מוועד 
לעובדי  וניצחון  גדול  יום  "זהו  נמסר: 
אנו  לשנה  קרוב  במשך  האמיצים.  נטו 
נאבקים תוך אמונה שלמה בצדקת דרכנו 
אף  על  להתאגד.  הבסיסית  זכותנו  על 
ההתנגדות הברוטלית של הנהלת החברה 
לשליש  מעל  להסתדרות  לצרף  הצלחנו 
מהעובדים. אנו קוראים להנהלה להתחיל 
ולציית לדרישות החוק להכיר בהתאגדות 
דיחוי". ללא  למו"מ  איתנו   ולשבת 

פסק  את  לומדת  "החברה  נטו:  תגובת 
הדין שהתקבל".

האיחוד האירופי: 
מוצרי הפלסטיק החד פעמיים מחוץ 

לחוק - עלולים לגרום לסרטן
בעוד בישראל נפתחות חנויות ענק למוצרים חד פעמיים, האיחוד 
האירופי מזהיר - סכנה בריאותית • חלקיקי פלסטיק נמצאו בבני 
• אדם טבע ודין הגיש עתירה לבג"צ  אדם ועלולים לגרום לסרטן 
חוק  את  להחיל  שממאן  הסביבה  להגנת  השר  לתגובת  הממתינה 

הפיקדון על בקבוקי שתיה גדולים
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הרשת הזולה ביותר לפני הסקרים יכולה להיות יקרה ביותר עד שתגיעו לקופה • רצף של תקלות 
בכוונות משרד הכלכלה עלולים לפגוע בכיסכם • חוק המזון - למי הוא באמת עוזר בסיבוב הזה • וגם: 

מי הרשת הזולה ביותר לפי המועצה לצרכנות • טיפים לרכישה נבונה 

לקראת החגים: 
מי זול יותר ואיפה כדאי לקנות

איציק מצרפי 

סניפי  את  'ביזנס'  צוות  'חרש'  האחרונים  בימים 
סקרים  נתוני  עם  יחד  הארץ  בכל  המובילות  הרשתות 
מוצרים,  עשרות  וכללו  למיניהן  במדיות  שהתפרסמו 
המסקנות שעלו מהחריש שביצענו מעלות תהיות לגבי מהימנות 
הנתונים 5 דקות לאחר פרסומם... בנוסף, אנחנו לא מתעלמים 
מכך שאותה רשת יכולה למכור את אותו המוצר במחיר שונה 
מעיר לעיר או ממתחם למתחם, ושלא לדבר על אתר השוואת 
יכול  לא  שאיש  תוצאות  שנוטע  הכלכלה  משרד  של  המחירים 

להתחייב אליהן. 
הרשתות  חויבו  המזון,  חוק  לתוקפו  נכנס  עת   ,2015 בשנת 
הגדולות להעביר מחירים בזמן אמת לאתר מיוחד שבנה משרד 
הכלכלה לצורך כך, היה נדמה כי הגיעה השעה להפסיק ולערוך 
סקרי שוק עבור הקוראים, אך נראה כי השמחה הגיעה מוקדם 
לקבצי  ברורים  לא  בקישורים  עתיר  הכלכלה  משרד  אתר  מדי. 
המחירים של הרשתות ומי שבאמת יודע לקרוא קבצים מהסוג 
הזה הם רק הרובוטים של האתרים כמו פרייסז או מיי סופרמרקט 
שמביאים את הסל המשתלם ביותר לאחר שאספו נתונים באופן 

שאיש נורמלי לא יכול לבצע. 
חובתם  את  להפוך  והחלו  טכנולוגיה  מומחי  גייסו  הרשתות 
להגנת  הרשות  הצרכן.  גבו של  על  למניפולציה  לשדר מחירים 
ולא  הרשתות  מצד  המחירים  שידורי  על  מפקחת  לא  הצרכן 
מטילה סנקציות לרשתות שאינן עומדות בחוק ואינן מפרסמות 

מחירים במשך שבועות ואפילו חודשים. 
הכלכלה  משרד  של  הטובות  הכוונות  את  פרסמנו  לאחרונה 
ופרסומן  המחירים  שקיפות  חוק  עניין  על  מדלג  שהוא  בכך 
הדגל  "סל  באמצעות  לחודש  אחת  שוק  סקרי  לבצע  כשהחל 
נתוני  על  ובהתבסס  לצרכנות  המועצה  באמצעות  ההשוואתי", 
לדוגמא:  בבעיות.  מלא  שהוא  בסקר  מדובר  פרייסז.  אתר 
השוואת מחירים אמיתית מחייבת הימצאות פריטים זהים בכל 
הרשתות והסניפים הנבדקים. ומה אם חסר? המועצה הישראלית 
לצרכנות משתמשת במקום זה במחיר הממוצע של המוצר בכל 
כהן  אלי  הכלכלה  כאן. כששר  אין   - אמיתית  סקירה  הרשתות. 
נוכח לתקלה וחוסר הבהירות שלא נאמר חוסר דיוק, הוא הודה 
כי ישנם ליקויים אבל המליץ לנו להסתכל על חצי הכוס המלאה 

שטובה מהריקה, יש שיטענו  "יותר טוב כלום מכמעט". 

סקר חודש מרץ
 

לקראת   2019 מרץ  חודש  סל  את  בדקה  לצרכנות  המועצה 
מבין  הזול  הוא  לוי  רמי  של  הסל  כי  עולה  וממנה  הפסח  חג 
מקטגוריות  מוצרים   68 כולל  הנבדק  הסל  שנבדקו.  הרשתות 
יבש,  ודגים, מזון  ומוצריו, לחם, מוצרי בשר  שונות, בהן חלב 
פירות וירקות ומוצרי טואלטיקה וניקיון. סל המוצרים לא כולל 
את כלל המוצרים הנרכשים אלא את המוצרים הבסיסיים שהם 
הנמכרים ביותר, ולכן הוא משופע במותגים המובילים. הסל לא 
כולל מותגים פרטיים. בדיקת המחירים נעשית על בסיס דיווחי 
בהשוואה  שנכללו  המזון  רשתות  המחירים.  למאגר  הרשתות 
ושיעור  חוק המזון,  לפי  גדול  הן הרשתות המוגדרות קמעונאי 

מוצרי הסל הנמכרים בהן גדול מ-80%. 
מממוצע סל המוצרים הבסיסי, שגובש על-ידי משרד הכלכלה 
והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי מחיר הסל 
785 שקלים,  לוי הסתכם בסך של  רמי  בבדיקת המחירים אצל 
אחריו מדורגת רשת ויקטורי, שם הסל הסתכם ב-826 שקלים, 
מכן  לאחר  שולי  בפער  דיל.  ושופרסל  השוק  מחסני  אחריה 
כי  לציין  המקום  כאן  ביתן.  ויינות  יוחננוף  הרשתות  ממוקמות 
הסקרים  פי  על  המקרים  וברוב  נסקרה  לא  עד"  "אושר  רשת 
שערכנו בעבר נמצאה במקום השני אחרי רמי לוי. נתוני הסקר 

מעלים פער של 28% בין רמי לוי הזול ביותר )785 ש"ח( לרשת 
מגה בעיר )1,092 ש"ח( היקרה ביותר.   

ירידה במחירי הרשתות מאז  כי חלה  עולה  הנתונים  מניתוח 
סל  ממוצע   -  3.4% של  ממוצע  בשיעור   2018 דצמבר  חודש 
כ-970  לעומת  שקלים,  ב-937  הסתכם  מרץ  בחודש  הקניות 
לצרכנות  המועצה  של  הבדיקות  החלו  אז  בדצמבר,  שקלים 

ברשתות   - הבדיקה  ממצאי  עולה  עוד  המדובר.  ה"סל"  על 
ביותר  החדה  ההוזלה  את   7% של  ירידה  נרשמה  הדיסקאונט 
למחירי סל המוצרים הנכללים בבדיקה רשמה רשת מחסני השוק 
- 13%. אצל רמי לוי וברשת ויקטורי נרשמה הוזלה בשיעור של 
11%, בשופרסל ההוזלה עמדה בממוצע על 10%. לפי הבדיקה, 

הרשת היקרה נותרה מגה בעיר שבבעלות רשת יינות ביתן.

ברכישות  שלנו  המניע  את  למדו  כבר  הרשתות  רוב 
לטעות,  לא  איך  ונלמד  זה  את  שנזכור  וחשוב 
אליהם  להיצמד  שכדאי  טיפים  מספר  ישנם  ולכן 
בחיים'.  ו'להישאר  לחג  הקניות  את  לעבור   כדי 
זאת  קניות טרם צאתכם מהבית, עשו  רשימת  הכינו  ראשית 
על בטן מלאה והגיעו לרכישה שבעים. הגדירו תקציב מראש 
בהתאם לצרכים, וכן תקציב "רצונות" - פינוקים. התחילו את 
הרכישה מהצרכים ובצעו אותה בשעת לילה מבלי שההמון 
- מה שמגביר את החשק  יתן לכם תחושה של אפוקליפסה 

למלא את העגלה במוצרים שאנחנו לא בהכרח צריכים. 
גשו לרשת עליה יש קונצנזוס של "זולה ביותר" אבל זה לא 
מספיק, גשו לסניף הנמצא באזור בו נמצאות רשתות נוספות, 
כך תהיו בטוחים שהגעתם לאזור בו מלחמת המחירים תעבוד 
לטובתכם. אל תצאו מהבית עם כרטיס אשראי, את התקציב 
לקניות.  תצאו  ואיתו  מזומן  לכסף  תפרטו  מראש  שהגדרתם 
יבוא על חשבון  במידה ועברתם את תקציב "הצרכים" הוא 

תקציב "הרצונות" - הפינוקים. 
ראיתם מוצר שמתאים לצרכיכם? בדקו אם אין מוצר זהה 
שיכול לעלות זול יותר. אל תעמיסו חבילות גדולות לחודש 
הבא, רכשו את צרכיכם לחג. אל תתפתו למבצעים של אחד 
הנוסף  במוצר  שתשתמשו  לכם  נראה  לא  אם  אחד  פלוס 
תמיד  אבל  ממש  משתלם  שזה  להיות  יכול  הקרוב.  בחודש 

אלמנט  את  גם  יש  המוצר  למחיר  שמעבר  בחשבון  תיקחו 
ה"מימון" - כמה זמן שילמתם עליו מראש. 

חלקו את סל המוצרים שלכם לרכישות במקומות שונים - 
קרי: במידה ומצאתם חנות המוכרת את מוצרי הבשר במחיר 
באותו  תמצאו  המוצרים  יתר  שאת  אומר  לא  זה  מאוד,  זול 
לטואלטיקה,  הרכישה  את  חלקו  כן.  גם  זול  במחיר  המקום 
לא  אתם  עליהם  ומוצרים  יבשים  מוצרים  בשר,  מוצרי 
מתפשרים בעניין ההכשר. דבר נוסף וחשוב שכדאי להפנים – 
הרשתות שנראות ממש טוב וגורמות לכם לחוש כמו בחו"ל 
הכי  החלק  וזה  מאידך,  ביותר.  היקרות  הרשתות  בד"כ  יהיו 
חשוב, לא כל הרשתות שנראות כמו אחרי מלחמה, ויש להן 

שם של בית כנסת - הן הרשתות הזולות ביותר. 
זה לא סוד שרשתות המזון לא אוהבות את הסקרים שאנחנו 
מורידות  הן  ברירה  להן  כשאין  אך  חג,  ערב  בכל  מבצעים 
ולאחר  ריצפה  למחירי  בפעולה  הסוקרים  בו  מחירים בשלב 
פרסום הסקר מעלות את המחירים שוב - כך שהסל שחשבתם 
שהגעתם  עד  להתייקר  עלול  הסקר,  פרסום  עם  זול  שהוא 
ומצאתם חניה, שלא לומר עגלה פנויה, ולפעמים המחיר יכול 
שאומר  מה  לקופה.  מקופה  עוברים  כשאתם  להשתנות  גם 
להניח שבשבוע  סביר  סקרים,  יתפרסמו  עדיין  שאם השבוע 
המבטיחות  ברשתות  גם  ירקיעו  המזון  סלי  מחירי  הבא 

שנמצאות בד"כ בחזית ה"זולות מכולן".

לפני שיוצאים לקניות – חשוב לדעת
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מ'טיסת  התאושש  שטרם  החרדי  המגזר  את  לפייס  על  אל  מנסה  שליליים,  לדו"חות  במקביל 
השבת' • בעקבות עלייה בהוצאות ורכישת מטוסי הדרימליינר - שנת 2018 נסגרה בהפסד של 

עשרות מיליוני דולרים

 נחיתת אונס: אל על עוברת להפסד 

איציק מצרפי 

אל על נוקטת מאמצים לפייס את הקהל החרדי והדתי, 
שעדיין לא "סלח" לה סופית בשל פרשת "טיסת השבת". 
"קשובה  היא  כי  על  אל  טענה  לאחרונה  שהתפרסמה  בכתבה 
לשמוע  החרדי  לציבור  שיצא  מה  מבעבר"  יותר  הדתי  לציבור 
- אחרי כל תקרית  בעשרים השנים האחרונות לא מעט פעמים 

שהוכיחה אחרת, או עד לפעם הבאה. 
הנוסעים החרדים מהווים נתח נכבד מהכנסות החברה, בעיקר 
להרשות  יכולה  לא  על  אל  משכך  וללונדון.  לארה"ב  בקווים 
הציבור  עם  ולהסתכסך  כנו  על  המצב  את  להשאיר  לעצמה 
היא  על,  אל  את  שטלטלה  שבת"  "טיסת  תקרית  אחרי  הנאמן. 
ידעה שיהיה עליה לעשות כל שידה מספקת על-מנת לפייס את 

הקהל החרדי.
נציגות  אוסישקין  גונן  על  אל  מנכ"ל  אירח  שעבר  בשבוע 
חלק  בה  וואטסאפ  קבוצת   - מהודר"  "חו"ל  חברי   25 של 
התיירות  בענף  קהל  דעת  למובילי  נחשבים  מהחברים 
הפגישה,  במהלך  ומהעולם.  מהארץ  והחרדי  הדתי  בציבור 
שדרוג,  שעוברים  במטוסים  והצצה  סיור  היתר  בין  שכללה 
 - טעינו'  'סליחה,  להגיד  בעיה  לי  "אין  אוסישקין  אמר 
מתום-לב". אלא  רע  ממקום  בא  לא  שם  שקרה  מה   כי 

"טיסת  אחרי  שקמה  הסערה  בעקבות  כי  להזכיר  שחשוב  אלא 
נוסעים  כביכול  החברה  מכיוון  שהוטחו  וההאשמות  השבת" 
את  אך  חקירה,  בוועדת  פתחה  על  אל  באלימות,  נהגו  חרדים 
בטעות.  הכרה  כאן  לזהות  שקשה  כך  פרסמה,  לא   ממצאיה 

"לסבא שלי יש בית כנסת"

אמיר רוגובסקי, סמנכ"ל השירות באל על, סיפר באותה פגישה כי 
הוא מרבה לבקר בחצרות של אדמו"רים, וכי הוא הולך לשיחות 
עם רבנים ופוסקים חשובים כדי להבין יותר את הציבור החרדי. 
במהלך פגישת הפיוס המתוקשרת רוגובסקי פירט את המאמצים 
שאל על נקטה באותה טיסה אל מול הנוסעים החרדים והדתיים, 
וסיפר כי אל על שיכנה על חשבונה, באותה "טיסת שבת", את 
הנוסעים במלון באתונה, סידרה להם אוכל כשר מבית חב"ד על 

חשבונה ובנוסף תרמה 18 אלף דולר לבית חב"ד. 
"אל על היא החברה היחידה שמקפידה על כשרות, הכשרות 
לפסח עולה לנו המון כסף", אמר רוגובסקי מבלי לציין כמה זה 

עולה 'לנו'. 
העבירו  הדרימליינר  ומטוסי  הדלק  הוצאות 
דולר. מיליון   68 של  שנתי  להפסד  על  אל   את 

פחות  לפני  על  אל  שפרסמה   2018 שנת  של  מהדו"חות 
מחודש עולה כי החברה עוברת להפסד, נוכח עלייה בהוצאות 
התפעוליות ובהוצאות המימון. בדו"חות נערכת אל על להחרפה 
נוספת בתחרות במהלך 2019, לאור פרסומים של חברות תעופה 

זרות על הרחבת פעילותן בישראל.
הפתוחים" על  ה"שמים  גאולת  שהביאה  העיקרית  התחרות 
ביעדים  אמנם  היו  קוסט  הלואו  חברות  באמצעות  הישראלים 
לאירופה אליהם מפעילה אל על טיסות ל-26 יעדים, אלא שאל 
על מתמודדת עם תחרות לא פשוטה גם בקווים למדינות אסיה. 
בין המתחרות שלה - חברת התעופה היינאן איירליינס הסינית, 

קתאי פסיפיק -  המפעילה טיסה יומית להונג קונג. אייר אינדיה 
טיסה  באמצעות  המסלול  מקיצור  שנהנית  היחידה  החברה   -
מעל שמי ערב הסעודית לדלהי וחברה נוספת מסין שפתחה קו 
פעילותה  הגדילה  ארקיע  גם  איירליינס.  סצ'ואן  היא  לישראל 
קווים  גם  לבנגקוק  הישירות  לטיסות  והוסיפה  אסיה  במדינות 

להודו. 
על בוחרת להתמקד בהגדלת הפעילות שלה  לא במקרה אל 
בטיסות  מתחרה  היא  הללו  בקווים   - אמריקה  לצפון  ביעדים 
הישירות עם יונייטד, דלתא ואייר קנדה, כאשר התחרות בקווים 
בעיקר של הקהל  היציב,  הביקוש  לאור  פחות  אגרסיבית  הללו 

החרדי בקווים לארה"ב.
האם אכן נראה שינוי קבוע ביחס לנוסע החרדי? ימים יגידו.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



לפרטים והרשמה
 בברכת פסח כשר ושמח 052-7646410

*עדיפות לנרשמים מראש!

 כזיתות הדר הרב מחפוד
מחפוד כ 32 י'ח קטנות של כזית- 70 ₪ 

מצות מכונה 2 קג'
בית יוסף- ₪55
נווה ציון- ₪55

הרב מחפוד - ₪65
הלפרין עדה"ח- ₪65

כסא רחמים- ₪65

עבודת יד קשות 1 קג' 
בית יוסף- 60 ₪

הרב מחפוד- 65 ₪ 
בית רחמים)הרב מאזוז-מחפוד(- 90 ₪

 

מצות כוסמין 1 קג' 
הרב גרוס- 180 ₪

עבודת יד 1 קג')רכות( 
בית יוסף- 40 ₪ 

הרב מחפוד- 45 ₪ 
זכרון דוד- 60 ₪ 

חבורה )עדה"ח ספרדים( הרב אבוטבול- 70 ₪

מסורת הרב רצאבי- מחיר מיוחד

סובניון/ /קברנה  מרלו  וינטאז  סדרת 
יקבי ירושלים

מיץ ענבים "בציר"135- ₪
יין אדום יבש "עין כרם"- 170 ₪
יין אדום מתוק "אדמון"- ₪200

יין "וינטאז" מרלו/קברנה - ₪240
המחיר לארגז 12 בקבוקים

שלישיית מצות
בית יוסף- ₪15

הרב מחפוד- 20 ₪

מצות ירושלמי 2.5 קג'
₪ 85 

  קמח מצה)חצי קילו(
בית יוסף - 15 ₪
נווה ציון - 17 ₪

הרב מחפוד - 17 ₪  
כסא רחמים - 17 ₪

חלוקת מצות ויין תתקיים אי"ה ביום ראשון ח' ניסן התשע"ט 
רחוב מנחם בגין 37 )אדוארד לשעבר( משעה 10:00-20:00

גמ"ח "זכרון הדסה"
בס"ד

מיץ ענבים
מיץ ענבים מוסקט "שטיינברג" ללא סוכר טעים 

במיוחד- 200 ₪ 
המחיר לארגז 12 בקבוקים



ה' ניסן תשע"ט 1210/4/19

התשלומים  סביב  לאקספון  סלקום  בין  סכסוך  נחשף 
על הרשת המשותפת שלהן • חלק מהכספים שמגיעים 
• המחלוקת:  לסלקום מהחברה של חזי בצלאל עוכבו 
ברשת  השימוש  על  החוזה  תנאי  של  שנויה  פרשנות 
המשותפת • מי החברה שתקרוס על פי תחזית משרד 
התקשורת? • וגם: המשרד נערך להגבלת מחיר מינימום 

בתחרות בין החברות 

משרד התקשורת נערך למצב 
של קריסת חברת סלולר 

איציק מצרפי 

לאחרונה  מתפתח  עסקי  סכסוך 
לשיתוף- בנוגע  לאקספון  סלקום  בין 
הפעולה בין החברות ברשת המשותפת 
מהכספים  חלק  האחרונים  בחודשים  שלהן. 
חזי  לסלקום מאיש העסקים  להגיע  האמורים 
ועורכי הדין  עוכבו,  בצלאל במסגרת ההסכם 

של הצדדים נכנסו לפעולה. 
אמנם גם לגולן טלקום היא החברה הנוספת 
עמה כרתה סלקום הסכם של שיתוף רשתות, 
למיזם  השלושה  חברו  אקספון  עם  ויחד 
החריקות  למרות   .CMG שנקרא  משותף 
לסלקום  טלקום  גולן  בין  ההסכם  הקלות, 

ממשיך להיות יציב.
בחודשים  זה,  בשלב  שידוע  מה  פי  על 
מצד  בתשלומים  עיכוב  חל  האחרונים 
מול  אקספון  שניהלה  בוויכוח  אקספון. 
משלמת  היא  כי  אקספון  טענה  סלקום 
תשלומים.  מקדימה  אף  ולעתים  בזמן, 
לתשלום  בדרישות  נסוב  מסתבר  הוויכוח 
החוזה. של  שונה  פרשנות  בשל   העולות 
על פי הערכות הרקע לסכסוך הוא תולדה של 
האשמות בין הצדדים  - כי כל אחת מהחברות 
אקספון  השניה.  לקריסת  להוביל  מנסה 
הפכה  שעברה,  בשנה  רק  לשוק  שחדרה 
הסלולר,  בשוק  המרכזית  התחרות  למחוללת 
את המחירים  גולן טלקום המושכות  עם  יחד 
המספקת  ההערכות,  פי  על  וסלקום,  מטה, 
להן תשתית מרגישה את החבל מתהדק סביב 

צווארה. 

משרד התקשורת 
נערך לקריסה

לקריסת  נערך  התקשורת  משרד  בינתיים, 
בשוק.  הקשה  התחרות  עקב  סלולר  חברת 
מצוקת חברות הסלולר, כפי שעולה מהדוחות 
משרד  את  מטרידה   ,2018 של  הכספיים 

התקשורת. 
מנכ"ל המשרד, נתי כהן, גיבש צוות בכירים 
הנושא  את  ללמוד  מהם  וביקש  ממשרדו 

ולעקוב אחר ההתפתחויות בשוק.
 - פנימיים  בדיונים  שעלו  האופציות  אחת 
כדי  סלולר  לחבילת  מינימום  מחיר  קביעת 
בהתחייבויותיהן  לעמוד  לחברות  לאפשר 
אך  התשתיות,  בשדרוג  ולהשקיע  למשרד 
שר  יהיה  בסוגיה  שיכריע  מי  כי  להניח  סביר 

התקשורת הבא.
משרד  כי  הרעיון  מן  עולה  יוצא  כפועל 
שמחיר  הרי  שלא,  או  מודים  התקשורת 
המינימום הנדון מהווה הכרה בכך שמדיניות 
המשרד שאפשרה את כניסת המפעיל השישי 
"אקספון" )We4G( הייתה גדולה מדי לממדי 

של  ביותר  הגדול  החשש  מדי.  קטנים  שוק 
משרד התקשורת כתוצאה מהמצב בשוק, הוא 
בתחומים  להיווצר  העלול  הטכנולוגי  הפער 
החמישי  והדור  האופטיים  הסיבים  כמו 
בחברה  מדובר  לא  כי  לציין  חשוב  בסלולר. 
ספציפית - כל מפעילי הסלולר סובלים מחוסר 

יציבות.
מצבן הקשה של החברות גרם לכך שבמקום 
ובבניית  תשתיות  בפיתוח  יעסוק  שהמשרד 
עסוק  הוא  והמתפתחת,  העתידית  הרגולציה 
היותן  בשל  החברות,  שמציבות  בדרישות 
החברות.  גורל  מבחינת  קריטיות   דרישות 
לאקספון  מעניקה  "סלקום  סלקום:  תגובת 
שלה  הסלולר  רשת  גבי  על  מצוין  שירות 

ומצפה שאקספון תשלם לה כדין ולאלתר".
מופרכות  "הטענות  אקספון:  תגובת 
הנובע  דברים  בגיבוב  מדובר  לחלוטין. 
גיוס  קצב  עם  להתמודד  ומהקושי  מהמצוקה 

".We4G הלקוחות של
תגובת משרד התקשורת: "משרד התקשורת 
עוקב אחר שוק הסלולר באופן שוטף. במסגרת 
זו המשרד בוחן את הדוחות ואת הנתונים של 
חברות התקשורת ומנתח את המשמעויות ואת 
דרכי הפעולה העומדות בפני המשרד על-מנת 

לשמר את יציבות השוק".

לשכת הרבנות הראשית בני-ברק
רח' רבי עקיבא 12, בני ברק טל': 03-5781133 פקס: 03-5792512

הודעה משמחת לתושבי העיר

הנהלת המועצה הדתית בני-ברק
מעמידה לרשות התושבים

הגעלת הכלים תתקיים בעז"ה

ברחבה רחוב עוזיאל 45

בימים ראשון ט' ניסן - יום שני י' ניסן
יום שלישי י"א ניסן

בין השעות 10:00 בבוקר עד 7:00 בערב

בפיקוח מו"צ צמוד
מכירת חמץ - במשרדי המועצה הדתית

משה עידן
רפאל בן-זאב

בברכת חג כשר ושמח

הגעלת כלים 
- חינם

˙È˙„‰†‰ˆÚÂÓ‰††††††˙Â·¯‰†˙Î˘Ï

עלה†המות†בחלונינו†נצחו†אראלים†את†המצוקים
זקנים†משער†שבתו†אוי†מה†היה†לנו
„ÈÒÁÂ†ÂÈÎ¯„·†˜È„ˆ†ÏÂ„‚‰†ÔÂ‡‚‰†Ï˘†Â˙Â˜Ï˙Ò‰Ó†ÌÈÚÊÚÂÊÓÂ†ÌÈÓÂÓ‰
˙Â„ÂÒÈ†ÚË†¨ı¯Ù·†„ÂÓÚÏÂ†ÌÈ¯„‚†¯Â„‚Ï†Â˘Ù†¯ÒÓ†¯˘‡†¨ÂÈ˘ÚÓ·
¯È‡‰†¯˘‡†¨Â¯ÈÚ·†˙ÂÚÈˆ‰Â†‰˘Â„˜‰†˙„‰†˙ÓÂÁ†¯ÂˆÈ··†ÌÈ˙È‡

Â˙Â‚È‰ÓÂ†Â˙¯Â˙†¯Â‡·†‰ÈÏÚ†ÌÈ¯„ÏÂ†ı¯‡Ï
ÂÈ·¯Â†Â¯ÂÓ

Ï¢˜ÂˆÊ†‡„Ï†·ÈÏ†‰„Â‰È†‰˘Ó†È·¯

˜¯·†È·†Â¯ÈÚ†„¢·‡‚
Ï‡¯˘È·†‰Ê‰†ÌÂÈ‰†ÏÙ†ÏÂ„‚Â†¯˘†ÈÎ†ÂÚ„˙†‡Ï‰
ß‰†Û¯˘†¯˘‡†‰ÙÈ¯˘‰†˙‡†ÂÎ·È†Ï‡¯˘È†˙È·†ÏÎÂ

מבכים†מרה
הרה¢ג†רß†אליעזר†שמחה†וייס†שליט¢א
חבר†מועצת†הרה¢ר†לישראל

רבני†השכונות
רבני†המחלקות
עובדי†המועצה

הנהלת†המועצה†הדתית
משה†עידן††††††††רפאל†בן†זאב
הממונים†על†המועצה†הדתית



בואו ל-

welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimb  |  050-5200257אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

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



איקאה מציעה מגוון כלי אירוח מהודרים לעריכת שולחן חג מרהיב 
במיוחד, בכל סגנון עיצוב שתבחרו:  בין אם זה קו קלאסי ונקי, צבעוני 

ואביבי, או יוקרתי ומוקפד – באיקאה תמצאו את כל מה שנחוץ 
לעריכת שולחן ליל סדר מהודר. לדוגמא: סט סכו"ם/24 חלקים 
SKUREN פלדת אל-חלד 125 ₪ מפת ראנר GODDAG שחור/

לבן 29 ₪ כוס ליין אדום/4 יחידות IVRIG 48 ₪ סט כלים/18 חלקים 
VARDERA לבן 195 ₪ קערה BACKIG שחור 9 ₪ תחתית לכוס עם 

מעמד/6 יחידות GLATTIS צבע פליז 29 ₪. רשימת הסניפים: נתניה:  
רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז 

עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24.

מארחים בחג ומחפשים את הבחירה הבטוחה? סדרת 
Selected האהובה של 'יקבי כרמל' היא הפתרון עבורכם. 

סדרת סלקטד היא סדרת היינות הנמכרת ביותר בישראל, 
המעניקה תמורה מצוינת ביחס למחירה הנוח. בסדרה 

מגוון יינות בעלי אופי צעיר, פירותי, רענן, מותאם לטעם 
הישראלי ומבטיח רגעי שמחה לכל המשפחה. הסדרה 

כוללת מגוון עשיר של יינות וזנים: אדומים, לבנים, סמוקים 
ומוסקטו. היינות האדומים: קברנה סוביניון, קברנה 

סוביניון מרלו, מרלו, אדום חצי יבש. יינות לבנים ורוזה: 
אמרלד ריזלינג קולומברד, סוביניון בלאן, רוזה, מוסקטו. 

מחיר מומלץ ליינות מסדרת Selected: 25 שקלים, ניתן 
להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות. כשרות: בהשגחת 

בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

לקראת חג 
הפסח, קונים 

תנור או כיריים 
 Sauter מבית

ומקבלים מעבד 
מזון מקצועי 

מתנה! הכולל 
מגוון אביזרים 

כגון קערה 
בנפח 2 ליטר, כוס בלנדר בנפח 1.8 ליטר, אביזר לישת 

בצק, סכין לקיצוץ בשר וירקות. מוצרי הצריכה למטבח 
שמוחלפים בעיקר לקראת חג הפסח הם תנור האפייה 
והכיריים – מאחר והמדקדקים ביותר אינם מסתפקים 
בניקיונם ומחליפים אותם. עכשיו תוכלו להשיג אותם 

במחירים מיוחדים. ובנוסף, מבצע על תנורי סאוטר: 
הרחבת אחריות 4+1, בתוספת 199 ₪ בלבד על תנורים 

בנויים, ו- 299 ₪ על תנורים משולבים )למעט ברוחב 90, 
ובכפוף לתקנון(

ושוב פסח בפתח  ואת מתחילה בסידור הארונות ובמיון 
הבגדים. איזה בגד ניתן ללבוש שנה נוספת, מה אפשר 

להעביר לילד הצעיר יותר ומה, לצערך הגדול, צריך 
יהיה לזרוק. אריאל, מותג הכביסה הנמכר בישראל,  

מציג אבקת כביסה 
בעלת נוסחה ייחודית 
השומרת על הבגדים 

כמו חדשים, חודרת 
לתוך שכבות הסיבים 

ומנקה גם את הכתמים הקשים והעמוקים ביותר כבר 
ב- 30 מעלות תוך שמירה על סיבי הבגד. בצורה כזו 
מתאפשר ניקיון מצוין ללא פשרות וגם, שמירה על 

איכות וצבע הבגד לאורך זמן ובמינימום הוצאות.

על פי סקרים שנערכו בקרב 
אוכלוסיה בוגרת במגזר החרדי, 
עולה כי יותר מ-60% מחזיקים 

בביתם מייבש כביסה. עוד עולה 
בסקר כי התלונות הנפוצות ביותר 

שהעלו משתמשים מתייחסות 
בעיקר לזמן המתנה ממושך 

לייבוש מלא של הכביסה, לבגדים 
שנותרים לחים גם בסוף סבב 

הייבוש ובלאי גבוה של הבדים. לכל 
אלה נמצא פתרון כאשר לשוק מייבשי הכביסה הצטרף ב-2019 דגם חדש, 
המשנה את כל מה שהכרתם עד היום על מייבשי הכביסה. מייבש הכביסה 

Rinnai מבית 'פזגז' – הוא מייבש כביסה הפועל בטכנולוגיה מתקדמת 
המופעלת בגז ומעניק תוצאה של ייבוש כביסה מהיר, יעיל וחסכוני יותר, שגם 

שומר על הבגדים. לפרטים ורכישה חייגו: 9636* - פזגז

מעוניינים לשדרג את הניקיונות 
לפסח בקלות? סנו, ענקית מוצרי 
הניקון וטיפוח הבית, מגישה לכם 

 + JET סדרת מוצרים ייחודית – סנו
חומץ לניקוי כללי ורצפות, פתרון 

יעיל וחדשני המאפשר לכם ליהנות 
מניקוי קל ומהברקה מושלמת. 
חומץ הוא חומר הידוע ביכולות 

ניקוי, הברקה, ספיחת ריחות בלתי 
נעימים ועוד. בסדרה שורה של מוצרים המעניקים 

לכם את מירב האפשרויות ליהנות מניקיון בוהק, 
קל ומהיר לקראת חג הפסח: ג'ל JET + חומץ, 

מתז JET + חומץ, ג'ל לניקוי אסלות JET + חומץ 
ומגבונים לחים JET + חומץ.

חדש על 
המדף

איקאה עושה לכם סדר

מאסטר במטבחהיין המושלם לאירוח בחג

נקי כמו חדש 

הדור הבא של מייבשי הכביסה 

ניקוי והברקה בניחוח לבנדר

 SACARA רשת
משיקה: גם 

עיפרון וגם 
שפתון במוצר 

אחד בגוון 
 Silky  -מאט

 matte pencil
מחיר: 18.90 ₪

מותג השעונים 
Lacoste לפלאנט 

משיק את קולקציית 
השעונים החדשה 
12:12 לאביב קיץ 

2019. טווח מחירים: 
החל מ- 399  ₪ ועד  

₪ 999

רשת ארקוסטיל קיטצ'ן, משווקת המותג 
SISTEMA בישראל, מציעה לכבוד פסח סדרת 
 )Take Alongs( מיכלי אחסון בשם טייק אלונג

בעלי מכסה הנסגר בקליק לאטימה אדוקה יותר. 
טווח מחירים: 24.90-29.90 ₪ 

רשת האופנה  GALITA מציגה 
קולקציית תיקים חדשה וטרנדית לטוטאל 

לוק אופנתי ומושלם. טווח מחירים: 
₪ 50-200

ניאופרם מוצרי צריכה 
מרחיבה את המותג דוקטור 

עור ומשיקה את סדרת 
דוקטור עור YOUNG עם 

 ,AC רכיב הפיקוסכריד
המאזן את הפרשת השומן 

בעור, מטהר ומרגיע את 
העור ומשפר את מראהו

מייבלין ניו-יורק במבצע של פעם 
בשנה: 3 מוצרי חובה בכל תיק איפור- 

 + FITME מייק אפ + פודרה מסדרת
פלטת סמקים/ברונזרים ב-99.90 ₪ 

בלבד. עד ה-30.04.19

המותג הצרפתי הדרמו-
 "BIODERMA" קוסמטי

משיק לרגל חג הפסח 
מים מיסלריים מסדרת 

Hydrabio לניקוי מושלם 
של עור הפנים והאיפור. 

מחיר לצרכן: 34.90 ₪  ל – 
100 מ"ל 

רשת חנויות האופנה קמדן אנד שוז, מציעה בקולקציית ההנעלה לאביב דגמים גדושים 
בטרנדים אופנתיים, בהם טרנד הטאי דאי והפרחוני, המובאים שניהם יחדיו במספר 

דגמים חדשים. מחירים: 99 ₪ לכפכפים ו- 149 ₪ לנעלי האוקספורד

מותג Q Play המייצר תלתי 
אופן לתינוקות מגיל לידה 

ומעלה, שמח להציג את 
הדגמים החדשים לעונת 

האביב והקיץ הקרובים. תלתי 
האופן של Q Play נותנים 

דגש על בטיחות ועיצוב 
יוקרתי ומודרני. מחיר: החל 

מ- 600 ₪ ועד 1,400 ₪

 VICHY מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי
מציע מארזים חגיגיים לקראת חג הפסח, 

4 סדרות הטיפוח המובילות: נאובדיול, 
ליפטאקטיב, אידיאליה וסלואו אייג'. כל סדרה 

כוללת: תיק איפור מהודר ובתוכו קרם יום בגודל 
מלא, ו-2 מוצרים בגודל מיוחד מתנה

חברת אס.סי ג'ונסון ישראל 
מציעה לקראת חג הפסח: 

אריזת זוג חסכונית של 
סבוני אסלה מבית המותג 

דאק בשלושה ניחוחות 
עוצמתיים ובלעדיים 

- הדרים, רענן וים, עם 
עוצמת הקצפה פי 4! מחיר 

למארז זוגי: 11.90 ₪

מיוחד לחג פסח: סדרת 
סירים ומחבתות חדשה 

 ARCOSTEEL של המותג
והשף מאיר אדוני בעלת 

שלוש שכבות ציפוי 
STONE עמיד ומונע 

הידבקות מבצע השקה: 
25% הנחה! בתוקף עד 

1.5.2019

רשת SACARA  משיקה 
לקיץ: סדרת טיפוח לגוף 
בעלת פורמולה מיוחדת, 

לתחושת רעננות מוגברת. 
ניתן לרכוש את הסדרה 

כמארז מתנה בתוספת תיק 
איפור בשווי: 36.60 ₪ בלבד

ניקול משיקה לקראת חג 
הפסח מוצרים נוספים 

בסדרת "אורך לפי צורך": 
נייר אפייה בגליל עם מתקן 

לחיתוך קל ומפת שולחן 
שקופה בגליל עם מתקן 

לחיתוך קל לשימוש חסכוני 
לפי אורך השולחן

חברת הדרמו-קוסמטיקה 
הבינלאומית "קמדיס" מציגה 

לקראת עונת הטיולים תחליב ג'ל 
הנועד להקלה והרגעה מידית 

של עור מגורה בעקבות עקיצות 
יתושים וגירויים אחרים. מחיר 

לצרכן: 31.20 ₪ לרכישה באתר:  
www.kamedis.co.il

מותג אופנת 
 KIDS -הילדים

KIWI משיק 
את קולקציית 

קיץ 2019 טווח 
מידות: ניו 

בורן עד מידה 
3 - מידה 4 עד 

מידה 16

שילב, רשת החנויות 
לתינוקות מציגה קולקציה 

חגיגית ומיוחדת לכבוד 
חג הפסח במגוון רחב של 

סגנונות, צבעים, מרקמים 
ודפוסים מרהיבים. לבנים 

ולבנות בגילאי 0-5

מותג האיפור מייבלין 
ניו- יורק מרחיב את 

סדרת השפתונים 
העמידים שכבשה את 

 Matte Ink –:השוק
super stay ומשיק - 7 

גווני ניוד מחמיאים 
ומדויקים- מקולקציית 

UN-NUDE המדוברת. 
מחיר לצרכן: 42 ₪

קולקציית משקפי השמש של רשת אירוקה 
לקיץ 2019 מציגה את המותגים הבינלאומיים 

המובילים, ביניהם: טום פורד, סלין, גוצ'י, 
פנדי, פראדה, דולצ'ה גבאנה, רוברטו קוואלי 
ועוד. טווח מחירים: 200 ₪ - 2500 ₪ ועכשיו 

לרגל ההשקה: פריט שני ב 50% הנחה! עד 
ה- 15.4.19

לקראת חג הפסח הבעל"ט וההוצאות הרבות הצפויות 
בעקבותיו, לאומי מציע הלוואה שתעשה לכם סדר פסח שמח 
במיוחד: עד 70,000 ₪ בפריסה של עד 70 תשלומים חודשיים, 
ללא ריבית! ההלוואה מיועדת למעבירי משכורת חדשה, החל 

מ-5,000 ₪ בחודש, ובכפוף לשימוש בכרטיס האשראי של 
לאומי ב-2,000 ₪ בחודש, בהתאם לתנאי הבנק. המבצע בתוקף 

עד לתאריך כ"ה בניסן תשע"ט 
)30.4.2019(. בנוסף, מציע 

לאומי מגוון מסלולי הלוואה 
אטרקטיביים, מהם יכול הלקוח 

לבחור את המסלול המתאים 
ביותר לצרכיו הפיננסיים. 

ההלוואות מיועדות ללקוחות כל 
הבנקים.

גם בחג הפסח, 
קפה עלית 

מזמין אתכם 
להתענג על 

רגעים קסומים 
במהלך היום עם 

קפה פלטינום 
בטעם עשיר וארומתי, שפשוט עושה לך 

יום-טוב! קפה פלטינום ברזילאי של קפה 
עלית הוא קפה נמס מיובש בהקפאה, 

איכותי ועשיר העשוי מ-100% קפה 
ערביקה מברזיל הידועה כמקור קפה 
איכותי במיוחד. הקפה עשוי מפולים 

משובחים שנבחרו בקפידה  ועברו תהליך 
קלייה וטחינה ייחודי. כשרות: כשר לפסח 

למהדרין בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

בכל בתי ישראל עסוקים בעת הזו בנקיון הבית לפסח, חברת 
'מעולה', מציעה מגוון מוצרי נקיון איכותיים ומעולים המאושרים 

לשימוש בפסח בהשגחת בד"צ העדה החרדית. בין מגוון 
המוצרים, סקוטש קירצוף, ספוג, כפפות ויניל, ועוד. המוצרים 

הינם איכותיים וחזקים במיוחד ועמידים לאורך זמן. כמו"כ 
מציעה 'מעולה', מגוון מוצרי חד פעמי איכותיים המאושרים 

לשימוש בפסח בהשגחת בד"צ העדה החרדית: תבניות 
אלומיניום, רדידי אלומיניום, ניילון נצמד, שקיות אוכל והקפאה, 

אשפתונים ועוד. המוצרים הינם 
איכותיים וחזקים במיוחד ועמידים לאורך 
זמן. לקראת שבת הגדול ניתן להשתמש 

בסירים חד פעמיים חזקים ואיכותיים 
של 'מעולה', הסירים מאושרים לשימוש 

בפסח ע"י בד"צ העדה החרדית.

עד 70,000 ₪ ב-70 תשלומים 

להתענג גם בחג הפסח 

הנקיון יוצא 'מעולה'

אינפורמטיבי
 hila@kav-itonut.co.il הילה פלאח
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רגעי ערב חג, הבית 
ממורק ובמטבח 

כבר מורידים את כלי 
הפסח תוך התרפקות 

על הנוסטלגיה 
המתוקה. בתוך כל 

החגיגה הזו איך 
אפשר לוותר על  

שוקולד שמרלינג'ס- שוקולד הפרימיום הנוסטלגי הכשר 
לפסח שמזכיר לכולנו תקופות ילדות וטעמי פסח של 

פעם? מאז ועד היום, ממשיכים לייצר בשמרלינג מבחר 
שוקולדים משובחים כשרים לפסח למהדרין בהשגחת 

בד"צ ציריך, בטעמים המוכרים והאהובים:  רוזמרי במילוי 
פרלינים במגוון טעמים, סדרה קלאסית בתוספת שקדים, 

אגוזים ועוד ומארזים של חטיפי מינור אהובים.

יקב יתיר השוכן בחבל יתיר, שבהרי יהודה הגבוהים והדרומיים הנושקים 
למדבר, הפך עם השנים, לסמל האזור בזכות יינות האיכות שהוא מנפיק 
מידי בציר. בשנים האחרונות מתחדש היקב, ועובר התפתחות בכרמים, 

עם נטיעת זנים חדשים, מעבר מחביות קטנות למכלי עץ ובטון, 
ויצירת ממסכים )בלנדים( חדשים המבטאים באופן מושלם את 

אזורית והאופי היתירי. אחד מהבלנדים החדשים והמוצלחים 
ביותר הוא הר עמשא לבן 2017, המבטיח לכם רגעים משפחתיים 

של שמחת חג מושלמת. היין מורכב מ- 52% ויוניה, 33% שנין 
בלאן, 15% רוסאן, שנבצרו ממספר חלקות ביער יתיר בגובה 680 
עד 780 מטר. יין בעל נפח יפה שיתאים לאוכל, אך יכול גם לעמוד 

בפני עצמו וליהנות כאפריטיף ולא רק בארוחות. מחיר מומלץ 
לצרכן של יתיר הר עמשא לבן - 99 שקלים. כשר לפסח ולכל 

השנה, בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

תנובה 
משיקה 

את קטלוג 
המוצרים 
הכשרים 

לפסח 
למהדרין, 

הכולל 
בתוכו כ-250 מוצרים ומבחר מתכונים טעימים 

למהדרין לימי החג. אל מאות המוצרים, מצטרפים 
השנה עשרה מוצרים חדשים – YOLO קצפת בלונד 

36% מוצקי קקאו, YOLO קצפת חלב 42% מוצקי 
קקאו,YOLO  קצפת מריר 70% מוצקי קקאו, קצפת 

צמחית "השף הלבן" במתיקות מעודנת 250 גר' 
ו-500 גר', מארז יופלה משקה יוגורט בטעם ענבים, 

חלב לקפה 1% בטעם אייריש קרים ומשקה חלב 
טרי 1.5% במהדורה מיוחדת. המוצרים בקטלוג, 

כולל המוצרים החדשים שנוספו השנה לראשונה, 
הינם בכשרות מהודרת לפסח של אחד משני גופי 
הכשרות למהדרין - בד"צ ועדת מהדרין או בד"צ 

העדה החרדית.

גם בפסח חופפים 
בהד אנד שולדרס. 

מותג השמפו 
והמרכך הנמכר 

ביותר במגזר החרדי 
והכללי בישראל מציג 

כשרות מהודרת 
לפסח, בהשגחת 

 head & shoulders בד"ץ אגודת ישראל. שימוש בשמפו
מסייע לטיפול קבוע עד 100% נקי מקשקשים, הודות 

לנוסחת ה-Acti-zinc הייחודית שפותחה יחד עם רופאי 
עור על מנת לספק את הנוסחא נגד קשקשים הטובה 
ביותר של הד אנד שולדרס עד היום, ומספקת יעילות 

מוכחת בטיפול עד 100% נקי מקשקשים. בנוסף, 
מותאמת סדרת הד אנד שולדרס למגוון צורכי שיער, 

ומספקת ייתרונות טיפוח משמעותיים.

לרגל חג האביב המסמל התחדשות וצמיחה, רשת 
בתי הקפה "קפה קפה" הגדולה בארץ מתחדשת עם 

תפריט חדש כשר לפסח המושתת על המנות האהובות 
ברשת בשתי גרסאות: תפריט המותאם לאוכלי קטניות 

ותפריט ללא חשש קטניות. התפריט מבוסס על מנות 
הדגל האהובות של הרשת עם אדפטציה כשרה לפסח, תוך שימוש בחומרי 

גלם טריים ואיכותיים.

בין מאות המוצרים הכשרים לפסח בכשרות מהודרת, בולט המוצר קצפת 
צמחית במתיקות מעודנת של השף הלבן. 

המוצר, לראשונה בפסח בכשרות בד"צ העדה 
החרדית, מהווה בשורה משמעותית לשוחרי 

הכשרות המהודרת שעד כה ויתרו או התפשרו 
על קינוחים לאורך סעודות וארוחות החג. השנה 

גם בליל הסדר ובחול המועד משפחות רבות 
ייהנו מקינוח איכותי, טעים וכשר למהדרין.

לקראת תקופה זו של ערב פסח, ברשת נתיב החסד יצאו במהלך ייחודי 
'סופר אפיקומן' – מחפשים, מוצאים ומרוויחים. במסגרתו נהנים 

הלקוחות מאלפי מוצרים במחירים 
מיוחדים לקראת החג, ובקניה 

מעל 100 ₪ מחכות לכם בקופה 
מתנות אפיקומן. קופונים ייחודיים 
ללקוחות נתיב החסד: 30% הנחה 
על הספר השני ברשת אור החיים 

מהקולקציה החדשה המופיעה על 
הקופון, 25 ₪ מתנה ברשת כליצ'ן 

בקניה מעל 100 ש"ח בחנויות 
הרשת, ו40 ש"ח  מתנה בחנות 

קינדרטויס ברחוב כהנמן בבני ברק 
בקניה מעל 100 ש"ח ממוצרי החנות. כמו"כ דיסק ייחודי בהפקתו של 

רובי בנט סופר מיוזיק עם מיטב הלהיטים האחרונים ב10 ש"ח בלבד, 
ועוד מגוון מתנות במחירים זולים במיוחד.

ניחוחות נוסטלגיים 

יקב יתיר מתחדש 

מוצרי חלב גם בימי החג

פסח כשר ונקי מקשקשים

תפריט כשר לפסח

קצפת צמחית כשרה לפסח 

סופר אפיקומן 

כמיטב המסורת וכמדי שנה בשנה, חברת 'פזגז', גאה להיות שותפה גם השנה לקראת חג הפסח 
במוקדי הגעלת כלים. חברת 'פזגז', תורמת את הגז לפעילות, שכל כולה מטרת קודש. הכנסות ממערך 

פעילות זו הולכות למען בית הכנסת 'איצקוביץ' וארגון 'ישמח משה'.

זמני ומיקום הגעלת כלים: 
בית הכנסת איצקוביץ, רחוב הרב שך 13, בני ברק: יום שלישי י"א ניסן )16.04.19( בין השעות -09:00

24:00, יום רביעי י"ב ניסן )17.04.19( בין השעות 09:00-24:00, יום חמישי י"ג ניסן )18.04.19( בין 
השעות 09:00-24:00. ארגון 'ישמח משה', רחוב עזרה פינת חזון איש, בני ברק )עמדה קבועה 

ופעילה(:יום שני י' ניסן )15.04.19( בין השעות 08:30-24:00 , יום שלישי י"א ניסן )16.04.19( בין השעות 8:30-24:00 בלילה, יום רביעי י"ב 
ניסן )17.04.19( בין השעות 8:30-03:00 בלילה, יום חמישי י"ג ניסן )18.04.19( בין השעות 8:30-03:00 בלילה.

בתזמון מעולה של ערב 
חג ופתיחת עונת אביב, 

מתחדשת רשת האופטיקה 
'עינית' עם קולקציית 

מסגרות הראייה, מבית 
מותגי העל המובילים 

בעולם. הקולקציה החדשה 
כוללת מאות דגמים 

איכותיים ואופנתיים, 
הזמינים בכל סניפי הרשת 

ברחבי הארץ. רשת 'עינית' מפגישה בסניפיה מותגים 
מובילים מעולמות האופנה, התכשיטנות והאופטיקה. 

ביניהם ניתן למצוא את סברובסקי, פרד, גאנט, טום 
פורד, מוד, גאס, סילווט, ג'אגר, וויליאם טקה ומוריס. 

הדגמים החדשים מצטיינים בעיצוב מוקפד, המתכתב 
עם כל מה שחם ועדכני בעולם האופנה, ומעניקים מענה 

מושלם של איכות מעולה וסטייל משובח. לכל זאת 
מצטרף השירות האדיב, ההתאמה האישית והסבלנות 

המפורסמת, אותם ניתן לפגוש בסניפי 'עינית'.

הגעלת כלים לפסח

איזו מסגרת מתאימה לכם?

סדרת סנו אוקסיג'ן המובילה בקטגוריית 
מסירי הכתמים, מציעה מגוון פתרונות 

להסרת כתמים קלים וקשים מבגדי החג 
החדשים והבוהקים וממפת ליל הסדר 

החגיגית. מוצרי סדרת סנו אוקסיג'ן מנצחות 
כתמים עקשניים שאבקות הכביסה רגילות 
אינן מצליחות להסיר. הסדרה מכילה חמצן 

פעיל המסיר כתמים קשים מכביסה לבנה 
או צבעונית. מחטאת ומלבינה בגדים לבנים 

ומחזירה את הזוהר לבגדים צבעוניים, מסירה 
כתמים, אנטיבקטריאלית וקוטלת 99.9% 

מהחיידקים, אינה מכיל אקונומיקה. את סנו 
אוקסיג'ן ניתן להשיג בג'ל, תרסיס ואבקה. בנק הפועלים מציע מגוון 

הלוואות באישור מיידי 
כסיוע להוצאות הרבות 

הכרוכות בחג הפסח. 
במסגרת זו מוצעת הלוואה 
בסך 50,000 ₪ בפריסה של 
עד 72 תשלומים ואפשרות 

לפרעון מוקדם בכל עת. 
תנאי ההלוואה, פרטים והגשת בקשה ניתן לבצע בכל 

אחד מסניפי בנק הפועלים, באתר הבנק המותאם 
לציבור החרדי או ב2407*. ההלוואה בכפוף לאישור 

הבנק ולשיקול דעתו מתבצעת בסניף.

גם אתם דוחים שוב ושוב את ניקיון התנורים לפסח? 
הסרת השומן השרוף שהצטבר בתנור כל השנה היא 

אחד האתגרים הקשים של ערב פסח. מתקשים 
להתמודד עם הלכלוך והשומן השרוף? סנו פורטה 

הופך את האתגר הכמעט בלתי אפשרי למשימה 
קלה ופשוטה ומיועד לניקוי לכלוך קשה ושומן שרוף 

מתנורים, תבניות, סירים ועוד: סנו פורטה פלוס – 
קצף בריכוז גבוה להסרת שומן ולכלוך שרוף, ללא צורך 

בחימום. לסנו פורטה פלוס מתז קצף מיוחד עם פקק ביטחון חסין פתיחה 
על ידי ילדים, לביטחון מקסימלי בתוך הבית. יש להשתמש בכפפות גומי 

בזמן הניקוי עם המוצר. סנו פורטה פלוס ג'ל – ג'ל ייחודי ומרוכז לניקוי קל 
ומהיר של לכלוך קשה ושומן שרוף, ללא ריח כימי חריף הנלווה למוצרים 

דומים. הג'ל המרוכז מאפשר ניקיון יסודי במיוחד, שכן הוא נצמד אל הכלי 
המלוכלך ומתפשט עליו – דבר שגורם לו להגיע לכל פינה ולהשיג תוצאות 

מבריקות במיוחד במינימום מאמץ. סנו פורטה פלוס וסנו פורטה פלוס ג'ל 
מאושרים לפסח באישור בד"ץ העדה החרדית.

בימים אלו שוקדים במרכז הרפואי שיבא – תל השומר על הכנת אגף נשים ויולדות לקראת חג הפסח הבעל"ט, 
כאשר המטרה היא לאפשר לכל המטופלות ובני משפחותיהן אשר ישהו בחג במרכז הרפואי להקפיד על קלה 

כבחמורה. הכשרת האגף לקראת חג הפסח נעשית בצורה מערכתית והיא כוללת ניקיון יסודי מחמץ וחשש 
חמץ, הגעלת והכשרת הכלים, תנאים לעריכת ליל סדר מרכזי והיערכות עם כל הנדרש לחג: מצות יד ומכונה 

מהודרות בשפע, יין ומזון עשיר בכשרות 
בד"צ עדה חרדית ועוד. במקביל, מכשיר 

המרכז הרפואי שיבא חדר אוכל נפרד 
וייעודי שישמש אך ורק למוצרי בד"ץ 
העדה החרדית. במשך כל החג יוגשו 

בחדר אוכל זה שלוש ארוחות עיקריות 
וכיבוד עשיר ומהודר. בנוסף,  משגיח 

צמוד ישהה בכל שבוע החג במקום 
ויפקח מקרוב שכל הפעילות נעשית 
בצורה מוקפדת לפי דרישות ההלכה 

והמנהגים המחמירים ביותר.

מפת ליל הסדר הוכתמה? 

מגוון הלוואות לפסח

סוף לשומן השרוף

נשלמות ההכנות לפסח 

רוב התינוקות )כ-80%( זקוקים לעזרה בהירדמות 
בשבועות הראשונים. ניתן ורצוי לעזור לתינוקות 

להירדם בשבועות הראשונים לחייהם. בגילאים 
הקטנים, תינוקות אינם מפרישים מלטונין )הורמון 

השינה( ולא בשלים ביולוגית לדעת להירדם בכוחות 
עצמם. אפשר באופן הדרגתי לנסות להרגיל לסדר 
יום והרדמה במיטה באמצעות לחישה או טפיחה 

אחת לחודש למשל. כדאי לגייס הרבה סבלנות ואורך 
רוח בשבועות הראשונים, לבנות בכל  זאת טקס 

שינה, סדר יום קבוע )האכלה, פרק ערות, הרדמה(, 
לנסות להפריד עד כמה שניתן בין האכלה ושינה )אם 
מתקשים בכך בהתחלה אפשר לדחות ניסיונות אלה 

ל-6 שבועות ואף לשלושה חודשים( ועוד. 

בגיל שלושה חודשים רצוי להתחיל ללמד את התינוק 
להירדם במיטה, ואפשר כמובן עם הרבה עזרה של 

מגע )כמו ליטופים או טפיחות( וקול )לחישות ששש 
ומשפט מנטרה כמו "לילה טוב, הולכים לישון"( כדי 

להקל עליו את המעבר מהידיים למיטה. כך, נוכל 
להגיע לגיל חמישה חודשים כאשר התינוק כבר ישן 

במיטה ומכיר אותה, והמעבר להירדמות עצמאית 
יהיה קל ופשוט יותר. לימוד הירדמות עצמאית אפשרי 
רק מגיל חמישה חודשים. לפני כן רוב התינוקות אינם 

בשלים לכך פיזיולוגית, קוגניטיבית ותקשורתית.

טיפים לימים ראשונים אחרי לידה:

• נסי לישון: זה קשה כיוון שבהתחלה לא ניתן לנבא 
מתי התינוק ישן ומתי הוא יתעורר, אבל כשהוא ישן, 

נסי גם את לנוח או לישון. 

• לאכול: חשוב לאכול ולשתות ולא לדלג על ארוחות. 
לא תמיד יש זמן וכוח לבשל, אבל האכילה המזינה 
חשובה להתאוששות והחלמה מהירה לאחר לידה. 

• לצאת מהבית: כל יציאה מהבית מרגיעה ומשפרת 
את מצב הרוח, ויותר מזה – תורמת גם לחזרה לשגרה 

ולהתאוששות של הגוף לאחר לידה. 

• בחרי מוצרים שאת סומכת עליהם: בחרי מוצרי 
תינוקות שאת סומכת עליהם: חיתול איכותי ובמידת 
הצורך גם תמ"ל ובקבוקים בטוחים לשימוש. במיוחד 

עבור הרך הנולד פיתחו בהאגיס את חיתולי האגיס 
little babies - בעל כריות רכות וייחודיות לספיגת 

יציאות רכות המסייעות בהגנה על עורו העדין של 
התינוק. להאגיס יש גם חיתול מותאם במיוחד 

לשבועיים הראשונים, הכולל פתח לחבל הטבור, סמן 
רטיבות וכיס אחורי בגב ליתר ספיגה. 

בחופשת לידה? גם את מרגישה שהיא חומקת לך 
בין הידיים?

האגיס מבין כמה את זקוקה לעוד זמן איכות עם 
הקטנטן שלך, ויוצא במבצע מדהים: חודש נוסף של 

חופשת לידה במתנה! כיצד משתתפים? קונים 3 
אריזות חיתולי האגיס, שומרים את חשבונית הקנייה, 

מתקשרים 03-3739000, עונים נכונה על 3 שאלות 
ויכולים לזכות במשכורת של חודש במתנה! המבצע 

מתקיים בין התאריכים י"ג באדר ב' – י"א בניסן 
תשע"ט )20.3-16.4.19(. שווי הפרס לפי משכורת 

חודשית בסך 7,000 נטו. 

חופשת לידה לא תמיד מרגישה כמו שהיא נשמעת, אבל עם מעט הכוונה נכונה היא 
תהפוך לתקופה של רגעים קסומים. כיצד גורמים לתינוק לישון "כמו תינוק"?

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

המבצע הגדול חוזר

לישון כמו תינוק

15 15ה' ניסן תשע"ט 10/4/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



תושבים נכבדים,

מי שיש ברשותו עץ שראוי לברכת האילנות 
מוזמן לבוא לקחת 

נוסח ברכה מהמחלקה לאיכות הסביבה
רחוב דוד המלך 10, בני ברק,
בין השעות 10:00 ל-12:00.

לרשותכם תמיד, 
המחלקה לאיכות הסביבה

"ברכת האילנות היא ברכה הנאמרת אחת לשנה
בחודש ניסן על אילנות מאכל המלבלבים ומוצאים פרחים"

המחלקה לאיכות הסביבה

גם השנה!!! 

כי תותר הוצאת פסולת חריגה (פינוי גזם / גרוטאות) 
השבוע עד ליום ה' (לא כולל יום שישי!)

ובשבוע הבא בימים ראשון ושני ט'-י' בניסן בלבד
וזאת בתיאום ועדכון מדויק של המוקד העירוני 106 לפינוי מהיר

 עדכון חשוב לתושבי העיר

ליותרמחוייבים!הפסח הזה, 

הרב שלמה קוסטליץ
חבר הנהלת העיר ומחזיק תיק התברואה

 הנהלת האגף
בברכה, 

מעבר לתאריך זה, לא תותר הוצאת פסולת יזומה 
לרשות הרבים בשום צורה שהיא.

הדבר מהווה הפרעה לציבור ופגיעה במאמצים האדירים 
של ניקיון העיר לפני החג.

השלכה מעבר לתאריך הנ"ל - עלולה לגרור הליכי אכיפה 
בכדי למנוע הפרעה ועיכוב למבצע הניקיון כולו

יחד, בתשומת לב ובחשיבה הדדית, נגיע ליותר!

בכדי לעמוד ביעדי הפינוי ולהגיע לחג נקי בעיר נקייה אנו מודיעים באופן הברור ביותר

גם לפסולת חריגה 
יש תאריך תפוגה!

 
  

יותר שעות ב"פארק החי"

אגף
תשתיות ופיתוח
מח‘ חזות העיר

בס“ד

לרגל הזזת השעון לשעון קיץ

שעות הפתיחה של פארק החי מתארכות

והם יהיו:

ימים א‘-ה’:  מ-10 עד 18.

יום ו‘: מ-10 עד 14.

תושבים יקרים!
לנוחיותכם אנו מפרסמים שוב את רשימת מתקני הגניזה בכל רחבי העיר

מפני קדושת כתבי הקודש, אנא הקפידו על הנחה בתוככי המתקנים ולא בסביבתם!

הרב אבוחצירא 20
אבן גבירול 11

אבני נזר 7
הרב אברמסקי 26
האדמו"ר מגור 49

אהבת שלום 6
הרב אהרונסון 8 

אחיעזר 6

בית יוסף 21
בן זכאי פינת אביי ורבא 

האדמו"ר מבעלזא 5
בר אילן 24

גבעת פנחס 10
הרב גרוסברד 7

דמשק אליעזר 11
הרב דסלר 5

האדמו"ר מקוצק 1
המכבים 68

הרב שך 1
הרב שך 58

השלושה 23
הרב זוננפלד מול מס' 11
חזון איש פינת אור החיים

חידושי הרי"ם 4

יהודה הנשיא 51

יהודה נחשוני 1

יונה הנביא 14

יצחק מאיר הכהן 5

ישעיהו 20

הרב אבוחצירא 7
האדמו"ר מגור 26
הירקון פ. המכבים

הרב הרצוג 20
הרב גרוסברד מול בעל התניא 18

הרב גניחובסקי 7
הרב גניחובסקי 31

חזון איש 81 מול מגדל המים
חי טייב 5

טבריה 30
רבי יוסי 12

יהודית פ. יהודה הנשיא
הרב לנדא 6
מנחם בגין 9

הרב נויפלד 13
נורוק 22

עלי הכהן 19
עלי הכהן 2

רימון 9
שוק פ. כץ - בצומת

לשאלת רבים - מצ"ב רשימת

 מתקני איסוף בגדים ישנים / בדים

מתקני גניזה

ליותרמחוייבים!הפסח הזה, 

הרב שלמה קוסטליץ
חבר הנהלת העיר ומחזיק תיק התברואה

 הנהלת האגף
בברכה, 

גם לבגדים יש מקומות מיועדים!
לגניזה יש מקום של כבוד
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 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

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

ה’-ז’ בניסן תשע”ט
10/4-12/4/2019  

 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, 
3,400,000 גמיש, 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 

_____________________________________________)15-15(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)15-15(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

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

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

בני ברק

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

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

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

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

אופציות מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)9-9(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

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

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

 באחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

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

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

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

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

4-4.5 חדרים

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

חניה + אופציה לבנית חדר 
רביעי 2 קירות כבר מוכנים.

052-2443283)12-15(_____________________________________________

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

3,200,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)13-16("הראשון בתיווך"

אופקים
 להשקעה, ליד הסמינר, 4 
חד', קומה ב', 610,000 ש"ח 

לל"ת, שווה לראות, 
_____________________________________________)14-15ל(052-7124229, 052-7645467

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-39(_____________________________________________

 בית פרטי, 5 חד,' 98 
מ' נטו + חצר פנימית, 

בשכונה שומרי מצוות, ליד 
ביה"כ "הכיפה", משופץ יסודי 
ומשודרג, פינוי מיידי, בקרבת 

מרכזים מסחריים, חניה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח, טל': 
054-7911775)15-15(_____________________________________________

וילות ובתים

 דירת נכה בשיכון ה', 
אכלוס מיידי, לפרטים: 

_____________________________________________)14-15ל(03-5785777

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבניין 

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

03-5791770. ישראל, 
052-5555882)14-15(_____________________________________________

 בר' עקיבא אזור הרב 
קוק, כ- 98 מ"ר, ק"ג 
+ אופציה בגג בטון, 

מרווחת, 3 כיוו"א, פינוי 
מיידי, 1,900,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך אשכנזי, 
03-5791770/שלומי, 

050-2666711)14-15(_____________________________________________

 100 מ"ר ברח' בגנו )מול 
העיריה(, קומה א' ע"ע פינוי 

מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-17ל(054-4483999

 ברח' מהרשל, דירת 4 
חד' בקומה ה', דירה אחרונה 

בבנין, אכלוס לפני פסח, 
_____________________________________________)14-15ל(03-5785777

 בבלעדיות בהרב שך, 
4 חד', יפה וחדישה, ק"ג, 

מעלית, חזית, 3.5 כיווני-
אויר, דירה שמורה, חניה 

רשומה, כ- 90 מ"ר, 
2,080,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)14-15(שלומי, 050-2666711

 מציאה!!! באזור 
שמעיה בגמר שלד, 4 

חדרים גדולים, ק"א, פונה 
לנוף, מסירה בעוד שנה, 
1,890,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)14-14(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 חד' + 
חדר סוכה, מסודרת, קומה 

ראשונה, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-17ל(052-3343342

 בבלעדיות! בבית-יוסף, 
5 חד', חדשה, מחולקת 

ומושכרת ב- 6,700 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 נדירה! בסלנט, 5 חד', 
4 כ"א, 3 דיירים בבנין, 

2,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 
משופצת + דירת 3 חד' + 

אופציה, מעלית, הכול 
ב- 2,950,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ( דירת-גג, 4.5 חדרים, 

200 מ"ר, מפוארת 
ומושקעת, רמה גבוהה, 

ק"ג, חזית, גג ענק 
פתוח )עם דירה נוספת 

של 50 מ"ר מושכרת 
ב- 3,300 ש"ח( + חניה 

בטאבו, 2,450,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1-700-506-350 

 חבקוק הנביא, רמת בית 
שמש ג 5 חדרים פנטהאוז, 

מעלית שבת מטבח מושקע 
ומורחב! 2 מרפסות 30 מ"ר 
כל אחת 2 חניות. נוף מהמם

1,865,000 ש"ח
_____________________________________________)15-15(054-319-1310  דוד ארי

פנטהאוזים ודירות גן
 ריב"ל, רמת בית שמש ב
דירת גן, 4 חדרים, 107 מטר, 
35 מ"ר גינה 1,450,000 ש"ח

_____________________________________________)15-15(054-319-1310  דוד ארי

4-4.5 חדרים
 רחוב הנרקיס 4 חדרים 
יפיפיה, ריצוף חדש קומה 3

80 מ"ר בנוי 920,000 ש"ח  
_____________________________________________)15-15(054-319-1310  דוד ארי

3-3.5 חדרים
 שדרות הדקל 3.5 חדרים  

74מ"ר, קומה 1 מעלית! 
משופצת, פינוי גמיש, 

אזור ומתחרד! 1,150,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח 054-319-1310  דוד ארי

+5 חדרים

 בשכון-ג' ברביעיות ק"א 
אחרונה 65 מ"ר + א.בניה 
ל- 150 מ"ר בקומה + גג 
150 מ"ר אפשרות חלוקה 

2,850,000ש"ח. 
_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 להשקעה בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

)השיפוץ לפני שנתיים(, 
1,450,000 ש"ח, גמיש, מספר 

נכס 6640. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

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

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

053-3128884 ,03-5791514)15-15(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר 260מ"ר 
בנוי + מרפסות, מפואר + נוף 

מרהיב! 2 כניסות 
5,000,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

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

_____________________________________________)15-15(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ(, דירת-גג, 4.5 חדרים, 

200 מ"ר, מפוארת 
ומושקעת, רמה גבוהה, 

ק"ג, חזית, גג ענק 
פתוח )עם דירה נוספת 
של 50 מ"ר, מושכרת 

ב- 3,300 ש"ח( + חניה 
בטאבו, 2,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בשיכון-ה' "דופלקס" 
כ- 130 מ"ר, קומה א' וב', 

מחולקת ל- 2 דירות, כ- 65 
מ"ר X שניים, מ.מהיסוד, 

2,250,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,700,000ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

 א.אברבנאל, 4 חד', כ- 97 
מ"ר. "מ.כחדשה" + ח.בטאבו 

+ מעלית + 35 א.להרחבה, 
1,760,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! א.חנקין, 
כ- 4 חד', כ- 57 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, א.גג-בטון, 
1,540,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

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

משופצת + א.כ- 38 בצד + 
סוכה, 1,430,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514   
 053-3128884)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
צייטלין 4ח' 90 מ"ר יפהפיה 

כחדשה ק"ג 1,870,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

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

_____________________________________________)15-15(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 ברחוב יהושוע, 
בגן העיר 4 חדרים, 

קומה נמוכה עורפית, 
2,100,000 ש"ח )מחיר 

מיוחד ינתן לסוגרים לפני 
חג הפסח(, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 4 חדרים באפשטיין, 
משופצת ברמה גבוהה, ק"ב. 

תיווך BA יזמות, 
_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 בלעדי ברימון קרוב 
לויז'ניץ, 4 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
כ- 110 מ"ר, חזית + 
סוכה, אזור מבוקש, 

מיידי, 1,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

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

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 בגולמוב, 4 חד', חדשה 
מקבלן, ק"ב, חזית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבנין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפיה, חזיתית, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד', מפוארת, 
בנין-חדש, 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 א.המכבים, 3 חד', כ- 62 

מ"ר, קומה ב' "מ.מהיסוד" 
+ מחסן א.כ- 40 מ"ר, 

1,320,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לחטוף!! א.גניחובסקי, 
3 חד', כ- 66 מ"ר, קומה-א 
+ יציקת-בטון, כ- 42 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לרציניים-מיידי!! 
א.נויפלד, 3 חד', כ- 65 

מ"ר, מטופחת ומוארת + 
א.להרחבה, 1,300,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! ז'בוטינסקי + 
כניסה-מב"ב, 3 כ- 64 מ"ר, 

א.צד/ג.בטון א.לחתימות, 
1,320,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 מציאה! א.אליעזר, 3 חד' 
כ- 77 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

1,480,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.אלחריזי, 3 חד', ק"ב, 
כ- 65 מ"ר, משופצת, סוכה, 

א. להרחבה, 1,430,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

4-4.5 חדרים

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

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)15-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חד' 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופציה לחדר 
רביעי עם מעטפת 850,000 

ש"ח. תיווך הצבי 04-6716666
053-3147717)15-15(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

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

הדירה בק"א 1,520,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,700 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)15-15(_____________________________________________

 בקרית שמואל 140 מ"ר, 
5 חד', משופצת ויפה, סלון 

ענק, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 
משופצת חלקית, 770,000 

ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)15-15(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

מ"ר + מרפסת סוכה + נוף 
לכנרת + אופ' ליח"ד של 40 

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

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666)15-15(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן אופ' 
למכירת הגג בנפרד 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 

_____________________________________________)15-15(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

053-3147717  04-6716666)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
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(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)15-15(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת קומפלט בק"א 
+ שוכר לטווח ארוך 520,000 

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)15-15(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

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

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

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

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3.5 חד' משופצים 
+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)15-15(הצבי. 053-3147717

 מציאה, בהר סיני 3 
חד', ק"ב +מעלית, חזית, 

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

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

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

053-3147717)15-15(_____________________________________________

 בצירלזון, 3 חדרים, ק"ק 
+ חצר + מחסן + א.הרחבה 

+ כניסה פרטית + 3 כ"א, 
_____________________________________________)14-15ל(054-8419746

 באזור ק.שמואל נדירה 
ביותר!!! 3.5 מ"ר גובה הדירה, 

5 חד', 155 מ"ר, משופצת 
קומפלט + 3 מרפסות, 

האחת 30 מ"ר סוכה בקומה 
ב' + גג מוצמד בטאבו עם 

אופציה לבניית דירה נוספת, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח 

לחודש, 820,000 ש"ח סופי!! 
"תיווך הצבי" 053-3147717, 

04-6716666)15-15(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות ג': קוטג' 5.5 

חד' )147 מ"ר נטו( + גינה 
+ מרפסות, גישה נוחה, ע"י 

ביהכ"נ נווה-אברהם,
רק 2,900,000 ש"ח.

_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

)גמיש(. תיווך הכוכבים: 
02-5713375)15-15(_____________________________________________

 ברמות א: 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבנין יוקרתי חדש, 
2 מרפסות, נוף מהמם, רק 

2,350,000 ש"ח. 
תיווך הכוכבים: 

02-5713375)15-15(_____________________________________________

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)15-15(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בגולמוב, 3.5 חד', חדשה 
לאכלוס, ק"ב, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבנין-חדש, בזכרון-מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במימון, 
3 חד', משופצת, 1,420,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', גדולה + 
אופציה, חזית, 1,350,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

ֿקו עיתונות דתית / 8214014 / 

דנפרו השקעות בע"מ )"החברה"(
)חברה פרטית שמספרה 512609538(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה תתכנס ביום 7 במאי 2019, 

בשעה 11:00, ברחוב הזורע 89, כפר שמריהו 4691000.
על סדר היום: 

1. פירוק מרצון של החברה על-ידי נושים;
2. בחירת מועמד לשמש כמפרק החברה. 

דנפרו השקעות בע"מ 
על ידי דן פרופר, יו"ר

 במרכז! בגמר שלד 
3ח' רק 1,560,000ש"ח! 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)15-15(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו ק"א חזית 3ח' גדולים 
1,350,000 ש"ח )הון עצמי 

גבוה( "אפיק-נכסים" 
053-3128884)15-15(_____________________________________________

 ברחוב קובלסקי, 3.5 
חדרים גדולה, משופצת 

מהיסוד, חזית, 85 מ"ר, קומה 
_____________________________________________)15-15(ג'. דוד-תיווך, 050-4122744

 דירה מרווחת, 3 חדרים ליד 
_____________________________________________)15-18(ביהכנ"ס הגדול, 052-7660288

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

מיידית, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. מספר נכס 7180. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 ברחוב פרל, 94 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג בטון 
עם נוף פתוח, מאווררת, 
1,730,000 ש"ח, מיידי. 

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

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! א.יונתן, 3.5 חד', 
כ- 74 מ"ר, קומה-א' + כ- 40 
א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לחטוף! ברח' חברון, 
2 חדרים, 44 מ"ר, 

ק"ק, חזית, יפיפיה! + 
אפשרות הרחבה 23 מ"ר 

)השכנים מעוניינים(. 
"מקסימום-נדל"ן" 

052-2452820)15-15(_____________________________________________

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

גג רעפים, 1,210,000 ש"ח, 
גמיש, מספר נכס 7440. 

 077-2050410,0
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בשמואל הנביא 
קרוב להרצוג ולר"ע, 

70 מ"ר, 2.5 חדרים + 
מרפסות, 3 כיווני אוויר, 
קומה ראשונה + סוכה, 

כניסה מיידית, מחיר 
מציאה 1,250,000 ש"ח, 

גמיש, הקודם זוכה!! 
מתאימה גם להשקעה. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! א.אברבנאל, 2.5 
חד', כ- 62 מ"ר, קומה-א', 

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

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לרציניים-מיידי!!! 
א.בנימין-אברהם, 2.5 חד', 

כ- 50 מ"ר, ק"א "משופצת" 
1,090,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! א.בנימין-אברהם, 
כ- 2.5 חד', כ- 58 מ"ר, 

קומה-א', שמורה, א.לסוכה, 
1,180,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לרציניים!! א.צייטלין, 
כ- 2.5 גדולה + מרפסת כ- 57 

מ"ר + ת.בטון - כ- 28 מ"ר, 
1,310,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות, 5 חד', חדשה, 
145 מ"ר ברח' אפרים קציר, 

052-3330965)15-16(_____________________________________________

הוד השרון

 בק.שמואל קומת כניסה, 
משופצת קומפלט, 40 מ"ר, 

באזור מעולה, מושכרת 
ב- 1,800 ש"ח, 520,000 ש"ח 

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

 דו משפחתי, 150 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות + נוף 
לכינרת + גינה גדולה + 

אופציה ל- 2 יחידות של 80 
מ"ר, ביחד 1.3 מליון בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 4 
חד' + נוף מהמם לכינרת + 

מעלית + חניה ומחסן בטאבו, 
מסודרת ויפה, 750,000 ש"ח 

בלבד, סופי. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

 בק.שמואל בקומה א', 4 
חד', משופצת ויפה +  חניה 
ומחסן, 750,000 ש"ח בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

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

גישה-נוחה, 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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(_____________________________________________

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריית אתא

קריית מוצקין

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)11-15(_____________________________________________

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

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

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

_____________________________________________)13-16(הדתי, 050-5699985

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

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

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

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

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

 ביחזקאל, 2.5 ח' לתקופה 
ממושכת. 4 ח' עד אייר. לל"ת 
050-4119420 ,050-8676410)13-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

לוד

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

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

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
בבעש"ט דירת גג עם יחידה 

מושכרת במחיר מציאה, 
2,350,000 ש"ח גמיש, 

054-8482178)14-17(_____________________________________________

דופלקסים

 ברוטשילד/מנדלסון, 3 
חד' + מרפסת גדולה, קומה 

א', חזית, 3 כ"א, מסודרת 
_____________________________________________)14-17ל(ושמורה, 052-7642838

 בקרית הרצוג, 4 חדרים 
ענקית, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)14-15(ברמה גבוהה, 050-6686393

 במינץ, מיידי, 3 חד' + 
מרפסת ונוף, קומה ד' + 

מעלית, מרוהטת, 3,550 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ל(058-3201937

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', מרוהטת 
קומפלט + מזגנים + מעלית, 

_____________________________________________)14-17(ק"א, לל"ת, 054-8406608

אלעד
 באבטליון 4 חד' גדולים + 
מרפסת שירות + מ.סוכה + 
מחסן + דו"ש, במחיר סביר, 

_____________________________________________)15-16ל(050-4190420

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

_____________________________________________)15-18(ש"ח, 050-4644211

 ברמת-שרת, ברחוב 
דוד מרץ-נובומינסקי, 5.5 
חדרים, משופצת + חצר 

ענקית )לסוכה( + 2 חניות 
+ תוספות. בלעדי לצימוקי, 

02-5638221)15-15(_____________________________________________

 "תיווך אריה הדס" - 
מבחר דירות להשקעה החל 

מ- 700,000 ש"ח, 
054-8306543)15-15(_____________________________________________

 ברב-קוק בבניין חדש, מיני 
פנטהאוז, 7 חדרים, ענקית, 4 
כיוונים, סוכה, 2 חניות, מפרט 

גבוה. ללא תיווך, 
055-9385311)15-15(_____________________________________________

 חן-הצפון רח' שלומציון 
מלכה, דופלקס 5.5 חד' עם גג 

80 מ"ר. אמא נכסים, 
054-2390027)15-15(_____________________________________________

 רימקס עוצמה, גוטמן, 
5.5 חד', קומה 14, כ- 150 
מ"ר, דירה חדשה "במגדלי 

העיר", מ.שמש, ממ"ד, חניה*2 
ומחסן. צוות אביגד, 

072-3957393)15-15(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור, 4 
חדרים, קומה 1 + מעלית 

_____________________________________________)15-15(וחניה, 050-3528252

 ברב-קוק בבניין חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט 
גבוה, )אכלוס 4 חודשים(, 

1,850,000 ש"ח. ללא-תיווך, 
055-9385311)15-15(_____________________________________________

 ברח' סלומון, מרווחת 
מאוד, מעלית, חניה, מיידית, 

ממוזגת, 1,530,000 ש"ח, 
050-3882255)15-15(_____________________________________________

 בגורדון, 3 חד', מעלית 
_____________________________________________)15-15(וחניה, 050-3528252

 בק.אתא דירת גן עם גינה 
תשואה של 7% - מחולקת 

ומושכרת -  מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

0522790370)15-15(_____________________________________________

 בקרית אתא דירות קרקע 
בגדלים שונים - החל מ- 

525,000 ש"ח - מחיר ברצפה 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 0522790370

 בקרית אתא, כצנלסון 
4.5 חד' יפיפיה , כ- 127 מ"ר , 
משופצת חלקית ושמורה ק/2 

950000 ש"ח מיידית - תיווך 
_____________________________________________)15-15(סמדר 0522221706

4-4.5 חדרים
 מציאה בק.אתא, 

דירת 4 חדרים, קומה 
2, מושכרת 2,100 ש"ח 

מתאימה לחלוקה, 
052-5133045)15-16(_____________________________________________

קריית ביאליק
 קרית ביאליק , 3 חד' , 

ק/2 לחלוקה )ק/א למעשה(, 
620,000 ש"ח מיידית, תיווך 

_____________________________________________)15-15(סמדר - 052-2221706

 דירה מושכרת כולל גג 
בטאבו מושכר לטווח ארוך 

- מומלצת בחום -  מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)15-15(_____________________________________________

קריית שמואל
 בקרית שמואל, 4 חד', 

מרווחת, 2 מטבחים, שרותים 
כפולים, מעלית, מחסן, חניה, 

דירה מערבית, מושכרת - 1.25 
מיליון ש"ח - תיווך סמדר 

052-2221706)15-15(_____________________________________________

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

6,000 ש"ח "אפיק-נכסים" 
 03-5791514)15-15(_____________________________________________

 באזור קרית הרצוג, פדרמן 
החדשה, 5 חד', ק"ג + מעלית 
+ מחסן + חניה ומיזוג, לל"ת, 

_____________________________________________)15-18ל(050-4145161

 ברחוב טבריה, 4 
חדרים, קומה ג', ללא 

מעלית לתקופה קצרה 
עד שנה, 4,000 ש"ח, 

מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בשכון-ג' 3 ענקית + 80 
מ"ר מרפסות ק"א רק 4,200 
ש"ח מפתח ב-"אפיק-נכסים" 

 03-5791514)15-15(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 3 חד', 50 
מ"ר, חדשה מהניילונים, ללא 
ריהוט + דו"ש, מיידי, 3,600 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח, 052-7656713

 להשכרה דירת 2.5 חד' 
ברח' ירושלים, גמיש! לל"ת, 

054-8410564)15-18(_____________________________________________

 בפוברסקי, דירת גג ללא 
מעלית, ק"ד, 2.5 חדרים, 52 

מ"ר + מרפסת גג כ- 70 מ"ר, 
חדשה, 3 כ"א, מזגנים/ד"ש, 

054-9400028)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

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

050-5677030)12-15(_____________________________________________

 2 חדרים כחדשה יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

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

_____________________________________________)13-16(לזוג צעיר בלבד!

 דירת חדר/חדר וחצי, 
קומת קרקע, מתאים 

ל- נכה/משרד/גן + חצר, 
_____________________________________________)14-17ל(052-6357770

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה בהחלוצים, 2 חד', 
ק"ב', מעלית, 3,200 ש"ח, 

מספר נכס 17966. 
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 יחידת דיור אבן גבירול, 4 
חד', 90 מ"ר, קו' ד' + מעלית, 

4,500 ש"ח. מספר נכס 
 ,077-2050410 .17964

 ,050-5750880
_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד
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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

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-28("תיווך". 050-4105896

צפת
 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)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)15-15(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)15-15(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

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

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

 ברמת שלמה ירושלים 
להשכרה בניין פינתי לטווח 
_____________________________________________)11-15(ארוך לל"ת. 053-3128688

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

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

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

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

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

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

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

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

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

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

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

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

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

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

חריש

פתח תקווה

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

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

רחבי הארץ

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

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073
 מציאה! להשכרה 

ברחוב חברון הרב קוק 
חנות/משרד משופצת 

מהיסוד 20 מ"ר + גלריה 
של 10 מ"ר 2000 ש"ח 

מידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

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

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

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

 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

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

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

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

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

כפר חב”ד
 דירה יפיפיה, מושקעת, 
ממוזגת, מקום שקט לחתן 

וכלה/זוגות עד 2 ילדים, 
054-5504356)14-17(_____________________________________________

 2 חד' מושקעת ויפה 
באורים המבוקש, 2,950 ש"ח 
כולל ארנונה, 054-8417889, 

_____________________________________________)14-15ל(052-7641344

2-2.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לל"ת, במחיר 

2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-6651365

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-13/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-25(_____________________________________________

 בפתח-תקווה להשכרה 
135/170 מ"ר מרכזי 

)איכילוב( לכל מטרה, )מתאים 
למינימרקט/מסעדה 

03-9218152 ,050-3498150)14-15(_____________________________________________

 להשכרה חלק ממבנה 
חדש ומפואר בביתר 

עילית לישיבה או סמינר 
לבנות, המון אפשרויות 

כולל פנימיה, 
052-2570102)14-17(_____________________________________________

 משרד כ- 20 מ"ר, חדש, 
מרווח ומאוורר + מטבחון 

בסוקולוב/השלושה, לעמדת 
נשים בלבד! לעבודה משרדית 

_____________________________________________)14-15ל(שקטה, 052-7622097

 בב"ב להשכרה, דירת 
חדר/חדר וחצי, קומת קרקע, 
מתאים ל- משרד/נכה/גן + 

_____________________________________________)14-17ל(חצר, 052-6357770

 בכיכר אדלר, יח' דיור 
חדשה, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)14-16(ומושקעת, 050-4123955

חיפה
 בהשילוח 29, 2.5 חדרים, 

ענקית, 80 מ"ר, מפוארת, 
נוף לים, לשכירות ארוכת 
טווח, 2,200 ש"ח, גמיש, 

 בקריות, דירות להשקעה _____________________________________________)14-17(050-6428960
החל מ-465,000 ש"ח 2,3,4 
חד' כל הקודם זוכה - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)15-15(_____________________________________________

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

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חקלאיים, מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל 
מ-7.5% לרציניים בלבד  

-  מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 052-2790370

 בקרית אתא למכירה 
חנות במחיר הזדמנות 

220,000 ש"ח -חייבת להימכר 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 052-2790370

 בלעדי בז'בוטינסקי, מחסן 
כ- 35 מ"ר, 580,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 חושב להשכיר חנות 
או משרד בבני-ברק 
בשבילך אנחנו כאן. 

תיווך BA יזמות, 
_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 למכירה מבנה מסחרי 
עם תשואה עוברת של 7.5%, 

זכויות בניה, חוזים ארוכים 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 052-2790370

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מגרשים בקרית אתא 
לבניה רוויה כולל אישורים - 

פרוייקט גדול -  מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)15-15(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 
לרכב, מתאם גם לח.עבודה, 

052-7142450)15-18(_____________________________________________

 במרכז ר'-עקיבא! 86 
מ"ר, משופץ, ק"א + מעלית 

לחנות, משרד וכד' 
6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

 משרד 80 מ"ר במרכז 
בני-ברק להשכרה במחיר 
מציאה. תיווך BA יזמות, 

_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה 
+ ברכת ספא מחוממת, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

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

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-11/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מעלות

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 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(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 "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 נקיה 
לפסח, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

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

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 דירת פנטהאוז חדשה 
בטבריה החרדית, נוף 

לכינרת, לפסח ולשבתות, 
052-5774118)14-17(_____________________________________________

 בנוף פוריה! דירת 
נופש גדולה לפסח ולבין 

הזמנים, נוף + חצר, 
058-7797817)14-17(_____________________________________________

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-25(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-40ל(050-8219080/1

 לזוגות ומשפחות מחירים 
מבצע! שבתות חתן וגיבוש, 

סנוקר, טניס וכו', 
077-8228803 ,052-3540874)15-26(_____________________________________________

 בית נופש לשבת הגדול 
ופסח, סמוך לכינרת, מאובזר, 

חצר גדולה ופרטיות, 
_____________________________________________)15-16ל(050-4128176

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-26(_____________________________________________
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 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(_____________________________________________

 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

 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
 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

פוריה

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

058-4453986)1-24(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

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

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

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

תעוז

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

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

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

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

שברולט

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

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

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

השכרת רכב

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

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

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

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

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

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

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

052-7166619)9-20(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

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

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

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

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

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

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

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

 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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-23(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-23(_____________________________________________

 עולם המחשבים מכירה 
ותיקון, התקנת מצלמות 

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

ספרות
 ספר מקצועי מאלעד, 
מחיר ושרות ללא תחרות, 

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

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

 רכב שברולט טראוורס 
LT, שנת 2017, 48,000 ק"מ, 

יד 1, פרטי, אחריות יצרן עוד 
שנה, במצב מעולה! מחיר 

_____________________________________________)14-17(172,000 ש"ח, 054-4815570

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-39(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-39(_____________________________________________

יעוץ
 טוען רבני עם נסיון, 

ממונות, גירושין, הסכמים, 
_____________________________________________)14-17ל(יעוץ חינם, 058-4197988

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-14/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-26(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

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

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

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

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

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

רפד

 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

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

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה 

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

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

 דרוש מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

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

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

 מעוניין לקנות מכשיר 
שעושה מסאג' נגד כאבים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

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

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

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

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

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

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

 טיפול חינם לסובלים 
ממחלת חניכיים ע"י 

סטודנטית לשיננות בר"ג. 
_____________________________________________)13-16ל(בתאל, 054-7012846

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

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

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

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

 ריפוד וניליון כסאות, 
עבודה מקצועית, נסיון 

רב, שירות עד בית 
_____________________________________________)13-15ל(הלקוח, 052-7652325

 אבדו תפילין ברכבת הקלה 
בירושלים ע"ש יעקב ישראל 

_____________________________________________)13-14ח(גלין, 050-4194390

 נאבדה מצלמה ביום 
פורים + תיק עם כרטיסי 

_____________________________________________)13-14ח(זיכרון, 03-9096730

 נמצאו 2 טבעות זהב 
בקראוון מדרשת סלע )לנשים( 

בבני-ברק, לפני כחודשיים, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3231813

 אבד לי מכשיר ווייז' לפני 
כחצי שנה באזור בני-ברק/באר 

_____________________________________________)13-14ח(שבע, 053-2338519

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)13-14ח(בעבר, 054-2509001

 אברך זקוק מעונין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2509001

 דרושה פרוכת עבור 
ישיבה, בתרומה או בתשלום 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 053-3156349

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה, 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי, שעושה מסאג' 

_____________________________________________)13-14ח(נגד כאבים, 052-7396092

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)13-14ח(ישיבה בתרומה, 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
לצורך מצווה, בתרומה, בכל 

מצב ואנחנו נתקן אותה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

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

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

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

שיפוצים
 שיפוץ 2000 מבצעים כל 

סוגי השיפוצים, תוספות 
בניה ובניית מרפסות, 

050-4176916)14-17(_____________________________________________

 מסרנו בוגבו ונשאר אצלנו 
חלק, המקבל שיתקשר 
_____________________________________________)14-15ח(בדחיפות, 054-8474221

 נמצא בכניסה לאולמי 
בעלזא סטנד של מיקרופון על 

_____________________________________________)14-15ח(הגדר, 054-7790747

 מחפשים שידת מגירות 
סלונית יפה בצבע ונגה במצב 

_____________________________________________)14-15ח(טוב, 050-4188923

 מחפשים ארון נעלים צר 
_____________________________________________)14-15ח(במצב טוב, 050-4188923

 מעונין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי שעושה מסאג' 

_____________________________________________)14-15ח(נגד כאבים, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך, במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בערך, 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)14-15ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)14-15ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך, 
גם אחרי סוכות, בתרומה/

_____________________________________________)14-15ח(סמלי, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל, לצורך חלקי 

_____________________________________________)14-15ח(חילוף, 050-6651365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית לקוסמטיקה, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-4150708

 מעונין לקנות מכתב של 
הרבי מחב"ד ב- אלף ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4158682

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-22(_____________________________________________

 נמצא שקית של "בני 
אמונים" באוטובוס קו 220 
מקרית ספר לבני-ברק ביום 

חמישי כ"ח אדר ב', 
_____________________________________________)15-16ח(052-7683547

 נמצא מפתח ברחוב 
מוהליבר בבני-ברק ביום ג' 

_____________________________________________)15-16ח(2.4.19, 054-8454536

 נמצא שעון ילדות 
_____________________________________________)15-16ח(בבני-ברק, 054-8454536

 נאבדו אוזניות של חברת 
_____________________________________________)15-16ח(JBL בבני-ברק, 054-8460047

 נמצא בבני-ברק ברח' 
השומר, כרטיס זיכרון עם קבצי 

מוזיקה ליד תחנה 402 ביום 
_____________________________________________)15-16ח(שני י' אדר ב', 058-3283058

 נשכחה מטריה בקו 402 
במדף שמעל הספסלים בכ' 

_____________________________________________)15-16ח(אדר ב', 052-7645405

 אבד נגן סאן דיסק ז'יפ בקו 
402 ביז' אדר ב', 

_____________________________________________)15-16ח(02-5823445, 050-4172762

 נמצא בפורים סכום כסף 
באוטובוס מב"ב קו 402, פל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8482759

 דרוש שולחן סלוני נפתח 
ל-4 מטר ומטען להובר-בורד 

_____________________________________________)15-16ח(052-7687128

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך 
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרוש ארון, מיטת היי רייזר 
למשפחה גדולה
_____________________________________________)15-16ח(050-4125549

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

לפרסום
בלוח

03-6162228
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ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

 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

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

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים! 

*ספות 2+3 עור איטלקי נאצ'י 
בהזדמנות אפשר לקנות כל 
_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה

לתינוקות לילדים/ות
נערות ונשים

מבחר ענק לפסח!!
₪ 10-99

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3209095

 טוסטר אובן גודל בינוני, 
כחדש, במחיר 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 052-7144461

 מכשיר סלייסר מבחר 
צורות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרולוקס, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מאוורר כנפיים מברזל 
_____________________________________________)13-14ח(חזק, 90 ש"ח, 054-8421867

 נברשת גדולה מהממת, 
סגנון עתיק, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 כונן דיסקים חיצוני LG, ב- 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, טל': 052-2437292

 מכשיר K34 במצב מצוין, 
כחדש, מחיר מציאה 219 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד! באלעד, 058-3232932

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום מסמכים ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(נייד: 052-2437292

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ,AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)13-14ח(תקין, 25 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy  )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 פקס, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מקפיא, 194 ליטר, 500 
ש"ח, מחיר בזאפ 1,099 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7165234

 מסך עבה למחשב, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7938941

 תנור בישול ואפיה בילד 
אין, קינג, עובד מצוין, עם ניקוי 

עצמי, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-8969770

 מיחם 50 כוסות, במצב 
חדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8497425

 מסך דק 23 אינץ כמו 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2515728

 כיריים לגז, 4 להבות, 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7952200

 תנור אפיה בילד אין )בנוי( 
במצב טוב, צבע לבן, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-9345788

 מזגן חלון, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7126106

 מכונת תפירה חשמלית 
סינגר בתוך ארון, 300 ש"ח, 

בשעות הערב, בני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2483555

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן, עובד מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 מדפסת משולבת - קנון, 
MX515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 ,LCD תושיבה, מסך -

ב- 240 ש"ח, 8 אינץ, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, במחיר - 299 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7274430

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

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מדיח כלים מצב מצוין, 
180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן, 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח, 052-5737813

 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

_____________________________________________)14-25(ק"ס: 052-7171228

 בר מים תמי 4, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 מחשב נייח בלי דיסק, 
200 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)14-15ח(053-3179093

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)14-15ח(052-8401909

 ראוטר נייד, חדש, דור 4, 
חברת וואי, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8428182

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7274430

 Teha מקרר משרדי 
שמור, 300 ש"ח. ג - 83. 

ר - 52. ע - 55 בפ"ת, 
_____________________________________________)14-15ח(052-2786557

 תנור בילדאין - מצב מצוין, 
חדש, 350 ש"ח, בצבע כסוף, 

_____________________________________________)14-15ח(050-7832389

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה לסלולארי, סוללה 
נטענת, 60 ש"ח, מציאה, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 תנור חימום נפט עגול 
כושר חימום חזק עם מיכל 

נפט, מצוין - 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מקרר אמנה U.S.A בצבע 
לבן, 2 דלתות, 650 ליטר 

במצב מכני וחיצוני מצוין! ב- 
_____________________________________________)14-15(1,200 ש"ח, 052-7773526

 מציאה!!! מקרר 
550 ליטר LG *נקי לפסח 

*מוכסף, מצב חדש, רק 1,400 
_____________________________________________)14-14(ש"ח, לפרטים: 054-8420684

 נגן mp3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מדפסת משולבת קנון 
mx515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
תושיבה, מסך LCD ב- 240 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, "8, טל': 052-2727474

GPS , רק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 מסך למחשב, דק, 
רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 מצלמת רוורס לרכב כולל 
מסך, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח וכל 

השנה, חדש באריזה, 
120 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8443855

 שואב אבק חדש לגמרי 
באריזה, לא אלחוטי, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, גמיש, 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת 
קיר, 130 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-2727474

 מנורה לפינת אוכל, 130 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 תנור דלונגי משולב לבן, 
_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, טל': 052-7629022

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 פקס ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מיקרוגל מכני כחדש 
ממש, צבע כסף - 220 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים, 
חברת סמסונג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 זוג גופי תאורה למנורות 
לילה כחדשים, ויפים, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-5388999

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 מכשיר הקלטה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 פקס, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 תנור בשרי + משולב גז, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-5656194

 אופניים חשמליות, תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3054725

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

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

_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

D.V.D  קריוקי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנורה למטבח, צמודת 
_____________________________________________)13-14ח(קיר, 130 ש"ח, 052-2727474

 מנורה לפינת אוכל - 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2727474

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שואב אבק, 160 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 מיטת נוער - משכל, 
משולשת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 ספה בצבע שמנת - 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8416297

 קומודה חזקה כחדשה, 8 
מגירות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 שולחן כתיבה וכוורות - 
_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 054-8416297

 ארון 4 דלתות, חזק - 250 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8416297

 שולחן גדול לסלון, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-2537485

 שולחן קטן מזכוכית 
לסלון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

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

_____________________________________________)14-15ח(גמיש, 050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות, בירושלים, רק 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120285

 מכתביה במצב מצוין, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 054-8452085

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 למסירה ספה נפתחת 
_____________________________________________)14-15ח(בבני-ברק, 050-4188923

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, פלאפון: 052-8958197

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8429931

 ספריה - פינת מחשב 
+ מדפים + שידה 3 מגירות 
+ ארון הזזה 2 דלתות, צבע 
אורן טבעי, 500 ש"ח, איסוף 

מפתח-תקוה, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 שולחן לבן למטבח - 
אפוקסי מט, גודל 1.10/80 

נפתח ל- 1.70 מ"ר, 260 ש"ח, 
052-2644177)14-17(_____________________________________________

 ארון 2 מטר, 4 דלתות 
סנדוויץ חדש, צבע לבן עם 

פורמיקה בפנים, היה בשימוש 
מעט זמן, כחדש לחלוטין, 

1,200 ש"ח, הארון עלה 8,000 
_____________________________________________)14-17ל(ש"ח, 052-7644177

 שולחן 2.90 נפתח ל- 4.4 
מטר, חדש לחלוטין עם 

קבלות, צבע דבש, עץ אלון, 
נקנה ב- 5,500 ש"ח נמכר 

ב- 3,000 ש"ח.
*6 כסאות תואמים, חדשות 

לחלוטין, 1,800 ש"ח, 
_____________________________________________)14-17ל(052-7644177

 *שולחן מחשב חדש עם 
זכוכית וניקל כסף, 145 ש"ח. 
* 2 כסאות מטבח ריפוד סקי 

חום, ברזל ניקל שחור, כל 
_____________________________________________)14-17ל(כסא 50 ש"ח, 052-7644177

 שולחן + 6 כיסאות, בצבע 
עץ בהיר, ריפוד מושב עור 

חום, בהזדמנות, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-18ל(052-4227714

 למסירה במיידי מיטה 
יהודית + 2 מזרונים + 2 

שידות + עמדת טואלט + 
שולחן מחשב במצב מעולה, 

ללא שריטות בכלל. אבי, 
050-2442421)14-14(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 דרוש מזגן חלון לאברך 
במחיר 100 ש"ח  בערך. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן/משרדי 
לבן תורה בתרומה/סימלי. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש בדחיפות לאברך 
מחשב נייד. לפרטים

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולים רפואית שעושה 

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

 מעוניינת במכשיר קיטור 
חום, אדום פועל ללא חלקים. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

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

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEAY )ללא מסך( 

_____________________________________________)15-16ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש,ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 בחינם תנור משולב פלוס 
כיריים במצב תקין

_____________________________________________)15-16ח( 03-9318334 פתח תקווה

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 PILOT 9 רדיאטור 
צלעות כמעט חדש 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח( 050-4087927

 30L מיקרוגל גריל דיגיטלי 
חברת MORPHY חדש 

באריזה 350 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח( 050-4142537

 מיחם דקורטיבי לשבת 
של חב' סול כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-8737224

 מטהר מים תמי 4 דגם 
פרמיום כחדש כולל פילטרים 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-3500137

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה במחיר 250 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7274430 052-8958197

 מחשב נייד מהיר במצב 
מצויין רק 550 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8470594

 תנור בשרי+משולב גז 160 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 3 גופי תאורה )נורת 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)15-16ח(תקין 25 ש"ח 0523463482

 מערכת רמקולים פיליפס 
איכותית למחשב +סאב וופר 
חדשים ללא שימוש 89 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 פקס קנון דגם +495צילום 
שמורה כחדשה 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(0546389446

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך 8# 240 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 מסך עבה למחשב, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7938941

 טאבלט מאושר וועדת 
הרבנים ללא אינטרנט ווידיאו, 
_____________________________________________)15-16ח(כ- 500 ש"ח, 054-8473519

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8470594

 3 נגנים במצב מצוין, מסך 
צבעוני 8 ג'יגה, 80-120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 03-6182130

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה, יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 אופנים חשמליות תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3054725

 מזגן חלון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 2 מסכי מחשב דקים 
במצב מצוין, סמסונג + מאג 
"17, ב- 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 תנור משולב + כיריים 4 
להבות, מצב מצוין, 160 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק לפסח ביעור 
חמץ, 80 ש"ח בלבד, מצב 

_____________________________________________)15-16ח(חדש, 052-5737813

 מקרר שארפ - יד שניה 
במצב טוב, בצבע כסוף, 

1,400 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)15-16ל(053-3151486

 מציאה!!! מקרר 550 
ליטר LG, נקי לפסח, מוכסף, 

מצב חדש, רק 1,400 ש"ח, 
_____________________________________________)15-15(לפרטים: 054-8420684

 אוזניה בלוטוס עם צג, 
ברמה חדשה, באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 מכונת קפה אספרסו לבן, 
חדש באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485, 026418584

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

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653548

 שואב אבק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח בלבד, דגם 
_____________________________________________)15-16ח(HP, טל': 052-5737813

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני, חדש בקופסא 

)טורבו מהיר(, 50 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8063853

 בב"ב מזגן חלון 15 כס' 
לפנימיה/לסוכה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7645405

 אוזניות קשת בלוטוס 
חדשות איכות גבוהה, 60 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 מקפיא 4 מגירות נורמנדי, 
דרוש תיקון קל, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 תנור אפיה + גז משולב, 
190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 לפטופ HP מעבד 
 INTEL-CELERON

T3000 2 ג'יגה זכרון עבודה 
לכל צרכי המשרד/מחשוב 

ולהקלדות 340 ש"ח בני ברק 
_____________________________________________)15-16ח(0539313102

 מגהץ קיטור טפאל מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-8452231

 מראה גדולה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 ספת בד כחולה עם מיטה 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(055-6789259

 שולחן סופרי סת"ם 
מתכוונן כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7382926

 שולחן + 6 כיסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-6193273

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-9089110

 ארון לאמבטיה + מראה, 
מפואר, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון, 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי, צבע 
חום בהיר עם מגירות ותליה, 

190 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737843

 ספת עור אמיתית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, צבע חום, 052-5737813

 כסא לעמדת מחשב או 
שולחן כתיבה, מצב מעולה, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח. 052-4449000

 ספת סלון תלת מושבית, 
באורך 240 ס"מ, מצב מעולה, 
כריות ניתנות לכביסה במכונת 

כביסה, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 ספת סלון דו מושבית, 
אורך 155 ס"מ, 500 ש"ח, 
מצב מעולה, כריות ניתנות 

לכביסה במכונת כביסה. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות, מצב מצוין + מראה 

)אפשרות להוריד( - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 שולחן עץ מלא בצבע 
שחור 1.00X2/00 מ"ר, נפתח 
ל- 3 מטר במצב מצוין, 1,200 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח, 050-4112711

 סטנדר על שולחן, מתאים 
גם לבית הכנסת, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 כסא ילדים מפלסטיק עם 
_____________________________________________)15-16ח(ידית, 20 ש"ח, 052-7126106

 מדפים פלסטיק "כתר" 
צבע שחור, עבה ויציב, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מכתביה עם 
מגירות, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא גלגלים וידיות, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 קומודה 5 מגירות ומראה 
מעוצבת ויפה בצבע חום, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 053-3325028

 ארון דלת אחת עם 
מדפים, חזק ויציב, גבוה, 190 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

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

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מזרון מגנטי מחברת 
"ניקן" ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שולחן קטן ליד הספות, 
_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח, 052-7126106

 שולחן סלוני עגול יפיפה, 
_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח, 052-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטת נוער מעץ מלא עם 
מיטה נפתחת + מגירות ו- 2 

מזרונים, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)15-16ח(054-2019755

 קומודה, 5 מגירות + 
מראה, צבע חום, ב"ב, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3265087

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 כסא ורוד פוקסה יוקרתי 
לחדר ילדים, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בב"ב, 052-7134652

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין בצבע בורדו, ב- 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בב"ב, 052-7134652

 ספה חזקה ואיכותית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 2 
מגירות, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת נוער משולשת 
)מועלם( טובה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(ירושלים, 054-8448229

 בפ"ת, מיטה כחדשה 
1.20 לארגז - מצעים מתאים 

לבן/לבת, 500 ש"ח, שלט 
חשמלי 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

 ספות מעור שחור )2,3( 
ב- 500 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 בהזדמנות מיטת הייריזר, 
מצב מצוין, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בטלפון: 054-8452231

 6 כסאות מעץ מלא יפות, 
460 ש"ח, בטלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 סטנדר רצפה מתכוונן, 
100 ש"ח, 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)15-16ח(להשאיר הודעה

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב, רק 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 02-5812872

 ויטרינת תצוגה 
לקוסמטיקאית במצב מצוין, 

450 ש"ח, בני-ברק: 
_____________________________________________)15-16ח(052-3400588

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

כללי

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

תינוקות

תקשורת

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ, כחדשה, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ב"ב, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה, 
במחיר 500 ש"ח, ב"ב, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 pliko switch עגלת פג 
כחדש, 3 חלקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125386

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חברת ברייטקס, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 052-5078585

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7682482

 עריסה - 95 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר אייפון S5, מצב 
חדש, )ללא מטען ואוזניות(, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 050-8776286

 סים טוקמן חברת פלאפון, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 50 ש"ח, 050-8776286

 טלפון כשר חדש, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7958200

 4 שמלות יפות לארוע, 
מידות 6,8,10, 50 ש"ח כל 
_____________________________________________)13-14ח(שמלה, טל': 050-4184747

 תריס הצללה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4184747

 פאזל מרהיב ביופיו, 3,000 
חלקים, חדש באריזה, 270 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 תמונת הרב אליישיב, 
ענקית, ממוסגרת, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סכך לסוכה, 2.1X31 מצב 
מצוין לא מתולע, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מגזיני זמן, 19 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 נעלי סקוני חדשות 
באריזה, במחיר הזדמנות, 
250 ש"ח, מידה 39, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(03-6185569

 מגן ברכיים לרוכב אופנים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 הספר "הרים סביב לה" 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 מזוודה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 תלת אופן לילדים, 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7126106

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6 אורך 0.94, 
מחיר כל שמלה - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 אופני ילדים, 95 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים קטנים - 170 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-5656194

 נרגילה מצרית גדולה 
כחדשה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 אופניים B.M.X + גלגלי 
עזר, "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח()בפ"ת(, 052-2786557

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 טרול עילי למטוס, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 משחק IQ FIT, כמעט 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 30 ש"ח, 052-7600336

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה, 4 חלקים במצב מצוין, 

מספר לא מדויק 38-44, 
ב- 250 ש"ח, 050-4160457, 

_____________________________________________)13-14ח(ירושלים

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 רחב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה, 
חדשה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 קסדה של אופנוע במחיר 
מציאה, 150 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7144461

 מכנס ג'ינס לגבר, מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 סיר לגובנה קוטר 20, 
_____________________________________________)13-14ח(כל"פ, 35 ש"ח, 058-7041010

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מיטת היירייזר מצוינת 
במצב מעולה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8493446

 מיטה וחצי של עמינח עם 
ארגז, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6285950

 ארון בגדים 4 דלתות, צבע 
אלון 55X1.60X2.40 ס"מ, 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 050-7844102

 כוננית צבע וונגה, רוחב 
80 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 שולחן לסלון צבע וונגה 
70X1.55, גובה 98 ס"מ, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 מזנון לסלון צבע וונגה, 
4 דלתות + 3 מגירות, 

0.55X2.0X0.55, ב- 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 סלון סקיי חום 2+3 במצב 
טוב, איסוף מפתח תקווה, 

300 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 270 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 מיטות 
+ 2 מגירות למצעים, 260 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 03-6193273

 מיטת נוער מעץ מלא 
עם מיטה נפתחת + מגירות 

- 2 מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-2019755

 למסירה תיבה )בימה( של 
בית כנסת במצב טוב, אורך 

1.5 מ'/עומק 70 ס"מ, גובה 1 
_____________________________________________)14-15ח(מטר, 050-4104424

 באלעד - כסאות למטבח 
מברזל שחור, יציב + ריפוד, 25 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח כ"א, 050-4135002

 מסרנו בוגבו ונשאר אצלנו 
חלק, המקבל שיתקשר 
_____________________________________________)14-15ח(בדחיפות, 054-8474221

 נדנדה חשמלית דר' בייבי 
כחדשה עם מנגנון ופעלולון, 

רק 300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-9549670

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-2326070

 עגלת אמבטיה בלבד 
 Avio )שילב( inglesina
שחור + אפור, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8421088

 עגלת תינוק משולבת, 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 054-8452085

 לול עץ במצב מצוין, מזרון 
וסדין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7655652/3

 לול פלסטיק + מזרון, 180 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7655652/3

 עגלת מוצי משולבת בצבע 
אפור, כחדש, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-7629022

 שידת החתלה, צבע לבן, 
_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 050-7844102

 עריסה ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם שלב 
1. חלב נוכרי - 25 ש"ח. 

מהדרין - 30 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 באלעד - עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+ 18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(טל': 050-2897977

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך, 75 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)13-14ח(40 ש"ח, 053-3155415

 שמיכת פוך לגיל שנה, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3155415

 עגלת ילדים טיולון + 
אמבטיה, כחדשה, ביבי בולי, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-8421867

 בימבה חזקה כחדשה, 
חברת ליטלטקס, 130 ש"ח, 

נקנה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 הליכון לתינוק, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-9521867

 למסירה פלאפון חדש 
מגע, רק 250 ש"ח, לא כשר, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 טלפון כפול אלחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, ב- 100 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(054-5981054

 למכירה c2 דגם 722, 
כשר, תומך הודעות/קשר 

אורגינל, 150 ש"ח, לפרטים: 
050-4169137)14-16(_____________________________________________

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאחסון, שחור, 

כחדש, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 2 שטיחים לקיר תמונות 
דיוקן של הרב מרדכי שרעבי 
והבבא סאלי, רק 150 ש"ח 

כ"א, במצב מצוין, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות, מידה 23, רק 70 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120286

 לגו מכבי אש, גדול, מקורי, 
חדש באריזה, 400 ש"ח 

במקום 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-84502085

 פליימוביל תחנת משטרה, 
חדש באריזה, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(70 ש"ח, 050-4135002

 מוט מתח לכושר, פטנט 
נתלה על משקופים ללא 

ברגים וקידוחים ב- 100 ש"ח, 
052-7773526)14-15(_____________________________________________

 למכירה 2 פאות במצב 
מצוין/כחדשות בצבע חום 

_____________________________________________)14-17(כהה, 052-7165993

 זוג בלוני סופר-גז + ווטס 
+ סלילים + מכסה, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-2786557

 קרניז גבס מתאים לוילון, 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 
מטר. מחיר - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5388999

 מתקן לאופניים לרכב 
- חדש, בסך 220 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-5343924

 אופניים ראלי פעלולים 
במצב מצוין - 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(פרטים נוספים: 050-9340317

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

שעות, חדש באריזה! 400 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בירושלים, 054-5981054

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה, 150 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(נייד: 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38, חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מעיל צמר של גולף 
מידה 38, חדש - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מעיל צמר שחור לאישה, 
חדש, בדוק משעטנז, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8452085

 מזוודה ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 אופני ילדים - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בבני-ברק, 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 אופני ילדים 16", ב- 120 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 054-5385013

 אופני ילדים BMX לגיל 
4 עד 8, "16, צבע כחול, 120 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-5385013

 סולם 3 שלבים חזק 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-6784969

 טיולון 80 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)15-16ח(ומקלרן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה פרגו 300 
ש"ח צבע אפור זית

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 ארונית 
אמבטיה+כיור+ברז איכותי 

260 ש"ח סנדביץ'
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת תינוק עץ מלא+ 
מזרן 100 ש"ח מצב מעולה 

_____________________________________________)15-16ח(054-8459159

 300 ש"ח עגלת תינוק 
3 גלגלים מצב מצוין ירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8448229

 סימיליאק למהדרין 900 
גרם שלב 2 60 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8493634

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
סלקל-טיולון ואמבטיה 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7122470

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק, 85 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי - 25 ש"ח. מהדרין - 

_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 050-4135002

 באלעד, עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו-ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-7154392

 עגלת תאומים כחדשה, 
400 ש"ח, גמיש, בפרדס כץ, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7188350

 עגלת תאומים צבע 
שחור, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא נדנדה והדום לרגליים, 
בז', להאכלת תינוק, חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-9876467

 סלולרי עם רדיו וכרטיס 
זכרון עם שירים דתי 

לאומיים+כבל טעינה ומטען 
_____________________________________________)15-16ח(מצויין 80 ש"ח 050-2897977

 למכירה נוקיה C2 מוכשר 
_____________________________________________)15-16ח(ב-250 ש"ח 054-8450520

 אוזניות בלוטות חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 טלפון במצב טוב של 
חברת VTECH בעברית 
100 ש"ח 052-7635224 

_____________________________________________)15-16ח(050-4171398 

 סמסונג A8, חדש 
בקרטון, 64 ג'יגה, מוגן מים, 
יבואן רשמי סאני, מציאה רק 

_____________________________________________)15-15(1,350 ש"ח, 052-3441441

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 הספר הרים סביב לה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 הספר אחרי 30 שנה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 10 ש"ח, 054-8454536

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" עם אחריות, עדין, 
יפה, איכותי, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5918474

 משקפי שמש לגבר, 
חברת "ארוקה" חדש ב- 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש, 50 ש"ח, 050-4164485, 

_____________________________________________)15-16ח(02-6418584

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 מסננת משולש לכיור 
מנירוסטה, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 בלון גז, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-712606

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
ירקות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מורשת מכירות פומביות, 
הערכה חינם לחפצי יודאיקה, 

ספרים עתיקים, כתבי יד 
ומכתבי רבנים, אפשרות 

לתשלום במזומן, 
_____________________________________________)15-18ל(054-3053055, 052-8861994

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מערכת תופים לילדים 
מחנות לכלי נגינה, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 053-3115187

 שטיח מצב מצוין, גודל 
בינוני, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 אקווריום פנורמי מטר + 
שולחן, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 אקווריום חצי מטר, פינות 
עגולות + חצץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 כלוב לאוגרים כולל אוכל 
בכמות גדולה, ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד. נייד: 050-6660080

 משנה ברורה בהוצאת 
דירשו, מהדורה חדשה, 290 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 בב"ב חלון אלומניום 
קומפלט, תריס-זכוכית, 

1X1.30 מ', שמורה, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7645405

 חולצות אוהה חדשות, 90 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 בהזדמנות, 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 סולם 3 שלבים יציב 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-6784969

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי, חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 סיר לחץ סולתם חדש, 
1109 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 ירחונים נשים כל חוברת 
6 ש"ח בלבד )במקום 25(, 

_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-2013391

 מעיל מעור שחור לנשים, 
ארוך במידה 44-46 במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח, 053-3325028

 שמלה שחורה וכסף 
לנשים במידה 44 מפוארת 

לערב, במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3325028

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 70 ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)15-16ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אופנים מצויינים, 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים B.M.X עם גלגלי 
עזר "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח()בפ"ת(, 052-2786557

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח,  טל': 052-2727474

 חוברות מרווה לצמא כרוך 
משנת תש"מ עד שנת תש"נ, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-8464909

 אביזרים לפורים, חדשים, 
_____________________________________________)15-16ח(10 ש"ח, 050-9089110

 תחפושות לפורים, 
שמלות מפוארות, רק 40 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-9089110

 מראה קיר, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 אופנים לילדים, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משחק קליק המקורי, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, גזרה רחבה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חסידות 
בעלז, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מעטפה עם בולי דואר, 
עברי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653753

 אופני BMX לגיל 4 עד 8, 
צבע כחול, "16, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-5385013

 בימבה ג'וק, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 קורקינט לילדים, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7126106

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות "18 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6850138

 אופני הרים 26 אינץ, 
הילוכים 21, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-6437084

 בימבה פלא מצב כחדש, 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח, 052-7126106

 ראש בובה + שיער ללימוד 
תספורות ותסרוקות, ב"ב, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-6195087

 גיטרה ספרדית מעץ, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, ב"ב, 058-3265087

 למסירה בירושלים גליונות, 
עלונים למשפחה ולילדים, 

_____________________________________________)15-16ח(02-5812872



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

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 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

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

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-23(מצויינים. 053-6532507

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למזנון 
חברה בת"א ל-4 שעות בבוקר 
7:00-11:00 32 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)12-15(נסיעות. 050-6967591

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-20(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-19ל(תשלום חגים, 052-3838484

 לנקיון בתים בירושלים, 
דרושים בחורים זריזים וחרוצים 

בלבד! עבודה עד פסח, 40 
_____________________________________________)13-15ל(ש"ח לשעה, 054-8538959

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה עם 
_____________________________________________)13-14ח(שכר הולם! 050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)13-14ח(לפי שעה, 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3595314

C
H

A
N

I

03-5770521  
03-5771144  

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

 דרוש עובד רציני, לעבודה 
קבועה, בהתקנות ומיזוג אויר, 

_____________________________________________)14-17ל(באזור המרכז 058-7348517

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 למאפיה בפתח תקווה 
)צומת סגולה( דרושים עובדי 
אריזה וליקוט למשרה מלאה/

חלקית, בשעות אחה"צ, ימים 
_____________________________________________)14-17(א-ה, 054-7708222

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות עבודה 

מהבית, לפרטים: 
054-8408411)14-17(_____________________________________________

 בגבעת שמואל - ב"ב, 
דרושה עובדת למשק 

בית, 3 פעמים בשבוע, 
גמיש )בית של בנות(, 

054-3977205)14-17(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
סייעת לגנים בת"א, 
עדיפות לנסיון, כיסוי 

ראש - מטפחת, לפרטים: 
054-8503222)14-17(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

לשעות אחה"צ, 
055-6684461, או 

_____________________________________________)14-17(לפקס: 03-6310203

 דרוש/ה קוסמטיקאי/ת 
לסלון חרדי, פדיקור, 

קוסמטיקה ועוד... גברים/נשים 
_____________________________________________)14-17ל(בהפרדה, 050-2030007

 למדרשת בנות 
במטרסדוף בי-ם, דרוש/ה 

טבח/ית לחצי משרה שעות 
גמישות, קו"ח ל: 

gmail.com@0276955)14-15ל(_____________________________________________

 דרושות מדריכות ועוסיו"ת 
להוסטל פגועות נפש 

בבני ברק. 
Sara-levi@shany.co.il

052-7634986)14-17(_____________________________________________

 מנה"ח למשרד רו"ח 
בפ"ת ליד ציר ז'בוטינסקי, נסיון 

3 שנים, קו"ח למייל:
oeay63@gmail.com)14-17(_____________________________________________

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה, מעוניינת לעבוד 

במשרד בקרבת בני-ברק, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8414989

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לשנה"ל תש"פ דרושים 
מורים ומורות, מחנכים 

ומחנכות בירושלים ובית שמש 
ובבני ברק והסביבה. קריירה, 

072-22-222-62)15-15(_____________________________________________

 לחברת קיטרינג 
בירושלים, דרוש/ה עובד/ת 

שבת, תנאים מעולים. רפאל: 
_____________________________________________)15-16ל(050-8656554

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן 

ולו"ז, ועבודה משרדית שקטה, 
שעות נוחות, שכר 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15(נטו. קריירה, 072-22-222-62

 לחברת בניה גדולה 
בירושלים פקיד/ה לעבודה מול 

ספקים, ועוד, משרת בוקר, 
שכר התחלתי 6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד במרכז בני ברק 
מזכיר/ה. לתפעול המשרד. 

א-ה, שעות נוחות. לא נדרש 
ניסיון. שכר 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(קריירה, 072-22-222-62

 למכבסת שלגית בב"ב, 
דרוש שליח, רשיון נהיגה ב', 

לעבודה קבועה, אופציה לרכב 
_____________________________________________)15-16(צמוד, 050-8460282

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-26(חובה, 054-4690222

 דרושה מטפלת לגן 
בגבעתיים, 3-4 בקרים בשבוע, 

צוות חרדי איכותי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-8680032

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, 

ועובדי מטבח, 
תנאים טובים, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשק בית 
_____________________________________________)15-15(בק.הרצוג, 054-4314029

 מתפנה מנהל שיווק, 
מכירות ופרסום מומחה למגזר 

_____________________________________________)15-16ח(דתי-חרדי 050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/הכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)15-16ח(וערב בישיבה 050-6651365

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים /בתשלום 

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365  ג'קט מידה 2, צבע שחור, 
_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח, 053-3155415

 צידנית רכה, 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים, חדשה 

באריזה וכיסא ים, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 למסירה עיתוני בתוך 
המשפחה ומשפחה, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2252171

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24372982

 משקפי שמש איכותיים, 
חברת "ארוקה" חדש, ב- 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-8776286

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים 80/190, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב, 058-3265087

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8429931

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון הזזה לבגדים - רהיטי 
דורון + פינת עבודה + מגירות, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-8918009

 שולחן מחשב מזכוכית, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-7126106

 שידת טיפולים בצבע לבן, 
מעץ סנדוויץ, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 ארון 2 דלתות בבני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני-ברק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני-ברק, 
מעץ סנדוויץ, מדפים, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3662700

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ארון שרות קטן של כתר, 
חדש, במחיר מציאה - 140 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2449315

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8958197



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

ייצור מיוחד לפסח תשע"ט
קטניות - מיוחד לתינוקות

כשרות מהודרת לפסח

הנבחרת
מטרנה מציגה:

שמלווה את רוב האימהות כבר דורות גם בפסח!

 בחירה שעוברת"
מדור לדור..."
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