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מאשימים: גזר דין נגד החלשים 
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איציק מצרפי 

מערכת נתוני אשראי שהוקמה על ידי בנק ישראל עלתה 
לאוויר ב-12.4.2019 ונעטפה בצלופן הסברתי יוצא דופן 
של  החדשים"  המלך  "בגדי  היא  אפשרית,  מדיה  בכל 
על  הפיננסיים  הגופים  של  לחוזקם  וההוכחה  העשרים,  המאה 
שר אוצר חלש שיצטרך לחשב מסלול מחדש אם יפגוש שוב את 

התיק הכי לא חברתי שקיים במשרדי הממשלה. 
איך זה עובד?

בנקים וגופי אשראי חוץ־בנקאיים מעבירים למאגר את המידע 
על הלקוחות הפרטיים שלהם. כמה כסף לווה, לכמה תשלומים 
נתונים שעד  ועוד  נפרסה ההלוואה האם היה איחור בתשלומים 
הנתונים  יועברו  מהמאגר  בפרטיות".  ל"פגיעה  נחשבים  היו  כה 
הנתונים שהתקבלו,  בסיס  על  ינותחו,  ל"לשכות אשראי" שבהן 
הסיכונים הכרוכים במתן אשראי לאותם לקוחות. על פי מסקנות 
אשראי.  דירוג  יקבל  לקוח  כל  הסיכונים  את  שתחשב  המערכת 
שלא במפתיע, בינתיים העניק בנק ישראל רישיון גישה למאגרי 
המידע לשלוש לשכות אשראי - קו מנחה, דן אנד ברדסטריט ובי.

די.אי. 
הניסיון הראשון לחוקק את חוק נתוני האשראי היה ב–2001, 
בפרויקט  מדובר  נחרצות.  לו  התנגד  ישראל  בנק  שבזמנו  אלא 
כרטיסי  חברות  בישראל,  הבנקים  מלבד  מעורבים  בו  עצום 
האשראי, גופי אשראי חוץ־בנקאי גם גורמים רגולטוריים ביניהם 
בנק ישראל, משרד האוצר משרד המשפטים והמועצה הלאומית 

לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה. 
משלם  של  מכיסו  ישראל  בנק  שמימן  הפרויקט  הקמת  עלות 
חלק  שקלים.  מיליוני   150 מ  ליותר  בינתיים  הגיעה  המיסים 
בשוק  "השינוי"  על  המבשר  היומרני  הפרויקט  של  מההוצאה 
האשראי הצרכני, הוא הקמפיין שמנסה לטהר את המטרה ה"זרה" 

עם הבטחה נהדרת - "תחרות". 
בנק ישראל בקמפיין-משכנע מסביר לנו כי כעת נפתחת תחרות 
על הלקוח דורש ההלוואה, אך שכחו לציין את הנתונים המדאיגים 
שהם עצמם פרסמו במרץ 2019 אשר לא כללו את דאגתם לעלות 
"יתרת החוב של משקי  אם  כי  הבית,  הריבית שמשלמים משקי 
הבית לבנקים שלא לדיור הגיע ב-2018  ל-158 מיליארד שקלים 
שקלים,  מיליארד   5 כ  שהם   20% של  עלייה  נרשמה  ובמקביל 
קרי:  המוסדיים"  מהגופים  הבית  משקי  שלקחו  בהלוואות 
מהבנקים.  פחות   - השתלמות  וקרנות  גמל  מקופות  הלוואות 
ומייצרת  מתנפחת  עודנה  הבית  משקי  בקרב  האשראים  בועת 
ובכל  האבודים"  ה"חובות  הורדת  לאחר  עתק  רווחי  לבנקים 

יותר  זאת, אם המערכת תגדיר אתכם כ"מסוכנים" אתם תשלמו 
על ההלוואה ומי שירוויח בסופו של דבר, הפתעה - אלו הגופים 
הישרדות"  ב"הלוואות  המושקע  שהציבור  בזמן  כי  הפיננסיים, 
של  רווחיות  הציגו  הבנקים   ,  2018 ב  הריביות  עלות  תחת  כרע 

כ–45 מיליארד שקלים. 

המציאות והאשליה 

בחלק  או  ובאחד  מהבנק  הלוואה  נטלתם  בעבר  כי  נניח  אם 
מהתשלומים פיגרתם בשל מצוקה כלכלית נקודתית, אתם תחשבו 
ללווים "מסוכנים" ובשל דירוג המערכת, הריבית שתשלמו תהיה 
הרבה יותר גבוה מההלוואה שלקחתם לפני הקמת המאגר. קרי: מי 
שירוויח - נותני ההלוואות. במידה ואתם לווים ללא דופי והמאגר 
סימן אתכם כ"שווים", בנק ישראל לא מבטיח לכם הלוואה עם 
תקרת ריבית, המקסימום שתקבלו זה מבול של טלפונים מ"סוחרי 
האשליות" נציגי הגופים הפיננסיים שינסו לדחוף לכם כסף לכיס 
כשכל התענוג הצרוף הזה על חשבון משלם המיסים ומה שמדאיג 

יותר - בחסות הרגולטור. 
מתהדרים  פיננסיים  ותאגידים  אשראי  כרטיסי  חברות  בנקים, 
"ערכים",  כמו  במילים  תוך שהם משתמשים  באחריות חברתית 
מתחזקים  אפילו  חלקם  לקהילה"  "תרומה  "הוגנות"  "אתיקה", 
שדיבורים  אלא  הציבור,  של  נכונה  פיננסית  להתנהלות  תוכניות 
לחוד ומעשים לחוד. הקמפיינים האגרסיביים המככבים באמצעי 
הלוואות,  לקחת  הציבור  את  שמשדלים  השונים  התקשורת 
קהילתית/חברתית  אחריות  מהפגנת  קשת,  כמטחווי  רחוקים 
כשהם עטופים במסרים סותרים כמו "הלוואה מיידית" "הלוואה 
ביטחונות"  "ללא  ערבים",  "ללא  מהבית",  לצאת  "בלי  בקליק" 
וכדו', המשכנעים אותנו שלקיחת הלוואה היא עניין של מה בכך, 
ומטשטשים את העובדה שמדובר בצעד כלכלי משמעותי שראוי 

לבחינה אחראית. 
הפער ביחסי הכוחות בין התאגידים הפיננסיים לציבור, הוליד 
המחייב  הלוואה,  של  ובשיווק  בפרסום  אזהרה  חובת  חוק  את 
בפירעון  "אי־עמידה  בנוסח:  אזהרה  הלוואה,  פרסום  לכל  לצרף 
הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול  ההלוואה 
לפועל" כאשר הסנקציה כנגד הפרת החוק היא עיצום כספי ע"ס 
דרכים  מוצאים  הפיננסיים  שהתאגידים  אלא  שקלים,  אלף   750
מהנתונים  התעלמות  תוך  החוק  יישום  ואת  הנוסח  את  לעקוף 

המדאיגים שמפרסם הרגולטור. 
מדו"ח היציבות הפיננסית שפרסם בנק ישראל ביוני 18 עולה 
כי האשראי למשקי בית הניתן על ידי הגופים המוסדיים, גדל 
מתפתח  דומה  כשבאופן  בשנה,  אחוזים  עשרות  של  בקצב 
האשראי שניתן למשקי הבית על ידי חברות כרטיסי האשראי. 
בבנק ישראל מציינים עמדה לפיה הזמינות הגדלה של האשראי 
הבית  משקי  של  הפיננסי  הסיכון  את  מגבירה  החוץ-בנקאי 
הנוטלים אשראי זה, בעיקר של אלה בעשירונים הנמוכים, עם 
זאת, בכדי שלא ליצור כאוס בקרב החוסכים, הם מציינים  כי 
יחסית,  בית אלה בחוב הכולל קטן  וחלקם של משקי  "הואיל 

אין כאן סיכון למערכת הפיננסית, אף כי יש סיכון למשקי הבית 
עצמם".

עוד מציין אותו הדו"ח כי מספר הבקשות לפשיטת רגל עומד 
על כ-22 אלף בשנה, לשם ההשוואה  לפני כעשור הוא עמד על 
פחות מ-5,000.  בבנק ישראל מציינים כי חלק מעלייה זו אפשר 
לייחס לגידול באשראי הצרכני, אם כי שם מסתייגים מאמירה חד 
יותר." עוד  משמעית וטוענים ש"עניין זה טעון בדיקה מעמיקה 
"מאגר האשראי" שעל הקמתו שילמנו  כי מטרת  להאמין  סיבה 

מכיסנו, נועדה ברובה לשמור על יציבות הבנקים. 

"שיקולים זרים"

שהביאה  רפורמה  או  חוק  כי  נדמה  לכולנו  לא  אם  לרובנו 
זה  המקרים  ברוב  אז  לטובתנו,  באמת  זה  "לטובתנו"  הממשלה 
אכן עובד ככה, אך למרבה הצער לא מעט מהחוקים התקנות או 
הרפורמות נראה רק כי באו לשרת את האזרח אך בסופו של דבר 
עושות את ההיפך הגמור. אם ניקח לדוגמא את המפגע האימתני 
הקמעונאיות  הרשתות  בקרב  כאן,  המתנהל  קרטל  לכאורה  של 
ובחסות חוק המזון, נצטרך לצבוט את עצמנו כדי להאמין שאנחנו 

לא חולמים בלהות.
תארו לעצמכם מציאות שבה אתם יכולים לדעת את המחירים 
ממוחשבות  כשמערכות  נתון,  רגע  בכל  שלכם  המתחרים  של 
פעם  בכל  מייל  או  סמס  הודעת  לכם  שולחות  מתקדמות 
בכל  מסוים  מוצר  של  מחיר  מורידים  או  מעלים  שהמתחרים 
אחת מחנויותיהם וכל מה שנותר לכם לעשות זה לשנות מחירים 
תיאום  קרטל  לכאורה  מנהלות  הגדולות  המזון  רשתות  בהתאם. 
תחרות.  מאי  כתוצאה  מחירים  לעליית  שמביא  מושלם,  מחירים 
מי שעזרה להן להקים את המנגנון המסועף היא לא אחרת מאשר 
לצרכנות  שיתרום  כלי  ליצור  היתה  כוונתה  שאמנם  המדינה, 
מחוייבות  אותו  המחירים"  "מאגר  דבר  של  בסופו  אך  נבונה 
בעיקר  משמש  הישראלי,  הצרכן  עבור  לנהל  הגדולות  הרשתות 
את הרשתות. אם המנגנון הזה לא היה קם בחסות המדינה - מספר 

בכירים במשק היו נידונים למאסר. 
או  שוויון  לייצר  הצרכן  להגנת  החוקים  מרבית  של  תכליתם 
כדי  למרכול  יכנסו  אנשים  שני  נניח  אם  פערים,  לצמצם  לפחות 
לרכוש שקית חלב הם ישלמו מחיר זהה אלא כשמדובר בהלוואה 
של  המוסכמה  את  לקבל  הגיוני  לנו  נראה  ליטול,  יבקשו  שהם 

ההבדל בעלויות הריבית בין החלש לחזק. 
בכיר בגוף פיננסי אומר לביזנס: "אין לנו אלא להכיר בעובדה 
שמתהדר  המאגר  בבסיס  המסתתרים  זרים  בשיקולים  מדובר  כי 
ביתרון ה'תחרות על כיסו של הצרכן', בהנחה ואני טועה, זהו גזר 

דין למשקי הבית החלשים".
אם בכל זאת חשקה נפשכם לדעת היכן אתם מדורגים, יש לכם 
את האופציה להזמין את הדו"ח בשלב זה רק באמצעות המוקד 
פעילות  בשעות   077-6093720  /  *6194 במספר:  הטלפוני 
או   8:00-13:00 חג  וערבי  שישי   ,8:00-17:00 א-ה  המוקד: 

.www.creditdata.org.il :באמצעות הקישור

נכנסים לכיס: האיום של 
'מערכת נתוני האשראי'

מערכת נתוני האשראי שעלתה לאוויר לאחרונה - הוקמה על ידי בנק ישראל כחלק 
• את מי תשרת המערכת?  מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל 

מומחים מאשימים: גזר דין נגד החלשים 

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב 
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



יום שכולו תורה

 כמדי שנה ולאור ההצלחה הגדולה 
 בשנים האחרונות, הנכם מוזמנים להשתתף 

 ביום עיון 
 ולימוד מיוחד 

 שיתקיים באודיטוריום הענק 
 "רמת אלחנן" רח' רבינוב 4 בני ברק

 ביום חמישי ד' באייר תשע"ט
 לע"נ הרב חיים ב"ר אליעזר זצ"ל | מרת חוה שרה ב"ר יהושע ע"ה 

והר"ר יהושע בן הרב חיים זצ"ל לבית משפחת צפורי הי"ו

- מקומות מיוחדים לנשים -

ראש העיר הרב אברהם רובינשטין שליט"א
מ"מ ראש העיר הרב חנוך זייברט שליט"א

ישאו דברים הרבנים הגאונים שליט"א

ישאו דברי ברכה

הרה"ג רבי ברוך רוזנבלום שליט"א    9.30

הרה"ג רבי אהרן אקר שליט"א  10.30

הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א  11.00

הרה"ג רבי מאיר שורץ שליט"א  12.00

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא  13.00 
שליט"א רב אב"ד בני ברק  
             תפילת מנחה וארוחת צהרים

הרה"ג רבי שלמה לוינשטיין שליט"א  15.00

הרה"ג רבי אשר דרוק שליט"א  16.00

הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א  17.00

הרה"ג רבי מנחם שטיין שליט"א  18.00

הגאון רבי בנימין בירנבוים שליט"א  19.00

הרה"ג רבי מרדכי נויגרשל שליט"א  19.30

מצגת מחייו ופועלו של מייסד   20.30 
ה'בר בי רב' כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל  

תפילת ערבית  
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חרדים  בשילוב  המדינה  שרואה  הרבה  החשיבות  למרות 
אחוז  בהם  רבים  ליקויים  מצא  המדינה  מבקר  באקדמיה, 
נשירה גבוה, ירידה במספר הסטודנטים ותעדוף של נושאים 

שאינם הולמים את צרכי המשק

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

דו"ח מבקר המדינה: 
הות"ת והמל"ג הזניחו את הטיפול 

בנשירת חרדים מהאקדמיה

אלי כהן

השופט  המדינה  מבקר  הקדיש  שלם  פרק 
בדימוס יוסף שפירא לנושא הנגשת ההשכלה 
למרות  כי  עולה  מהדו"ח  החרדי.  למגזר  הגבוהה 
הגבוהה  ההשכלה  במערכת  החרדים  ששילוב 
מוגדר משימה לאומית, התוכניות שהובילו הות"ת 
והמועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( כדי להגדיל את 
ליקויים.  עמוסות  היו  החרדים  הסטודנטים  מספר 
שהציבה  ביעדים  עמידה  אי  על  מצביע  המל"ג 
בציבור  משמעותי  שינוי  יצירת  אי  ועל  לעצמה 

החרדי. 
תולה  באקדמיה,  חרדים  לשילוב  החשיבות  את 
בקרב  בתעסוקה  לעליה  גורמים  שהם  בכך  המבקר 
להנגשת  לתוכניות  חשיבות  יש  לפיכך  החרדים, 
החרדים  לגברים  ובעיקר  החרדי  למגזר  ההשכלה 
שלהם  האקדמית  וההשכלה  התעסוקה  ששיעורי 
מבקר  לבקשת  הלמ"ס  שערך  מבדיקה  נמוכים. 
המדינה, עולה כי פערי ההכנסה בין חרדים לשאינם 
שלמדו  חרדים  בקרב  מאוד  מצטמצמים  חרדים 

לימודים אקדמיים.
עוסקים  המבקר  לפי  העיקריים  הליקויים 
מכלל  הגברים  בשיעור  ביעדים,  העמידה  במידת 
בנשירה  טיפול  ובהיעדר  החרדים  הסטודנטים 
השיא  על  המבקר  מצביע  לדוגמא  כך  מהלימודים. 
במספר הסטודנטים החרדים בשנה"ל תשע"ו, שהוא 

רק כ80% מהיעד שקבעה הות"ת בעצמה.
המבקר מצא כי שיעור הגברים החרדים באקדמיה 
נמוך משמעותית משיעור הנשים החרדיות, ולמרות 
הגברים  מספר  להגדלת  תוכניות  נעשו  לא  זאת 
החרדים ויתרה מזאת אף צומצמה העדיפות שניתנה 
המשך  לגרום  שעתיד  מה  המלגות  בקבלת  לגברים 
הסטודנטים  כלל  בקרב  הגברים  מספר  הקטנת 

החרדים.
את עיקר הביקורת, מפנה המבקר לסוגיית הנשירה 
ידע,  פערי  בהן  סיבות  מכלול  לדבריו  מהלימודים. 
החרדים  הסטודנטים  על  מקשות  למידה  והרגלי 
לסיים את הלימודים לתואר. מהדו"ח עולה כי שיעור 

הנשירה מהלימודים האקדמיים במגזר החרדי גדול 
יותר מפי שניים משיעורו בקרב המגזרים האחרים. 
שיעור הגברים החרדים עומד על 46% נשירה ואצל 
נשים על 28%, לעומת 20% אצל גברים לא חרדים 
הקדם  במכינות  גם  חרדיות.  לא  נשים  בקרב  ו12% 
גבוה במיוחד, עם כ55%  אקדמיות שיעור הנשירה 
בקרב   35% לעומת  חרדים,  גברים  בקרב  נשירה 

הנשים.
שיתחילו  חרדים  גברים   100 מכל  המבקר  לפי 
לימודים במכינה רק 45 ימשיכו ללימודים אקדמיים 
תהליך.  של  בסופו  תואר  יקבלו  מתוכם   24 ורק 
למרות הנתונים החמורים, הות"ת והמל"ג לא ניתחו 
ולא  הנשירה  לצמצום  יעדים  קבעו  לא  הבעיה,  את 

קיבלו החלטות בנושא.
בהשכלה  חרדים  בשילוב  )העוסקת  ק.מ.ח  מקרן 
ותעסוקה( נמסר בהתייחסות לדו"ח: "דו"ח המבקר 
של  הנשירה  בבעיית  לקוי  טיפול  על  שמתריע 
סטודנטים חרדים ממערכת ההשכלה הגבוהה, הוא 
נורת אזהרה וקריאה לפעולה מיידית, לכל העוסקים 

בשילוב חרדים בהשכלה ותעסוקה".
"לצערנו, גורמים שונים - חלקם מתוך האקדמיה, 
אופרטיבית  תכנית  לביצוע  כוחות  לשלב  במקום 
בהוספת  ערב  עד  מבוקר  עסוקים  נשירה,  למניעת 
למניעת  הדרישה  כמו  לחרדים  תרבותיים  חסמים 
הפרדה מגדרית, שהפועל היוצא שלה יהיה מכשול 
ובהמשך  ללימודים  לפנות  המעוניינים  לאלו  נוסף 

להשתלבות בהצלחה בשוק התעסוקה.
"העצירה במגמת העלייה של מספר הסטודנטים 
גוברת  התנגדות  של  תוצאה  רק  לא  היא  החרדים, 
תוצר  גם  אלא  מבית,  אקדמיים  ללימודים  והולכת 
מובהק של ניסיונות חוזרים ושונים לכפות התערבות 

ושינוי הזהות החרדית מחוץ.
השפעה  יש  להשכלה  המבקר:  שקובע  "כפי 
השנתית  ההכנסה  ועל  התעסוקה  על  חיובית 
את  להנגיש  תמשיך  ק.מ.ח  קרן  ולכן,  הממוצעת. 
תוך  החרדי,  לציבור  התעסוקה  ושוק  ההשכלה 
הקפדה על שמירת הזהות החרדית וחיפוש פתרונות 

לבעיות אלמנטריות היוצרות נשירה".

הגירעון גדל
שבינתיים  הביטחונית,  המתיחות  רקע  על 
נראה כי חדלה מלגעוש, התפרסמו השבוע נתוני 
הגירעון לחודש אפריל. טוב, לא מפתיע, הגירעון 
החודשים  ב-12  המדינה  בתקציב  המצטבר 
שהסתיימו באפריל 2019 זינק ל-3.8% מהתמ"ג, 
לעומת 3.4% במרץ. נזכיר כי יעד הגירעון לשנת 
2019 הוא 2.9 אחוז. קבלת פנים מלבלבת לשר 

האוצר המיועד. 
גם  )ואולי  היוצא  האוצר  שר  של  המדיניות 
הנכנס( כחלון, הייתה שלומיאלית בצורה יוצאת 
דופן, והמצביעים הבינו זאת היטב. מדיניות של 
מטרה  לכל  הציבורית  מהקופה  הטבות  חלוקת 
“חברתית" שרק אפשר להעלות על הדעת, הביאו 
הציבורית  לקופה  שהיו  היפות  שההכנסות  לכך 
של  מצבו  החוצה.  יצאו  מיד  החולפות,  בשנים 

הציבור לא הוטב כתוצאה מחלוקת הכספים, אך 
הבחירות  תוצאות  ומתדרדרת.  הולכת  הכלכלה 
להם  שאין  הבוחרים,  של  ההבנה  את  משקפות 

תועלת מבזבוז כספים. 
גרעון כשלעצמו הוא סיטואציה כלכלית שהיא 
ויש  לה  ראויה  הצדקה  שיש  בתנאי  לגיטימית, 
למשק  זאת  נשווה  תמיד,  וכמו  לכסות.  מאיפה 
צורך משמעותי, למשל  יש  לעיתים כאשר  בית. 
מהבנק,  הלוואה  נוטלים  אז  חדש,  חדר  לבנות 
מצטמצמים  הבאות  והשנים  החודשים  ובמהלך 
לגיטימי.  ההלוואה.  את  להחזיר  כדי  בהוצאות 
בלי  סתם,  הלוואה  לקחת  זה  לגיטימי  שלא  מה 
שום סיבה, לחיות מכספי ההלוואה ולקוות לטוב 
שיהיה מאיפה להחזיר. עוד יותר לא לגיטימי זה 
מהצורך  ולהתעלם  בהמשך,  הוצאות  להרחיב 

עם  שנטלנו.  הגדולה  ההלוואה   את  להחזיר 
של  עניין  רק  היא  רגל  פשיטת  שכזו,  התנהלות 

זמן. 
את  הכניס  הוא  כחלון,  שעשה  מה  בדיוק  זה 
לגירעון, למרות שלא היה שום  תקציב המדינה 
כדי  השפע,  שנות  את  לנצל  במקום  בכך.  צורך 
הוא  המדינה  מתקציב  )שליש  חובות  להחזיר 
37 מיליארד  חוב. רק עלות הריביות עומדת על 
יותר  ועוד.  עוד  חובות  הגדיל  הוא  שקלים(, 
דירוג  וכאשר  ריביות,  ביותר  עולה  זה  חובות 

האשראי ירד, אז עלות הריבית תגדל עוד. 
להיערך  כדי  לנצל  צריך  השפע  שנות  את 
לשנות רעב, לשלם את חובות העבר, וכך לפתח 
את האפשרות לגייס כספים כאשר נצטרך אותם 
צבאי  מבצע  היה  לא  לשמחתנו,  חירום.  במצב 

בעל עלויות עתק, אך אם היה כזה, היינו מוצאים 
עצמנו במצב אליו איננו מוכנים כלל. 

עובדות  מבין  לא  הרחב  הציבור  אם  גם 
מספיק  האנשים  מבינים  עדיין  אלה,  פשוטות 
כשם  מצבם.  את  שיפר  לא  שכחלון  להסיק  כדי 
ביצע  כאשר  בקלפי  כחלון  את  לתגמל  שידעו 
ממנו  להתעלם  ידעו  כך  הסלולר,  רפורמת  את 
בקלפי כאשר הוא מכר לוקשים וחילק כספים על 
חשבון הקופה הציבורית. יש בכך איתות חשוב 
מאד לשר האוצר הבא - פעל באחריות ובתבונה, 
הציבור יודע לזהות מי עושה עבודה רצינית ומי 

מחרטט הטבות. 

דוד רוזנטל

שאלה: קיבלתי דו"ח תשלום קנס על חניה באדום לבן בבני ברק. בדו"ח התחלפו שתי ספרות 
של מספר הרישוי, כך שהמספר המודפס אינו של הרכב שלי. שאלתי היא מה עלי לעשות, האם 
של  הרישוי  מס'  צילום  זה  בנוסף  שקובע  מה  אולי  או  הקנס  את  לשלם  עלי  האם  קביל,  הדו"ח 

המכונית כפי שצילם הפקח?
המשפט  בית  או  העירייה  מטעם  התובע  האם  היא  לעניין  החשובה  השאלה  תשובה: 
יכולות  הפקח  ידי  על  הדו"ח  ברישום  רבות  שגיאות  עבירה.  ביצעת  לא  שבפועל  יאמינו 
להביא לתוצאה של ביטול הדו"ח על ידי התובע מטעם העירייה או על ידי בית המשפט, 
אך מנגד אם בפועל ביצעת את העבירה ואתה לא חולק על כך, הרי שאין בשגיאה טכנית 

לבדה לבטל את הדו"ח בדרך כלל. 
אם אתה סבור שלא ביצעת עבירה ושמהדו"ח שנכתב לחובתך לא ניתן להסיק שדווקא 
אתה הוא זה שביצע עבירה, ייתכן וכדאי לך לפנות במכתב לתובע העירוני ולבקש ממנו 
לבטל לך את הדו"ח. ביכולתך בנוסף גם לבקש מהעירייה להעביר את הדו"ח לבית המשפט 

בתקווה שהשופט ייקבע שלא השתכנע שאתה הוא זה שביצע את העבירה.



שאלה: מה המשמעות של חברה בע"מ? מה משמעות ראשי התיבות בע"מ?
של  המשפטית  מהאישיות  ושונה  נפרדת  משפטית  אישיות  היא  בע"מ  חברה  תשובה: 
יותר  )כלומר בעלים של החברה( אחד או  יכול להיות בעל מניות  בעלי החברה, לחברה 
וראשי התיבות בע"מ הינם למעשה המילים בערבות מוגבלת. המשמעות של עירבון מוגבל 
הינה שבעלי החברה אינם מחויבים באופן אישי בחובות של החברה אלא רק עד לגובה 
הון המניות הראשוני של החברה, שהנו בדרך כלל סכום נמוך למדי אותו הכניסו לקופת 

החברה בתחילת הדרך, תמורת מניות החברה שבבעלותם.



שאלה: הגשתי תביעה לבית המשפט נגד העירייה בגין עיקול שהעירייה עשתה בחשבוני שלא 
כדין ולאחר שהעירייה לא הגישה כתב הגנה במועד קבע בית המשפט שהוא קיבל את התביעה 

שלי ללא הגנת העירייה. בינתיים העירייה עשתה לי עיקולים נוספים. מה עלי לעשות?
תשובה: פסק דין ללא כתב הגנה הינו פסק דין לכל דבר ועניין ונראה שהעירייה הפרה 
את פסק הדין כך שביכולתך להגיש נגד העירייה תביעה נוספת- הן בגין לשון הרע חזר והן 

לאור ביזוי החלטת בית המשפט על ידי העירייה.
חשוב לומר, שאף אם העירייה תבקש לבטל את פסק הדין ואפילו אם פסק הדין יבוטל 
לאור שניתן במעמד צד אחד. עדיין- במועד בו הטילה העירייה עיקולים נוספים היה פסק 
הדין שריר וקיים ולכן בכל מקרה נראה שהעירייה ביזתה את החלטת בית המשפט והיא 

חשופה לדין בעניין זה.



שאלה: הלכתי להתייעץ עם עורך דין בנוגע לתביעה שברצוני להגיש והוא ביקש ממני לחתום 
על ייפוי כוח. מה המשמעות של ייפוי הכוח?

העניין:  )לצורך  הכוח  מייפה  שמבצע  משפטית,  לפעולה  שם  הוא  כוח  ייפוי  תשובה: 
מעניק  כוח  ייפוי  על  שחותם  מי  הכוח.  מיופה  שהוא  שלו,  ה"שלוח"  מול   - ה"שולח"( 
במובן  שלישי.  צד  מול  כלשהן  פעולות  בשמו  לעשות   - זכות(  )רשות,  הרשאה  לשלוח 
אחד":  "גוף  למעין  המעורבים  הצדדים  את  הופכת  כוח  ייפוי  על  החתימה  עצם  מסוים, 
מייפה הכוח רותם את מיופה הכוח - לשמש כידו הארוכה ולבצע בשמו פעולות מסוימות. 
בכדי שעורך הדין יוכל לשמש כשליח שלך בפני בית המשפט ולהגיש למשל את התביעה 

לבירור בבית המשפט הוא נדרש להציג למזכירות בית המשפט יפי כוח חתום ממך.

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

ירידה בשוק האשראי לרכבים

תיק האשראי לרכבים ירד ברבעון הרביעי 
מיליארד  ל-12.6  שקלים  מיליון  בכ-300 
כי  עולה  ישראל  בנק  שפרסם  שקלים.  מנתונים 
באשראי  ירידה  של  ברציפות  רביעי  רבעון  זהו 
שניתן על ידי הבנקים וחברות האשראי לרכישת 
לכלי  האשראי  ירד  ב-2018  הכל  בסך  רכב.  כלי 
ב-1.1  האשראי  וחברות  הבנקים  שהעניקו  רכב 
ירידה  מהשוק.  כ-8%  שהם  שקלים  מיליארד 
בולטת יותר היתה בחברות האשראי - ירידה של 
כ-18% ל-1.8 מיליארד שקל. סיכום הדו"ח מעלה 
כי חברות האשראי הקטינו את ההלוואות לרכישת 
רכב והגדילו את רכיב ההלוואות המסוכנות יותר 
הריבית  להעלאת  שיביא  מה  ההחזרים,  במדד 

בחברות האשראי.

ענף העופות במשבר

לירידת  הוביל  העופות  בכמות  היצף 
רשתות  הן  מהפער  שנהנה  ומי  מחירים, 
את  הורידו  שלא  לאחר  קופון  שגזרו  השיווק 
הלול  לענף  המועצה  נתוני  לצרכן.  המחירים 
על כ־5.3  עומדות  בענף  המכירות  כי  מעלים 
מיליארד שקל בשנה, מנתונים שמעלה בכיר בענף 
הקמעונאות עולה כי עלות של גידול עוף מגיעה 
לכ־6 שקלים לקילוגרם, וב־2018 הוא נמכר ב־4–

4.5 שקלים לקילוגרם. היצף כמות העופות בשוק 
 2015 משנת  שהחל  מהעובדה  כתוצאה  שנוצר 
אין הסדר בין מועצת הלול של משרד החקלאות 
הביא  הגידול,  היקף  להגבלת  בנוגע  למגדלים 

לצניחה של כ־15%–20% במחירים אשתקד.

רובוטים אין, משרות אאוט 

מהמשרות  שכמחצית  מעריכים  מחקרים 
ב– אבל  להתייתר,  עשויות  הקיימות 

הקיימות  המשרות  שיעור  כי  מעריכים   OECD
שייעלמו בתוך 15–20 שנה במדינות המפותחות 
מהמשרות  ו–28%  על  כ–17%  בישראל  יעמוד 
בגלל  מאוד,  להשתנות  צפויות  להערכתם, 
אין  לדבריהם,  זאת,  עם  מטלות.  של  אוטומציה 
חדשות  משרות  ייווצרו  שלא  להעריך  סיבה 
האי־ודאות  "חרף  שיאבדו.  אלה  את  שיחליפו 
עתיד  השינויים,  של  ולעומקם  למהירותם  באשר 
מחברי  כותבים  סביר",  אינו  כלל  עבודה  ללא 
הדו"ח. ובכל זאת, טוענים ב–OECD, אין מקום 
לשאננות. לפי הדו"ח, מעסיקים וממשלות יכולים 
באמצעות  בהכשרה  להשתתף  עובדים  על  להקל 
כספיים  תמריצים  ומתן  מודולריים,  קורסים 

לקבוצות הפגיעות בשוק העבודה.

צרכנות נבונה כבר בבתי הספר

במהלך החודשים האחרונים, לקחו תלמידי 
כיתה ה' בבית ספר בגן יבנה חלק בתכנית 
יצאה  נבונה. התכנית  כלכלית המחנכת לצרכנות 
לדרך בפעם השנייה הודות ליוזמה משותפת של 
של  בגיבושם  אחריות  שלקחו  ההורים,  הנהגת 
נוספים  הורים  ובשיתוף  בתכנית  השיעור  מערכי 
אשר התנדבו להרצות במסגרת התכנית. יניב חדד 
פיננסי ומחבר הספר "מהתיכון  המומחה לחינוך 
לא  "הממשלה  כי  לביזנס  אומר  הפנסיה"  ועד 
מסוגל  שהוא  למרות  הזה,  המהלך  את  אוהבת 
כוחות  הבאים.  בדורות  הפערים  לצמצום  להביא 
ילמדו  שלנו  הילדים  אם  פחות  ירוויחו  השוק 

להשתמש בכסף בתבונה".

חרדים לשוויון תעסוקתי 
באחד במאי הונף דגל חג הפועלים הבינלאומי ברחבת ההסתדרות ו"אות התאגדות" הוענק לועדים 
חרדים ⋅ ההסתדרות: נניף דגלים חדשים להנעת המשק הישראלי תוך מחויבות לשילוב ושוויון לעובד 
החרדי ⋅ יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד: "נמשיך להיות הלב הפועם של העבודה המאורגנת בישראל" 

איציק מצרפי  

בעוד רבים מאיתנו תוהים מדוע המלחמה 
ביוקר המחיה לא הצליחה עד כה למרות 
הבטחות המדינאים, באה אמזון ועושה את מה 
ובלי  ועדות  בלי  בעולם,  לעשות  רגילה  שהיא 
שנכריח את עצמנו להאמין בתירוץ הזקן בעולם 

- "מה שרואים מכאן לא רואים משם". 
כניסת  שאחרי  ביום  יקרה  מה  שתוהה  מי  לכל 
אמזון לישראל, התשובה היא תחרות. מה שלא 
הבשורה  אחת.  אמזון  תעשה  המדינאים  עשו 
לקבל  באפשרות  רק  לא  היא  בישראל  לצרכנים 
את המוצרים עד הבית בחינם בתוך חמישה ימי 
האטרקטיבי  המחיר  אלא  היותר,  לכל  עסקים 
שיוצע לרוכשים מאמזון - שיהיה ברוב המקרים 
נמוך מהמחיר בו ניתן לרכוש את אותם המוצרים 

ברשתות החשמל פארם והמזון בישראל.
מזה מספר שנים חברת אמזון עוקבת באדיקות 
את  ומתאימה  בישראל  הצריכה  מגמות  אחר 
אוקטובר  מאז  הישראלי.  השוק  לקראת  עצמה 
המוצרים  מספר  את  החברה  הרחיבה   2017
הזמינים לישראלים בלא פחות ממיליון פריטים, 
מה שהביא לה גידול במכירות. מספר ההזמנות 
כארבעה  בתוך  עלה  לישראל  שהגיעו  מאמזון 
בכל  צמיחה  מראים  והנתונים  ב-40%  חדשים 
למוכרים  פנה  אמזון  אתר  לאחרונה,  נתון.  רגע 
ישראלים והזמין אותם להצטרף לתכנית מיוחדת 
ללקוחות  ולמכור  העברית,  בשפה  המונגשת 

בארץ באתר אמזון מקומי. 
היבואנים  היצרניות  של  השבר  זעקות  את 

מכל  לשמוע  אפשר  הישראלים  והקמעונאים 
הישראלי  הצרכן  מזעקות  יותר   לא  אבל  עבר, 
למדינות  ביחס  יותר  הרבה  משלם  שהוא  על 

 .OECD-ה
איגוד לשכות המסחר ודומיהם המנסים להגן על 
קוראים  בישראל,  והעסקים  היבואנים  היצרנים 
הצרכן  של  לכיסו  המרעננת  הבשורה  למיגור 
הישראלי, אך נראה כי עוד הרבה קודם הישראלי 
כבר מבין שעם עבודה על המידות אפשר להזמין 
"כאן  דווקא  ולאו  שבועיים  בעוד  שיגיע  מוצר 

ועכשיו" - ולשלם הרבה יותר בזול. 
האם העסקים בישראל צריכים לדאוג?

העסקים  של  התנין  ודמעות  הזעם  נבואות 
העניין  לצורך  לבוא,  מאחרות  לא  הישראלים 
ההיפך  את  שיוכיחו  דוגמאות  מספר  לכם  נגיש 

הגמור. 
את כניסת אקספון לשוק התקשורת, הגיעה חברה 
פחות חזירה שהחליטה לכבוש את שוק הסלולר 
את  מוטטה  לא  היא  לב  ישים  לא  שאיש  ומבלי 
חברות הסלולר המתחרות היא פשוט טלטלה את 
השוק או אז הגיע כחלון והביא לאיזון השוק. כל 
חברות הסלולר קיימות ואף התווספו להן חברות 

נוספות כמו רמי לוי גולן טלקום ודומיהם. 
מעורב  היה  לא  בה  נוספת  דוגמא  תרצו  אם 
חברת   - ממש  הרפורמה  בעשיית  הרגולטור 
הביטוח AIG האמריקאית שנכנסה לשוק בשנת 
1995 וטלטלה את שוק הביטוח, החברה אמנם 
לתחרות  הביאה  אבל  הישראלי  בשוק  התבססה 
טלפוני,  שירות  של  הקונספט  בשל  ממש  של 
- ללא סוכני ביטוח, אלא  הדומה לביטוח ישיר 
באמצעות מוקדי מכירות ישירים ומערכות מידע 

לחיסול  הביאה  לא  לשוק  כניסתן  מתוחכמות. 
לשפר  להתייעל,  אותם  אילצה  אלא  המתחרים, 

את השירות ולהוזיל מחירים.  
הודעת אמזון על כניסתה לישראל השפיעה על 
יחד  צנחו  הקניונים  מניות  שם  בבורסה  המסחר 
עם מניות רשתות האופנה והחברות המשווקות 

מוצרים חשמליים. 
את החבל אי אפשר להחזיק בשני קצותיו, מצד 
שכירים  הם  ישראל  מאזרחי  המוחץ  הרוב  אחד 
שמשוועים ומצפים לראות שיפור ביוקר המחיה 
כניסת  בשל  מאוימים  אותם שכירים  מאידך  אך 
אמזון לישראל, כוחו של השוק נבחן בדיוק כאן, 
היכן שאנחנו מחויבים ל"ישן מפני חדש תוציאו" 
כדי שנוכל לרכוש כאן בארץ זבת החלב, קוטג' 

במחיר שפוי. 
הרבה  בהצלחה  אמזון  את  לברך  אלא  לנו  אין 
יבינו  כך  רק  מעצמם,  מצפים  שהם  למה  מעבר 
הקמעונאיות  והחנויות  היבואנים  היצרנים 
שלכל שבת יש מוצאי שבת ויכיילו את מערכות 
רגל,  יפשטו  הם  אחרת  מחדש  שלהם  התמחור 

ועליהם כבר לא ישאר מי שירחם. 
בקליק  אמזון  חברת  של  הבעלים  כהן,  דביר 
המסחר  בענף  ישראלים  ויזמים  חברות  המלווה 
אמזון  של  בהכרה  היא  המקוון:  "החדשנות 
את  פתחה  אמזון  הישראליים.  במוכרים 
מי  לכל  למעשה  ומאפשרת  שלה  הפלטפורמה 
היעד  קהל  את  להגדיל  באמזון  חשבון  לו  שיש 
שלו ל-9 מיליון ישראלים. זה די קרוב למהפכה, 
ולמוכרים,  הישראלי  לצרכן  גדול  צעד  וזהו 
צורך  ללא  מרכולתם  את  למכור  כעת  שיכולים 

בחוזי עתק מול גופי הפצה גדולים".

איציק מצרפי

ומילאה  שהוקמה  מאז  שנים  כמאה 
ההסתדרות  הארץ,  בבניית  מרכזי  תפקיד 
מארגוני  כאחד  עצמה  את  למצב  ממשיכה 
במהלך  לאחרונה  בישראל,  החזקים  העובדים 
גם  אך  עבר,  מכל  אש  ספגה  הבחירות  טרום 
של  קיומה  עקרון  ששאלת  יודעים  ההון  בעלי 
עובדות  אלפי  רטורית.  שאלה  היא  ההסתדרות 
שנה  מדי  מצטרפים  ענפי המשק  מכל  ועובדים 
למאות אלפי הישראלים אשר מימשו את זכותם 
להתארגנות, אבל תתפלאו, למרבה הצער עברו 
מאה שנים אך יש כאלו שעדיין לא מבינים מה 

פשר הגוף שמבטיח שוויון לעובד החרדי.  
באירוע שהתקיים בחצר ההסתדרות הציב יו"ר 
ההסתדרות הנכנס ארנון בר דוד יעדים חדשים 
פערי  לצמצום  דגלים  והניף  מגזרים  חוצי 
גילה  דוד  בר  בישראל.  מגזריים  הכלל  השוויון 

עובדי  על  דגש  כששם  לקודמיו,  ביחס  אומץ 
המגזר החרדי הסובלים מתנאי עבודה מחפירים 
הלב  להיות  "נמשיך  והבטיח:   לחוק  בניגוד 

הפועם של העבודה המאורגנת בישראל". 
אודליה מעודה רכזת הסקטור החרדי בהסתדרות 
אמרה לביזנס: "היום השמח לכלל הפועלים הוא 
החרדים  העובדים  החרדי.  לפועל  העצוב  היום 
אבל  הישראלי  המשק  במארג  איכותי  חלק  הם 
יכולה  לא  סולידריות  קטן.  מרגיש  עדיין  הוא 

להיות סלקטיבית."
דוד  בר  ההסתדרות  יו"ר  העניק  הטקס  במהלך 
את "אות ההתאגדות" לועדים החזקים שהובילו 
מורשת  עובדי  ועד  ביניהם  החרדים  העובדים 
הכותל וועד עובדי נטו שהחלו את מאבקם לפני 
 כשנה בעזרת קומת הסקטור החרדי שבהסתדרות. 
את   19 במאי  באחד  לראות  ניתן  האם  בשאלה 
עבור  המעורפלת  המנהרה  בקצה  שנדלק  האור 
לאיגוד  האגף  יו"ר  סגן  השיב  החרדי  המגזר 

"ההסתדרות  מסט:  רפי  בהסתדרות,  מקצועי 
מחוייבת  הישראלית  החברה  של  ההיתוך  ככור 
תופעת  למיגור  להביא  ותפעל  החרדי  לעובד 
עובדי  ועד  במגזר-החרדי.  השכירים  עושק 
בשל  דווקא  לחירות  זכו  נטו  ועובדי  הכותל 

הסולידריות והצדק החברתי הפנים מגזרי."
הציבור החרדי היוצא לעבודה באישור רבותיו, 
היותו  את  המנצלים  במעסיקים  אחת  לא  נתקל 
לדיני  מינימלית  מודעות  חוסר  בשל  פגיע 
שתצטרך  הרי  מכאן  ישראל.  במדינת  העבודה 
ההסתדרות להוכיח את עצמה בכדי להנגיש אל 
זכויותיו  על  החסר  המידע  את  החרדי,  העובד 
ערכי  ואת  ההלכה  ראי  את  מיישמת  תוך שהיא 
במאה  יקרה  לא  מזה  כלום  אחרת  היהדות 

הנוכחית. 
אמר:  הכותל  מורשת  ועד  יו"ר  לוי  איתיאל 
"כעובדי הכותל אנו נפעל להעביר את זה הלאה 
בתקווה שנהיה אור ליתר המועסקים החרדים." 

ובא לציון אמזון 
עכשיו זה רשמי - אמזון נכנסת לישראל ומעלה את העסקים הישראלים על מזבח יוקר המחיה 
• מפעלים ועסקים רבים חשים מאוימים במקום לחשב מסלול רווחים מחדש • אמזון מבטיחה 

מחירים נמוכים כמעט בכל תחום ומניות הקניונים בצניחה 

20 שנות חסד אירוע הוקרה למטרנה לציון 
אלי כהן

ארגון החסד הגדול "חסדי נעמי" מזמינים את הנשים והבנות לערב 
לחברת  ותודה  הוקרה  בסימן  חן  ארמונות  באולמי  שיערך  מרתק 

מטרנה לציון סיום מבצע מטרנה מצווה זו השנה ה20 ברציפות!
סביב  יערך  והוא  מטרנה  הנהלת  להשתתף  צפויים  המיוחד  באירוע 

שולחנות עם כיבוד עשיר.

בתוכנית: הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו, טובי צייטלין ברון 
והסופר  מפוארת  אמנים  סעודת  בליווי  אחת"  מילה  "רק  מרגש:  במופע 

הנודע הרב חיים ולדר.
בחסדי נעמי מציינים כי הכניסה לאירוע חופשית ובנוסף – שי יחולק 

לכל משתתפת!
 19:15 בשעה   14/5 באייר   ט'  שלישי  ביום  בעז"ה  יתקיים  האירוע 

באולמי ארמונות חן בבני ברק.



מתכון
אינפורמטיבי

 hila@kav-itonut.co.il הילה פלאח

לקראת הקיץ, מחדשת 'יטבתה' את השוקו האהוב בכד 
2 ליטר, ומשנה פורמט לאריזת בקבוק עדכנית. שינוי 
פורמט זה מתאפשר הודות לרכישת מכונת בקבוקים 

חדשה ביטבתה, ויאפשר לשוקו להישאר טרי לאורך זמן 
רב יותר. שוקו יטבתה בבקבוק 2 ליטר ממשיך להיות 

מועשר בסידן ובוויטמין D, עם 1.5% 
שומן בלבד, ולהכיל פחות מכפית 

סוכר מוסף לכוס. בעקבות המעבר 
המוצלח לפורמט הבקבוקים, 

צומחת 'יטבתה' במותגיה השונים 
כבר שנה שלישית ברציפות. לאור 

ההצלחה, הוחלט בהנהלת החברה 
להשלים את המהלך באמצעות 
רכישת מכונה לניפוח בקבוקי 2 

ליטר, שתאפשר גם לאריזת השוקו 
המוגדלת להתעדכן ולעבור לפורמט 

הבקבוק.  כשרות: בד"ץ למהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

בקבוק חדשני ומעודכן

לסיים במהירות את הכביסות 
עם פתיחת עונת הקיץ, מעמיקה 'יקבי כרמל' את סדרת המבעבעים 
הנמכרת בישראל  Sparkling Buzz, ומשיקה את 'באזז מנגו'. הטעם 

המרענן והחדשני פותח בהמשך לפופולאריות הרבה לה זוכה קטגוריית 
המבעבעים, ולאחר שנבחר ברוב קולות במבחני טעימה קפדניים. 

Sparkling Buzz הינה הסדרה המובילה את קטגורית המבעבעים וזוכת 
'מוצר השנה' ובחירת הצרכנים לשנת 2018. הסדרה כוללת יינות קלילים 

עם אחוז אלכוהול נמוך של עד 6%, מתאפיינים במתיקות מרעננת, 
 Sparkling Buzz .ומומלצים להגשה מצוננים בטמפרטורה של 4 מעלות

מנגו החדש, מיוצר מענבי מוסקט, בתוספת נגיעות קלות של מנגו 
טבעי, ועם 6% אלכוהול. המשקה בעל מתיקות וארומת מנגו. מתאים 

כאפריטיף, ארוחות קלות ופיקניקים.Sparkling Buzz מוסקטו, הינו יין לבן 
קל ומוגז קלות בסגנון המוסקטו די אסטי האיטלקי, בעל מתיקות נעימה 
ומאוזנת ו-6% אחוז אלכוהול. יתאים כאפריטיף וארוחות קלות, ומעניק 

תשובה למחפשים יין מבעבע לבן. Sparkling Buzz קריניאנו מיוצר מענבי 
קריניאן, והינו יין קל ומרענן, בעל מתיקות עדינה ומאוזנת ו- 6% אלכוהול. 

מתאים כאפריטיף וגם לארוחות קלות, ומעניק תשובה למחפשים יין מבעבע מזנים אדומים/רוזה.  כל יינות 
'יקבי כרמל' כשרים למהדרין בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מותג החיתולים 
המוביל "האגיס", 

סיים בימים אלו 
את המבצע 

המיוחד שחזר 
לאחר ההצלחה 

של השנה שעברה, 
ונחל הצלחה 

מדהימה. במסגרת 
הפעילות העניק האגיס לארבע זוכות מאושרות 

את הזכות להאריך את חופשת הלידה בחודש נוסף 
על ידי הענקת 7,000 שקל במתנה – שווי משכורת 

חודשית ממוצעת. הפעילות נעשתה מתוך רצון 
להעניק לאימהות מתנה מיוחדת – חודש נוסף של 

זמן איכות עם התינוק, תקופה המהווה הזדמנות 
להעמיק את הקשר הייחודי ולחוות עוד חוויות 

ראשונות ביחד. נטלי שאלתיאל מהאגיס: "האגיס, 
שמלווה את האימהות מהצעד הראשון, יותר מגאה 
על האפשרות להעניק לזוכות חודש נוסף לחופשת 

הלידה – פרק זמן איכותי ומשמעותי בהתפתחות 
הקשר בין האם לתינוק. נמשיך להעמיק את הקשר 

המיוחד של האגיס עם הצרכנים ולספק לאימהות 
ולתינוקות את החיתולים המתקדמים באיכות 

הגבוהה בישראל".

הם עוקצים והם מטרידים, לכן כשהיתושים בשטח 
אתם מוכרחים הגנה אישית צמודה. סדרת מוצרי 

סנו די מעניקה לכם את ההגנה האישית הטובה 
בישראל מפני יתושים, מיועדים למריחה או 

לריסוס ישיר על העור, ומעניקים הגנה מושלמת 
באיזורים המרוחים. סנו די הוכח כיעיל למשך 

מספר שעות גם בתנאי אקלים קשים במיוחד. נוח 
למריחה ודוחה את המעופפים מוצצי הדם עוד 

לפני שהם נוגעים בעור. אידיאלי לשימוש בטיולים, 
נסיעות, בבית ובחוץ. בסדרת סנו די מגוון תכשירים 

לבחירתכם: סנו די רול און – למריחה נוחה על  
הגוף, סנו די רול און בתוספת אלוורה- מרגיע 

ומרענן את העור, סנו די ממקור טבעי- על בסיס 
תמצית 

אקליפטוס 
לימוני  וסנו 

די תחליב 
דוחה 

יתושים- 
לתינוקות 

וילדים.

באלפי בתים בישראל, ואין זו הגזמה, עומדים 
נבוכים בצאת חג הפסח אל מול פניו של חדר 

הכביסה. ככל שמשפחה ממוצעת ממלאת 
מינימום מכונה אחת ביום, כשעובר שבוע חול 

המועד בו אין מכבסים כלל – החגיגה בעיצומה. 
בעוד יש נשים שמנסות לחשב את זמן הכביסות, 

ומעבירות בזו אחר זו מכונה למייבש וחוזר חלילה, 
יש מי שחסכו לעצמן את הסאגה, כשעברו 

להשתמש במייבש כביסה Rinnai מבית 'פזגז', 
הפועל באמצעות גז. מייבש כביסה הפועל 

באמצעות גז הפך למוצר מבוקש ביותר ברחבי 
אירופה, יפן, ובשנים האחרונות גם בישראל, שכן 
הוא מוצר חדשני המקצר את זמן הייבוש באופן 

משמעותי ביותר. הכביסה יבשה בחצי מהזמן 
בהשוואה למייבש חשמלי! בנוסף, מייבש הפועל 

באמצעות גז, מונע פירוק של סיבי הבד ובכך שומר 
על איכות טיב הבגד לאורך שנים. מייבש הכביסה 

Rinnai, המותג המוביל תוצרת יפן, המשווק על 
ידי חברת 'פזגז', מחולל מהפכה של ממש בשוק 

מייבשי הכביסה בארץ ובעולם. המכשיר הינו 
חסכוני ביחס למייבשים חשמליים,  בעל דירוג 

אנרגטי A, מתאים לכביסה עדינה וחליפות, ידידותי 
לסביבה ומופעל באנרגיה ירוקה. ועכשיו בדגם 
חדש בגודל של 7 ק"ג! עשרות אלפי משפחות 

מרוצות שכבר משתמשות במייבש כביסה הפועל 
באמצעות גז מעידות כי הן מחלקות את החיים 

שלהן ללפני ואחרי רכישת המייבש, וכי הוא שינה 
את איכות החיים בבית. משתלטים על הכביסה 

שנשארה מחול המועד, ומסיימים לייבש אותה עוד 
לפני שהמכונה הבאה סיימה לעבוד. מייבש כביסה 

- Rinnai לאיכות חיים שלא הכרתם! לפרטים 
ורכישה חייגו: 9636* - פזגז.

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

המבצע הגדול חוזר

קיץ תוסס

הפסקת אש? האם גם הפחד נפסק?
אזעקות... פיצוצים... בריחה... פחד מצמית... לחץ... 20 שניות לממ"ד... מה עושים כשהפחד הולך 

וגדל, גם כשאיומי המלחמה פסקו? איך מתמודדים עם חרדות / טראומות / חלומות וביעותים? 
איך נדע מה נכון ומה הדרך להתמודדות עם תופעות הלוואי של המצב הביטחוני המתוח? במכללת 

מבחר יצאו במיזם מיוחד ופתחו תיבת מייל מיוחדת, לשם תוכלו לשלוח כל שאלה ובעיה הקשורה 
לכם או לילדיכם. השאלות ימוינו לפי הנושאים ויועברו לאנשי המקצוע השונים: המרצים, הסגל 

האקדמי או בוגרי המסלולים שכבר 
עובדים בשטח. מגוון רחב של עובדים 
סוציאליים, יועצים חינוכיים, מטפלים 

רגשיים, אחים ואחיות סיעודיים, 
מחנכים, מרפאים בעיסוק ועוד... 

יענו לכם באופן מקצועי על כל שאלה 
באמצעות המייל וישמחו לעזור לכם 

בייעוץ ובהכוונה בדרך לפתרון הבעיה. 
אתם מוזמנים להפנות את שאלותיכם 

לכתובת: listen@mivchar.org.il. חשוב 
לציין כי כל העונים והעונות, הינם שומרי 

מצוות, ויוכלו בס"ד להועיל ולייעץ תוך 
הבנה מעמיקה של אורח החיים החרדי.

המבצע הסתיים בהצלחה ההגנה האישית הטובה 
בישראל

תחום ראיית החשבון משווע למתמחים חדשים 
ראיית החשבון צבר לו שם של מקצוע יוקרתי ומכובד, ולא לחינם. רואי החשבון מועסקים בשלל תפקידים בחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובעולם, הרבה מהם במשרות 

בכירות, וניצבים בעמדות השפעה כלכליות משמעותיות. בשנה האחרונה עבר תחום ראיית החשבון מהפכה של ממש בכל הקשור להעסקת מתמחים, זאת בעיקר הודות 
לביקושים המרובים שגבוהים מההיצע, נתון שמשפיע באופן ישיר על תנאי ההעסקה של המתמחים בראיית חשבון ועל השכר שלהם."כל משרדי רואי החשבון ובתוכם 

גם חמשת הגדולים בישראל נמצאים במצוקה של ממש עם חסר גדול במתמחים". אומרת הג' שרי רז -  מנהלת היחידה להכוון וניהול תעסוקתי בקריה האקדמית אונו. 
"אנחנו מרגישים את הלחץ והמחסור היטב. במשך שנים אנו עובדים עמם בשיתוף פעולה כדי לשלב סטודנטים שלנו כמתמחים במשרדי רואי החשבון ועד כה היה ניתן 
לענות על הצורך במידה סבירה. כעת מדובר בקטסטרופה של ממש: המשרדים ממש 'רצים' אחרי מתמחים, דבר שמתבטא גם בתנאי הקבלה שהשתנו. לדוגמה, כיום, 

במשרדים רבים  כבר לא מסתכלים רק על גליון ציונים, אלא על גם על נסיון תעסוקתי מעשי ועל יכולות אישיות כלליות, על חריצות, ידע כללי ועוד". "תחום ראיית החשבון 
משווע למתמחים חדשים ולכן גם השכר בתחום הזה עלה משמעותית בתקופה האחרונה". אומר פרופ' ירון זליכה –ראש בית הספר לראיית חשבון בקריה האקדמית 

אונו. צריך לזכור כי ראיית חשבון היא המקצוע המוביל בעולם עסקים. אין עסקה גדולה, מיזוג, רכישה, השקעה, חברה חדשה או חברה ישנה שמאחוריה לא עומדים רואי 
חשבון ומנווטים אותה להצלחה עסקית. בנוסף, בניגוד לתדמית האפורה של המקצוע בספרות הישנה, ראיית חשבון היא מקצוע מרתק, מקצוע שבו אתה נמצא בחדוות 

עשיה ובקדמת העשייה בענפים המרתקים ביותר. במקצוע ראיית החשבון ניתן לעבוד בכל ענף, בכל תחום ולעמוד מאחורי ההצלחה העסקית החדשה". רוב רואי החשבון 
במגזר החרדי הינם בוגרי ובוגרות הקמפוסים החרדים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים ומעניין לציין שדווקא בקרב הסטודנטים החרדים שניגשים 

לבחינות המועצה אחוזי המעבר גבוהים במיוחד.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 ג' אייר תשע"ט 68/5/19

  עוגת גלידה 
עוגת גלידה עם ביסקוויטים, קרה וקלה להכנה המשלבת שתי קינוחים 
אחד!  במתכון   - ביסקוויטים  ועוגת  גלידה  עוגת   - אהובים  קלאסיים 
שכבות של ביסקוויטים פתי בר במילוי גלידת וניל רכה וקרם שוקולד 
מחמאות  קוצרת  במיוחד,  עשירה  גלידה  עוגת  זוהי  במיוחד.  עשיר 

ומושלמת לאירוח קיצי!

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה

זמן הכנה: 3 שעות

רמת קושי: קל

כמות: תבנית מרובעת בגודל 25*18 ס"מ

 מצרכים
לשכבת הפתי בר:

200-250 גרם פתי בר עלית )ביסקוויטים(

1/2 כוס חלב

לקרם שוקולד:

200 גרם שוקולד מריר פרה

250 מ"ל )1 מכל( שמנת מתוקה

לגלידה:

1 מכל )1.33 ליטר( גלידת וניל, מרוככת מעט בטמפרטורת החדר

לקישוט:

100 גרם שוקולד מריר  פרה או חלב פרה מגורר

אופן ההכנה:

1. טובלים את הביסקוויטים בחלב ויוצרים שכבה בתחתית התבנית.
2. יוצקים כ-1/2 מכמות הגלידה המרוככת על גבי הביסקוויטים

ומיישרים לשכבה אחידה. מקפיאים ל-10 דקות.

קרם שוקולד:

1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. 
2. מוסיפים שמנת  מתוקה וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד 

שהכל נמס והתערובת אחידה.
3. יוצקים כ-1/2 מכמות קרם השוקולד על גבי שכבת הגלידה ומיישרים

לשכבה די דקה.
4. מסדרים עוד שכבת ביסקוויטים טבולים בחלב על גבי שכבת 

השוקולד, ומעליה את יתרת הגלידה. מקפיאים ל-10 דקות.
5. מסדרים שכבה נוספת של ביסקוויטים טבולים בחלב ומעליה יוצקים 

את יתרת קרם השוקולד בשכבה אחידה.
6. מקפיאים למשך כשעה לפחות, עד שהכל קפוא.

7. לפני ההגשה מקשטים בשוקולד מריר או חלב מגורר בחלק העליון.
8. מגישים קפוא, אפשר עם רוטב שוקולד חם.

טיפ מהפרה:

1. שומרים את העוגה עטופה היטב במקפיא עד שבועיים.
2. אפשר להשתמש בכל גלידה שאוהבים.

3. אפשר להכין את קרם השוקולד עם שוקולד חלב במקום מריר, אבל
התוצאה תהיה מתוקה יותר.

4. אפשר לקשט בסוכריות צבעוניות.
5. מומלץ להגיש את העוגה עם רוטב שוקולד חם.



מאחורי 
הקלעים

פעילות לוגיסטית אינטנסיבית

ראיון  הפסח,  ולאחר  הקיץ  תחילת  לקראת 
עם מנחם אטיאס מנהל ה'מרלוג' של 'נתיב 
על  הכל  עושה  הרשת  "הנהלת  החסד': 
ביותר  מנת להביא את המוצרים האיכותיים 

במחירים משתלמים"

 

כשהגענו לסניפי נתיב החסד ומצאנו מדפים מלאים מכל 
שנאפו  חמץ  ומוצרי  טריים  מוצרים  של  ענק  מגוון  טוב, 
לאחר הפסח, שאלנו את עצמנו איך יתכן התארגנות כה 
מהירה של מלאי מושלם וטרי. שאלנו את מנהל המרלוג 

של 'נתיב החסד' מנחם אטיאס שעשה לנו סדר בעניין.

שהמדפים  זה  את  מסביר  אתה  איך   
הראשונים  בימים  כבר  הרשת  בסניפי  מלאים 

שלאחר החג?

ניהול מלאי החנויות בתקופה זו שלאחר הפסח מצריכה 
רב  מניסיון  ומושלמת,  מוקפדת  לוגיסטית  היערכות 
שנים, מיד במוצאי החג אנו מתחילים בפעילות לוגיסטית 
על  המשקל  כובד  כל  הפעלת  הכוללת  אינטנסיבית, 
את  שולחים  אנחנו  ראשונים,  אותנו  לתעדף  הספקים 
הסחורה  את  שמקבלות  הספקים  אל  שלנו  המשאיות 

ויוצאות ישירות אל הסניפים.

עם  הענק,  הלוגיסטי  המחסן   - במרלוג  נערכים  אנו 
לשעון  מסביב  עוסקות  משאיות  עשרות  מוגבר.  מלאי 
סחורה  בהבאת  החג  שלאחר  הראשונים  היומיים  במשך 
מענה  לתת  מנת  על  בנוסף,  הרשת.  סניפי  לכל  טרייה 
שעלולים  המוצרים  שכל  דואגים  אנו  לסניפים,  מיידית 
להיות חסרים, כבר יהיו במלאי, וברגע שנוצר חסר באחד 

הסניפים פשוט מוציאים ושולחים מיד. 

ולקבל  עדיפות  לייצר  מצליחים  איך   
אספקה ראשונית מלאה? 

גדול,  צרכנים  מספר  עם  גדולה,  רשת  שאנחנו  העובדה 
מאפשרת לנו לבצע עסקאות גדולות עם ספקים גדולים, 
הספקים  ולכן  סחורה,  של  גדולות  כמויות  רוכשים  אנו 
נותנים לנו עדיפות שמאפשרת לנו אספקה מסודרת לכל 
בייבוא  מוצרים  מביאים  גם  אנחנו  לזה  מעבר  הסניפים. 

אישי שנותן לנו עוד יתרון לרווחת הצרכנים.

 שתף אותנו בניהול המרלוג?

על מנת לתת מענה טוב יותר לסניפי הרשת, גם בהיבט 
המחיר וגם בהיבט הלוגיסטי בנינו מחסן ענק המשתרע 
על פני אלפי מטרים רבועים. מערכת טכנולוגית ייחודית 
מגיעות  ההזמנות  כאשר  ההזמנות.  מערך  את  מנהלת 
את  לתעדף  יודעת  והיא  המערכת,  אל  מהסניפים 
ההזמנה, ונכנסת לליין מסודו של ליקוט וסידור משלוח, 
בצורה  עובד  הכל  לסניפים.  מיידית  יוצאות  והמשאיות 

מסודרת להפליא.

שמגיע  ללקוח  אומר  אתה  מה  לסיום   
לסניף?

להביא  מנת  על  מאד  גדולים  מאמצים  עושים  אנחנו 
מהמותגים  והאיכותיים  המבוקשים  המוצרים  כל  את 
הוא  לסניף  שמגיע  שהלקוח  מנת  על  בשוק  המובילים 
'נתיב  רשת  סניפי  בכל  צריך.  שהוא  מה  כל  את  ימצא 
החסד' תמצאו מדפים מלאים ומבחר עשיר של מוצרים 
קינוחים  בישול,  ומאפים,  לחמים  חלב,  מוצרי  טריים, 
פעמיים  חד  כלים  של  רחב  מגוון  ניקיון,  אפיה,  ומוצרי 
בכשרויות  וירקות,  פירות  המובילים,  המותגים  ממיטב 

המהודרות ביותר. 

'דלת פתוחה לכולם"20% הנחה על כל ריהוט הגן 

בימים חמישי- ראשון, ד'-ז' באייר )9-12.5( תוכלו ליהנות באיקאה מהנחה של 
20% על כל ריהוט גן, בארבעת חנויות הרשת בנתניה, קריית אתא, ראשון לציון 

ובאר שבע. ההנחה תינתן החל מיום חמישי ד' באייר )9.5(, בו תיפתח החנות 
בשעה 15:00 ותפעל לאורך כל היום, עד השעה 24:00. הפעילות תימשך עד 

ליום ראשון ז' באייר )12.5(. בין המוצרים שימכרו בהנחה ניתן למצוא סטים של 
שולחנות וכסאות לגן ולמרפסת, ערסלים ומיטות שיזוף, פינות ישיבה, אחסון גן, 
שמשיות ופתרונות הצללה, כסאות אוכל, מגוון שולחנות, כריות לריהוט גן ועוד. 

דוגמאות למוצרים בהנחה: שולחן+2 כיסאות TARNO, שחור/גוון אפור-חום 215 
₪ במקום 275 ₪, שולחן+4 כיסאות עם ידיות FALHOLMEN, אפור-חום, 795 

₪ במקום 995 ₪, ספה תלת-מושבית מודולרית APPLARO, גוון חום/Hallo בז', 
1290 ₪ במקום 1650 ₪ , שולחן פיקניק לילדים RESO , גוון אפור-חום, 95 ₪ 

במקום 245 ₪ .

בנק הפועלים, ארגון שלוה 
והחברה למתנ"סים השיקו 

מהלך חברתי ציבורי רחב 
לשילוב אנשים עם מוגבלות 

במסגרות משותפות 
בקהילה: 'דלת פתוחה 
לכולם". המהלך, אשר 

הושק באירוע שהתקיים 
בבנק הפועלים בהשתתפות 

ארגונים חברתיים הינו ראשון 
מסוגו והוא יימשך בשבועות 

הקרובים תחת המיתוג "הדלת_פתוחה_לכולם". המהלך נולד בעקבות סקר שיזמה החברה 
למתנ"סים אשר בחן את מידת הנכונות של הורים לכך שילדיהם ישתתפו בפעילות שבה ישתתפו 

גם ילדים עם מוגבלות. מהסקר עולים נתונים קשים: כ-90% מההורים לא הסכימו במידה 
כלשהי לכך שילדם ישתתף בפעילויות ביחד עם ילדים עם מוגבלות. רק כ-10% מההורים הביעו 

נכונות מלאה לכך. מנכ"ל בנק הפועלים, אריק פינטו: "למרבה הצער, בישראל 2019, הדלת 
אינה פתוחה לכולם. מאות אלפי אנשים עם מוגבלות נלחמים מידי יום למען הזדמנויות שוות 
בכל תחומי החיים. ישראל צריכה ויכולה להיות חברה טובה יותר, שיודעת להכיר באחר ולסייע 
לו להתמודד עם מגבלותיו - ולא להציב בפניו מגבלות נוספות. הראשונה לצאת נשכרת מכך 

היא החברה. אני משוכנע שהסיבה המרכזית לכך היא היעדר חינוך, הסברה והכרות עם השונה 
והחריג. אני קורא לכל חברי, מנהלים במשק הישראלי, לפעול ביחד כדי להפוך את המדינה 
שלנו לנגישה יותר ולשלב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים, עד שכל תושב במדינה, 

מכל שכבות האוכלוסייה, יוכל לחיות בכבוד, להתנייד בכבוד, לממש את הפוטנציאל האישי שלו 
ולתרום למדינת ישראל. ערבות הדדית ואהבת ישראל הם מערכי היסוד וסימני ההיכר של החברה 

בישראל". מייסד ונשיא ארגון שלוה, הר"ר קלמן סמואלס אמר בדבריו כי, "ארגון שלוה פועל 
קרוב ל-30 שנה במטרה לקדם אנשים עם מוגבלויות ולשלבם בחברה. אנו שמחים ומברכים על 

היוזמה הנפלאה ומאמינים שתחולל שינוי משמעותי ברגישות של החברה בישראל כלפי השונה 
וקבלתו כשווה בין שווים".

7 7ג' אייר תשע"ט 8/5/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

בני הנוער מוציאים הרבה אנרגיה ומתפתחים בקצב מואץ, ועל כן חשוב לשמור על תזונה 
בריאה ונכונה עבורם שתהפוך אותם למבוגרים בריאים ובעלי הרגלי אכילה נכונים. כל אחד 
יודע שארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום: היא משפרת את הריכוז ומגבירה 

את יכולת פתרון הבעיות. ילדים שאוכלים ארוחת בוקר רושמים הישגים גבוהים יותר 
בלימודים, ויש להם פחות איחורים ובעיות התנהגות. בניגוד למה שנהוג לחשוב, ארוחת 

הבוקר אינה "רק פותחת את התיאבון", אלא מונעת רעב חזק ופתאומי וכך מקטינה את 
הסיכוי לאכילה עודפת ולנשנוש חטיפים במשך כל היום.

חשוב לתכנן את ארוחת הבוקר מראש, לשבת בנחת לפני היציאה מהבית – גם אם הדבר 
דורש לקום עשר דקות קודם – ולאכול ארוחה מסודרת. ארוחת הבוקר יכולה לכלול ביצה, 

גבינות, לחם וירקות טריים, או להיות מצומצמת ומהירה יותר, ולכלול דגני בוקר עם חלב או 
פרוסת לחם עם גבינה.

הסידן הוא אחד המרכיבים החשובים בתזונת בני נוער, כיוון שהוא מסייע לגדילה 
ולהתפתחות העצמות. ההמלצה היא לאכול שלוש מוצרי חלב ביום, וארוחת הבוקר יכולה 

לספק את אחד המוצרים האלה, הכוללים רכיבי תזונה חיוניים נוספים כמו מגנזיום ואשלגן.

הנה כמה רעיונות לארוחות בוקר בריאות, טעימות וקלות להכנה:

<  כריך או טוסט עם גבינות: הכינו את הכריך משתי פרוסות לחם מדגנים מלאים, פרוסת 
גבינה צהובה, גבינה בולגרית או צפתית )אפשר גם לשלב( או פטה עם עגבניות, זיתים 

ובזיליקום.

<  דייסת בריאות: חממו על הכיריים כוס חלב עם 3-2 כפות שיבולת שועל )קוואקר( או עם 
שתי כפות סולת. לאחר הבישול אפשר להוסיף חמוציות מיובשות או צימוקים, וגם קינמון 

וזרעי פשתן טחונים.

<  דגני בוקר משודרגים: במקום דגני הבוקר מלאי הסוכר אפשר לאכול דגני בוקר מחיטה 
מלאה, כמו ברנפלקס, עם כוס חלב. ניתן להוסיף להם חצי בננה חתוכה, ארבעה תותים 

חתוכים או כל פרי אהוב אחר.

<  מוזלי או גרנולה: ערבבו גביע יוגורט עם גרנולה, מעט דבש או סילאן ופירות חתוכים 
שהילדים אוהבים: תפוח, אגס, בננה או תותים.

ארוחות קטנות נגד רעב
<  כדי לשמור על ריכוז וערנות במהלך יום הלימודים הארוך, חשוב שילדכם יוכל לאכול 

ארוחה קטנה מדי שלוש או ארבע שעות שתכלול פחמימות מורכבות המספקות אנרגיה 
מהירה.במקום לתת לו כסף לקניית ארוחה במכולת או בקפיטריה, עדיף להכין כריך בבית. 

אוכל מוכן, כמו חטיפים, בורקס ושתייה מתוקה, הוא בדרך כלל עתיר שומן או סוכר. במקום 
זאת תנו לילדכם כריכים הכוללים גבינות, טחינה, חומוס, ביצה או טונה בתוספת ירקות, 

כמובן.

<  לשעת חירום אפשר להחזיק חטיפי דגנים, ביסקוויטים או קרקרים דלי שומן, שיכולים 
לספק אנרגיה מהירה אם אין זמן לארוחה גדולה יותר – אם או הילד שכח את הכריך בבית.

<  כמו שמתכננים את ארוחת הבוקר, תכננו גם את ארוחות הביניים. הכינו רשימה וכתבו 
בה איזה מילוי יהיה בכריך בכל יום. לדוגמה, כריך עם גבינה וזיתים ביום ראשון, אבוקדו ביום 

שני וכן הלאה. את הכריכים הכינו בערב הקודם, כדי למנוע לחץ בבוקר.

<  כדאי להשתמש בפיתות קטנות, בלחם או בלחמניות מחיטה מלאה, שמכילים סיבים 
תזונתיים ותורמים לבריאות ולתחושת שובע. מי שלא אוהב כריכים יכול לגוון בפריכיות אורז 

או בשקית קטנה של בייגלה עם גביע אישי של קוטג' או גבינה לבנה, ואפשר גם לקחת 
מעדן חלב או דגני בוקר.

<  אפשר לחתוך פירות וירקות עמידים יחסית – כמו מלפפון, גזר, פלפל או עגבניות שרי – 
ולאחסן בקופסת פלסטיק כדי להקטין את הסיכוי שיימעכו וייזרקו לפח. אפשר לקחת גם 

פירות יבשים כמו תמרים, תאנים וצימוקים. פירות אלה מתאימים במיוחד למי שאוכל לאט 
או מתמלא מהר מהכריך ואינו יכול לאכול עוד פרי טרי.

<  חשוב לזכור לשתות כל הזמן, וכדאי לצייד את הילד בבקבוק מים של חצי ליטר כדי 
להבטיח שתייה מספקת במהלך יום הלימודים. השתייה המומלצת ביותר היא מים, כמובן.

אוכל בריא לנוער בריא
יום  לכל  הדרושה  האנרגיה  את  לילדיכם  ותנו  את הארוחה  תכננו מראש  מואץ.  גדילה  בעיצומו של תהליך  נוער, שנמצאים  לבני  במיוחד  נכונה חשובה  תזונה 

הלימודים • מאת ד"ר מיכל גילאון, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית



הכוון תעסוקתי בני ברק, בשיתוף רבטק פותחים במיזם מיוחד
לאיוש משרות הייטק מותאמות למגזר החרדי

עם או בלי נסיון | שכר מצוין
התאמות מיוחדות | משרות בכל התחומים | עבודה באזור המרכז

לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1

לגברים - יום שלישי ב' אייר 7/5/19 בשעה: 15:00
לנשים - יום רביעי י' אייר 15/5/19 בשעה: 20:00

במרכז הכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 בני ברק קומה 4

ימי ההסברה יתקיימו אי״ה

שבו על כסא זה וקבלו:

 משכורת גבוהה
 תנאים מיוחדים
 הטבות ובונוסים

 סיפוק אישי

רוצה גם לעבוד בהייטק
המותאם למגזר החרדי?



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

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

באר שבע

ב’-ה’ באייר תשע”ט
7/5-10/5/2019  

 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  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(_____________________________________________

 בניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת+ 
חניה גדולה, שמושכרת  

ב-3,100 ש"ח 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 

_____________________________________________)19-19(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)19-19(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(_____________________________________________

 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

 בקוטלר 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה 2 יחידות חדשות 
ומושכרות ב- 6,200 
ש"ח, אפש' לטאבו 

משותף, מאווררות ועם 
נוף פתוח 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)09-09(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
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 לחלק 
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(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

4-4.5 חדרים

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

2,980,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

וילות ובתים

 ביהושוע, בגן העיר 
4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 2,100,000 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 בית פרטי, 5 חד' 98 
מ"ר נטו + חצר פנימי, 

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

מרכזים מסחריים. חנייה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח.
054-7911775)19-19(_____________________________________________

אופקים

בית שמש

 בבר אילן 4 חד' מחולקת 
ל-2 יחידות עם תשואה גבוהה. 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב 
054-4901948)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 כל הקודם זוכה החלה 
מכירת הדירות בבניין 

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

אשכנזי 03-5791770
_____________________________________________)18-19(ישראל 052-5555882

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

1,890,000 ש"ח. *3 חד' 70 
מ"ר 1,200,000 ש"ח. 

054-3050561 - "הראשון 
_____________________________________________)18-21(בתיווך"

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

מדהים, חדשה, כשנתיים 
מהקבלן, לל"ת
054-6287000)18-25(_____________________________________________

 ללא תיווך בחברון כ-5 חד 
+אופציה ,יפהיפיה 130 מ"ר 4 
כ"א קומה ב' 2,340,000 ש"ח

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

 דירת נכה 2.5 חד', 
חדשה מקבלן, אכלוס מיידי, 
1,150,000 ש"ח. לפרטים: 

_____________________________________________)16-19ל(03-5785777

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,600 ש"ח 
רחוב מבצע נחשון במחיר 

מציאה. משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש 
_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 בית קרקע שכונה ד' 
מחולקת ל-4 יחידות דיור 
מושכרות ב-6,000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש 
_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה בכל 
אזורי באר שבע החל מ-500 
אל"ש. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 קנית דירה רגילה או 
מחולקת בשנה הראשונה דמי 

ניהול השוטף בחינם. משה 
_____________________________________________)18-18(אלוש אבני דרך 054-3255667

 צמודה לקהילה, 
להשקעה/מגורים 4 חד' 70 

מ"ר ממוזגת, דו"ש מיידי. 
590,000 ש"ח. 054-8426066 

_____________________________________________)19-20ל(058-3225889

 למכירה דירת סטודיו 24 
מ"ר משופצת קומפלט ללא 

תיווך. 480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(050-8312667

 גור אריה דירה משופצת,4 
חד', 74 מ', קומה 1 אזור 
מתחרד. 1,080,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 דוד רזיאל, דירת 4 חד', 
קומה 2 אזור מתחרד הכל 

חדש, 1,350,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 הרצל, 3 חד', מטבח 
שמור קומה 2, 54 מ', איזור 

מתחרד 965,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 שדרות הדקל 3.5 חד' 
יפיפיה ריצוף חדש קומה 1 74 

מ. בנוי 1,150,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 להשקעה ז'בוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,450,000 ש"ח 
גמיש. מס' נכס 6640.

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בחנה-סנש פתוח ושקט 
ק"א אחרונה 65 מ"ר + א. 

בניה ל-150 מ"ר בקומה 
+ גג 150 מ"ר א. חלוקה 

2,850,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 במרכז! 75 מ"ר משופצת 
ק"ג + א. בניה בגג בטון 

1,730,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי באזור השלושה 75 
מ"ר ק"א + אופציה בצד כ-30 

מ"ר 1,700,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)19-19(050-4152330 "בנין עד"

 בדון יוסף 5 חד' + יחידת 
דיור ק. קרקע 2,500,000 
ש"ח. *ברביעקיבא ק"ק 

מחולקת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(052-7656970

 בירושלים ק"ק גבוהה 
100 מ"ק מונגשת לנכה 

1,750,000 ש"ח. תיווך הכוכב 
054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז 
דירת-גג 4.5 חד' 200 

מ"ר מפוארת ומושקעת 
ק"ג-חזית גג ענק פתוח 

עם יחידת דיור 50 
מ"ר מושכרת ב-3500 
ש"ח + חניה פרטית 

2,440,000 ש"ח. גמיש. 
מיידי."סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ה' מיקום מצוין 
דירת גן 5 חד' 115 מ"ר 
+ חצר 30 מ"ר חדשה 

2,400,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

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

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

053-3128884  03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' בבנין 
חדש דירת גן 5 חד' 145 

מ"ר + חצר כ-80 מ"ר 
כניסה מיידית 2,800,000 

גמיש. "סלומון נכסים 
_____________________________________________)19-19(והשקעות 052-7652801

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)19-19(דוד-תיוך 050-4122744

 למכירה בבלעדיות 
דופלקס נדיר ברמת אלחנן 

180 מ"ר שווה לראות!
_____________________________________________)19-22(054-3182956 חני

 בגבעת פנחס ק"ג + 
ק"ד 180 מ"ר בנוי ומחולק 

חד' למטה ולמעלה מושכרת 
3,000,000 ש"ח. תיווך הכוכב: 

054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! באזור נחמיה רח' 
שקט דופלקס 8 חד' 220 

מ"ר + מרפסת 70 מ"ר מעל 
הקומת גג ק"ב חזית חדשה 

מהיסוד מתאימה לחלוקה 
)לטאבו משותף( א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך הושע 
דופלקס 6 חד' קומה ג' חזית 

2,050,000 ש"ח. )קומה 
עליונה עץ( תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)19-19(_____________________________________________

 ברשב"ם 125 מ"רק"ב 3 
כ"א חמישה חדרים 2,450,000 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכב: 054-8481688

 בלעדי באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בקומה שלמה }3 דיירים 
בבניין{ 5 חד' ענקית 150 מ"ר 

ק"ב חזית + חניה כפולה 4 
כ"א מצב מעולה 2,600,000 

ש"ח גמיש.
_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

 נדירה! ליד יהודה הנשיא 
יוקרתי ושקט 170 מ"ר 6, 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,400,000 ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג'!! 5 חד', 
כחדשה!!! מעלית חניה 

מחסן מרפסת שמש + 
תוספות. "אלוני נכסים" 

052-7610603)19-19(_____________________________________________

 בלוין דירת גן 130 מ"ר בנוי 
+ גינה חדשה לאכלוס תיווך-

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ. 03-8007000 

050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

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

050-4999465)19-19(_____________________________________________

 נדירה בסלנט 5 חד', 
4 כא"א, 3 דיירים בבניין 
2,600,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה רק 1,790,000 

ש"ח. מ. כהן-נכסים
052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח. מ. 
כהן-נכסים

052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בגמר בניה בסלנט 4 חד' 
107 מ"ר )ליד ביכ' הגדול( 

מושקעת במיוחד 1,950,000 
ש"ח. בלעדי לתיווך הכוכב: 

054-8481688)19-19(_____________________________________________

 במרכז בבניין חדיש 4.5 
חד' + מרפסת שמש 120 
מ"ר ק"א חזית משופצת 

2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב שך 4 חד' 
90 מ"ר + מרפסת פתוחה 

11 מ"ר ק"א חזית 3 כ"א 
משופצת 1,750,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

 במתחם אוסם 
היוקרתי 4.5 חד' במקור 

+ סוכה + נוף כ-115 
מ"ר רק 2,400,000 ש"ח. 

להב נכסים
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בשמעיה היוקרתי 
4 חד' משודרגת בבניין 

בוטיק ומפואר רק 3 
דיירים קומה 2 ואחרונה 
+ מעלית ב 2,150,000 

ש"ח. להב נכסים
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בקרית 
הרצוג! 4.5 חד', ק"ד 

+ אופציה, שולם 
היטל השבחה "אביחי 
_____________________________________________)19-19(מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות! באזור ס. 
אזר 4 חד' 90 מ"ר יפיפיה 

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

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה 
בגמר בניה 4 חד' 105 מ"ר 

1,970,000 ש"ח "אפיק-
נכסים" 03-5791514

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין 
מושקעת מאוד ק"ב. תיווך 

_____________________________________________)BA)19-19 יזמות 054-4980159 דורון

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ. -03
050-4999465 8007000)19-19(_____________________________________________

 בבנין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפיפיה, חזיתית, 
2,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקרי! דירות 4 

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

052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ. -03
050-4999465 8007000)19-19(_____________________________________________

 באזור תחילת הרב קוק 
כ-4 חד' משופצת מהיסוד, 

ק"א 1,930,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ. 03-8007000 

050-4999465)19-19(_____________________________________________

 א. נויפלד 4.5 חד' כ-90 
מ"ר ק"ד + א. בצד 28 מ' 

+ ג. בטון 90 מ' )שכנים.ב( 
1,520,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

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

א. בגג בטון 1,510,000 "תיווך 
_____________________________________________)19-19(משגב לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! א. 
סירקין כ-4 חד' כ-93 מ"ר 
קומה-א' + א. להרחבה 
1,650,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית 
+ סוכה גדולה + מרפסות + 

חניה בטאבו לל"ת.
_____________________________________________)19-22ל(050-7708276

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבית הלל/גבול ר"ג 4 
חד' + גג בנוי קומה ג' + 

חניה 3 כ"א ומרווחת תיווך. 
2,100,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)16-19ל(054-8496302

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. חזית 

מסודרת, 3 כ"א 1,820,000 
בלעיד תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 מ"ב.
 050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 דופלקס גג 8 חד', 240 
מ"ר, במוהליבר, בבלעדיות.

_____________________________________________)19-22(רפי 055-6708295

וילות ובתים
 בית פרטי, אזור בית 

הכנסת הגדול, במחיר מציאה 
3,600,000. תיווך ב"ב

050-9094402)19-22(_____________________________________________

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 073-706-9399 



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 
_____________________________________________)50-24/19(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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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)19-19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

+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)19-19(_____________________________________________

 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' חזית, 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 
גמיש. 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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 920,000 ש"ח. 

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

_____________________________________________)19-19(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)19-19(_____________________________________________

 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 

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ביהודה הנשיא/דקר 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 

במצב טוב חזית, ק"ב עם 
אופ' להרחבה ל-120 מ"ר 

2,000,000 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 
_____________________________________________)19-19(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(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

וילות ובתים

 דירה מרווחת, 3 חדרים ליד 
_____________________________________________)15-19(ביהכנ"ס הגדול, 052-7660288

 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(_____________________________________________

דימונה

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 
4 חד' + נוף , ק"א+ חניה 

ומחסן בטאבו, מסודרת ויפה, 
750,000 ש"ח בלבד, סופי. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)19-19(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)19-19(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מוצקין

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

צפת
 למכירה חנות בעיר,

כ- 40 מ"ר, ללא תיווך.
052-7169562)1-25(_____________________________________________

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)15-19(ש"ח, 050-4644211

 125 מ"ר, 4 חד' + 
מרפסת ענקית חלק ממנה 

סוכה + נוף לכנרת + אופציה 
לחדר חמישי, משופצת ויפה, 

מושכרת ב-2,800 ש"ח. 
770,000 ש"ח. "תיווך הצבי" 

053-3314717 04-671666)19-19(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

+5 חדרים

 למכירה דירה ברח' עזרא 3-3.5 חדרים
34, 70 מ"ר קומה ראשונה. 

_____________________________________________)16-20ל(052-2631746

 בק. הרצוג 3 חד' קומה ב' 
+ אופציות בניה, 1,350,000 

ש"ח לל"ת. 050-8221132
_____________________________________________)18-21ל(053-2703924

ירוחם

 בקרית צאנז 3 חד' 85 
מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)18-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריות

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש. משה אלוני אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע עם גינה 
החל מ-550 אל"ש. משה אלוני 

_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש. משה אלוני אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע עם גינה 
החל מ-550 אל"ש. משה אלוני 

_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

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

מ-1,560,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ. 03-8007000 

052-3344721)19-19(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בנורדאו 3.5 חד' 
ק"ג-מעלית 3 כ"א סוכה 
וחניה 1,450,000 ש"ח. 

מ. כהן-נכסים
052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בגמר בניה ברבנו אשר 3 
חד' גדולה ומושקעת מוכנה 
בעוד שנה 1,670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכב: 054-8481688

 בחגי 3.5 חד' ק"א 
מטופחת 1,920,000 תיווך 

_____________________________________________)19-19(הכוכב: 054-8481688

 בקאליש 3.5 חד' 
1,770,000 ש"ח מושקעת ק"ג 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכב: 054-8481688

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר מיקום מעולה 3 חד' 

70 מ"ר ק"2.5 אחרונה א. בגג 
כולל היתרים 52 מ"ר משופצת 

חזית פונה לנוף + חניה 
1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית + 

היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 למהירי החלטה 
באברבנאל 3.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, 90 מ"ר חזית + 
אופ' גדולה.

_____________________________________________)19-19(דוד-תיווך 050-4122744

 3.5 חד' ברח' שבטי 
ישראל, חזית, משופצת, ק"ג 

1,520,000 לל"ת. 
_____________________________________________)19-20ל(050-4111120

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

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות במרכז! בגמר 
שלד 3 חד' רק 1,560,000 
ש"ח! *4 חד' + מ. שמש 

*פנטהאוז יחיד בקומה 180 
מ"ר + נוף "אפיק-נכסים"

053-3128884 03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה דירת 3 
חד' ברח' בית יוסף.

052-3330965)19-20(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', ק"ב, 
אופציה בגג מקדימה ומאחור, 

יש חתימות שכנים. "פנחס 
_____________________________________________)19-19(נכסים" - 055-6789653

 המציאה בנורוק 3 חד' 
+ יחידת דיור + גג בטון, 

משופצת. 1,630,000 ש"ח 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)19-19(_____________________________________________

 "המציאה" 3 חד' 
בסמטת רחל ק"ב 70 מטר 

אופציה, במצב מעולה. 
1,420,000 ש"ח גמיש. פנחס 

 א. אלחריזי 3 חד' ק"ב _____________________________________________)19-19(נכסים 055-6789653
כ-65 מ"ר משופצת סוכה א. 
להרחבה 1,430,000 "תיווך 
_____________________________________________)19-19(משגב לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א .קובלסקי 3 
חד' כ-66 מ"ר כ-60 מעטפת-
בנוי 1,480,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 3 חד' בחידא קומה 
א' משופצת 1,400,000 תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חב' בפ"כ 
קומה ב' משופצת 1,360,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 72 
מ"ר משופצת ק"ג + גג בטון 

חזית נוף פתוח 1,590,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח . א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העירייה 
3.5 חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 

משופצת + סוכה גדולה 
1,550,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בקאליש 3.5 במקור 
מטופחת חזית 3 כיווני 

אויר בבנין מטופח 
ב-1,750,000 ש"ח גמיש. 

להב נכסים
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 א. נורוק 3 חד' כ-66 
מ"ר קומה-א' + י' בטון 42 

מ"ר 1,320,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 א. שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ- 64 מ"ר "משופצת" + א. 
כ-40 מ"ר 1,340,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בלעדי ז'בוטינסקי צד ב"ב 
)חזית( 2.5 חד' 55 מ"ר ק"ג 

ואחרונה גג רעפים 1,210,000 
ש"ח גמיש. מס' נכס 7440. 

050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בשיכון ה' 2.5 חד' כניסה 
פרטית. מפוארת, מרוהטת. 

ומושכרת 830,000 ש"ח. אדי 
_____________________________________________)19-19(נדלן 054-8493483

 בהרב שך/ציטלין 2.5 + 
אופ' 62+30 מ"ר 1,510,000 

ש"ח. תיווך הכוכב:
054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' 50 מ"ר משופצת ק"א + 
אופציה ממשית 60 מ"ר חזית 

1,650,000 ש"ח. גמיש. א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 
שמורה א. לסוכה 1,170,000 

ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 מיידי!! א. צייטלין כ-2.5 
גדולה + מרפסת כ-57 

מ"ר + ת. בטון - כ-28 מ"ר 
1,300,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 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. תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי: וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף, גישה-נוחה. 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 5 חד' בבנין 
חדש יוקרתי )120 מ"ר נטו( + 

מרפסת סוכה 42 מ"ר, נוף! 
חדרים גדולים! 3,050,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)19-19(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נף מהמם, יח' 
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' בבניין 
חדש יוקרתי + 2 מרפסות )35 

מ"ר( + גינה, מחסן, 2 חניות 
פרטיות, נוף. 2,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות ברחוב רש"י 
קרוב ללשכת הגיוס, 3 חד', 

קומה ב' + מרפסות, בניין קטן 
ושקט. בלעדי לתיווך צימוקי 

02-5638221)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 ברמות א': 2 חד' )40 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע. להוסיף 53 
מ"ר ומחסן, ק"א. 1,290,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)19-19(_____________________________________________

 2 חד' במעלות דפנה,
ק. כניסה,30מ"ר 950,000ש"ח 
_____________________________________________)19-20ל(053-3183230 054-8428443

לפרסום
03-6162228

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,450 ש"ח. 
1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)19-19(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" במנחם 
בגין, פנטהאוז 5 חד', קומה 

5, מעלית, חניה, מחסן. 
1,990,000 ש"ח. אפרת דנוך 

054-3979836)19-19(_____________________________________________

 בהדר גנים )קהילות 
יעקב( 4 חד' + חצי - 110 מ"ר 
בנוי + 115 מ"ר גינה - מושקע 

_____________________________________________)19-19(ויפה!! 050-4811122

 "רימקס עוצמה" 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 

חד' + 2.5 חד', כ-120 מ"ר 
בנוי. קומה 3, אופציה לכניסה 

נפרדת, מ. שמש, משופצת 
מהיסוד, צוות אביגד

072-3957393)19-19(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)19-19(_____________________________________________

 בסלנט 4 חד' גדולים + 
מעלית וחניה 1,520,000 ש"ח. 

050-3528252)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 2, כ-100 מ"ר, 

דירה משודרגת, מ. שמש, 
ממ"ד, חניה. צוות אביגד

072-3957393)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אורלוב 
קומה 2, 100 מ"ר, משופצת, 

מעלית, חניה. צוות אביגד
072-3957393)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אחד 
העם, קומה 1, 90 מ"ר 

משופצת, 3 כ"א, חניה. צוות 
_____________________________________________)19-19(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" במנחם 
בגין, 3 חד', קומה 4, מעלית, 
משופצת מהיסוד. דוד פכרט 

058-7708856)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות בחפץ-חיים/
אחד-העם 3 חד' 74 מ"ר ק"2 
1,150,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)19-19(_____________________________________________

 מחולקת ברמב"ם 2+2 
ק"ק הכנסה 6,000 ש"ח רק 

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד, קומה 2, 60 מ"ר, 
עורפית, מעולה להשקעה, 

מיידית. צוות אביגד
072-3957393)19-19(_____________________________________________

 ביהודה הלוי המבוקש! 
2 חד' + חצי - מפואר מאוד. 
פוטנציאלית!! רק 1,200,000 
ש"ח. כ-70 מ"ר ק"ק - מיידי!! 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 דירות להשקעה בכל 
הקריות החל מ-455,000 ש"ח 

2,3,4 חד' כל הקודם זוכה. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרויקטים 052-2790370

 בקרית אתא דירות קרקע 
בגדלים שונים כולל שוכרים - 

החל מ-5,250,000 ש"ח. מחיר 
מציאה מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים
052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בקרית אתא, בחרדי, כולל 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה 

פינוי גמיש. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים

052-2790370)19-19(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בחרדי דירת גן עם גינה 
תשואה של 7% - מחולקת 

ומושכרת - מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בבורכוב, פנטהאוז, מעלית 
פרטית לשני קומות בטאבו, 

2 חניות מקורות, מרפסת 
נוף אפשרות לחלוקה לשתי 

דירות, מציאה של ממש! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בק. מוצקין דירה מושכרת 
כולל גג בטאבו מושכר לטווח 

ארוך - מומלצת בתחום - 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרוייקטים 052-2790370

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

_____________________________________________)15-19ל(050-4145161

 ברמב"ש ג' פרוייקט 
חברון, 5 חד' + מרפסת פונה 

לפארק, ק"ב, לל"ת
054-2275382)16-20(_____________________________________________

בית שמש

 ברח' טבריה 2.5 + חצי 
משופצת כחדשה קומה א' על 

_____________________________________________)18-19ל(עמודים 054-6926163

 להשכרה ממושכת 5 
חד' באבן גבירול קומה ב' + 

_____________________________________________)19-20ל(מעלית. 054-8423271

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית 6,000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 4 חד' חדשה בקריית 
הרצוג, בנדוני בגדד. ק"3 

עם מעלית. חזיתית, 
ממוזגת כולל יח' הורים. 
לכניסה מיידית. 4,850 

_____________________________________________)19-19(ש"ח. 052-7610171

 בקרית הרצוג! 4 חד', 
מסודרת + מעלית וחניה 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)19-19(_____________________________________________

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, בניין 
בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)11-21(איילה 050-5586335

 באשל אברהם דירת 
3.5 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה יפיפיה חדשה 
במכלוף השקט 3 דק' 
הליכה מסוקולוב. 70 

מ"ר, 3 חדרים גדולים, נוף 
פנורמי מדהים!! קומה 

שלישית ואחרונה. 4,000 
_____________________________________________)19-20(ש"ח. 050-4170707

 בהרצוג 3.5 חד' 
משופצת ברמת בית מלון 
קומה ראשונה מיידי חזית 
3,900 ש"ח. להב נכסים 

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מסודרת 
ממוזגת בשפירא 16 ק"א 

כניסה ב' 1.6.19 3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)19-20ל(052-7114588

 באזור לנדא 3 גדולה 
יפהפיה סלון ומטבח גדולים נוף 

פתוח +חניה 1,875,000ש"ח 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבן זכאי 4 חד', מושקעת 
ביותר, חדשה, ק"ב. א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בפרל 28 3 חד', בנין 
חדש, כ- 60 מ"ר, סוכה, חזית, 

ק"ה, אפש' לריהוט מלא, 
4,000 ש"ח, לל"ת, מיידי, 

ממוזג, נוף מהמם.
054-8449114)19-19(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

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)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 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)19-19(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)19-19(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)19-19(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-26/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)49-50/19(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 + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

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)4-31/19(_____________________________________________

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

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-33(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה, וג'קוזי ענק, 
משחקי חצר. פנוי לל"ג 

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

 "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)19-44/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

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

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

055-6612221)14-26(_____________________________________________

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

052-7142450)15-19(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-20/19(_____________________________________________

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

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-21/19(_____________________________________________

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)26-01/20(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

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

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-47/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-22/19(ג'קוזי. 050-4154145

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-22/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________  דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-20/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-10/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(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)29-30/19(_____________________________________________

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

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-23(לפסח! 050-4124556

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-20ל(מהטיילת. 054-6511250

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

052-5440336)14-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 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)19-19(_____________________________________________

 דירה גדולה ומשופצת, 
ריהוט חדש, נוף לכנרת, 

בקרית שמואל, נקייה לפסח. 
_____________________________________________)16-20ל(053-3165679

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר 
אילן! 2 יחידות נופש 

זוגיות, 8 מיטות נקיות 
ללא מדרגות. יומי 

_____________________________________________)19-19(ושבועי. 052-7638702

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

2-2.5 חדרים

 ביגאל, 2.5 חד', 
משופצים, ק- 2.5, מיידי, 
3,700 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

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

054-8410564)15-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-29("תיווך". 050-4105896

צפת

 בפרדס כץ/הרצל יחידת 
דיור 2 חד' גדולה מאוררת 

וממוזגת, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)18-21ל(קומפלט 052-7614249

 בשיכון ה' ק"א 2 חד', 
חדשה, מרוהטת, מזגנים 

2,600 ש"ח גמיש.
050-4110040)18-21(_____________________________________________

 במהרש"ל יח"ד יפיפיה 
מאווררת מרווחת ומרוהטת 

+ מ. שמש/סוכה ק"ד. 2,500 
_____________________________________________)18-19ל(ש"ח. 050-4164695

 דרושה דירה מרוהטת 
באיזור המרכז. 3 חדרי שינה + 
סלון. בתאריכים כ"א סיון - כ"ו 

תמוז )24.6 - 29.7(.
050-3541295)19-19(_____________________________________________

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

מיידי 058-4420300
_____________________________________________)18-21ל(054-3456791

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 וילה מקסימה ונקייה, 
לל"ג בעומר, חצר ענקית, 

מתקנים. רביעי-מוצ"ש. 
055-6624822)18-20(_____________________________________________

פתח תקווה

 במלצר 21 דירת 2 חד' 
מפוארת + סוכה ממוזגת 

ג'קוזי ומעלית. 52 מ"ר פינוי 
_____________________________________________)19-22(מיידי. 052-7613554

 2.5 חד' בבני ברק 
החרדית, ליד הבר-כל, 3,800 

_____________________________________________)19-22(ש"ח. 054-3350900

 בגיבורי ישראל, יחידה 
מרוהטת, ממוזגת ומושקעת 

שקטה, כניסה פרטית, לבודד. 
_____________________________________________)19-20ל(1,900 ש"ח. 055-6787524

 יח' דיור משופצת כחדשה 
בהחוצים 2 חד' ק"ב ב' מעלית 
3,200 ש"ח. מס' נכס 17966. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

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

4,500 ש"ח מס' נכס 17964. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בדף היומי! 3 חד' + חצי 
כ-90 מ"ר ק"א - ממוזגת! דוד 
שמש! מיידית!! 3,700 ש"ח. 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בחשמונאים טאבו 
משותף, 3 חד' 70 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת 
+ חצר ענקית 600,000 
ש"ח. תשואה 5% א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בחשמונאים טאבו 
משותף, 4 חד' קומה א', 

נוף מרהיב 850,000 ש"ח 
מניב 6-7% א"א לקחת 
משכנתא. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קומה 1 
כניסה פרטית 4 חד' 75 

מ"ר חזית מתאים למשרד, 
קליניקה, סטודיו.

_____________________________________________)19-19(תיווך 050-4122744

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

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

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)19-19(_____________________________________________

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 במרכז ר' עקיבא ק"א 
חזית 65 מ"ר מפוארת חלון 
ראוה גדול לעסק או מגורים 

1,600,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)19-19(נכסים" 03-5791514

 במרכז! חנות 40 מ"ר 
לכל מטרה! 7,400 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 חושב להתקדם 
לחנות/משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)19-19(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 16 מטר 
משופצת + חצר בחזית 

לז'בוטינסקי הרב שך אזור עם 
_____________________________________________)19-19(תנועה 074-7020616

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, 2 חזיתות 

תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 מגרשים בק. אתא לבניה 
רוויה כולל אישורים - פרויקט 

גדול. מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרויקטים 052-2790370

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב.

053-4159884)19-22(_____________________________________________

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

לחנות, משרד וכד' 6,500 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

03-5791514)19-19(_____________________________________________

 80 מ"ר על רבי עקיבא 
במחיר מציאה קומה א' עם 

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)19-19(054-4980159 דורון

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר מפואר ומושקע 

)מחולק ל-4 חדרים ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושירותים 
כניסה מיידית 4,000 
ש"ח גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרד 120 
מ"ר + 2 חניות צמודות 
כניסה מיידית לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 להשכרה וילה 4 חד' חצר 
גדולה 7 דקות מהכינרת ו-2 

דק' מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

 קרוב לכותל, בגאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)19-22(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת ויפיפיה, 
3 דקות מז'בוטינסקי

054-8410545)19-22(_____________________________________________

 יח' לזו"צ באזור רח' 
ירושלים, משופצת, מוארת, 

מושקעת ברמה גבוהה 
_____________________________________________)19-20(ומרוהטת 050-4129410

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

ומאובזרת, לשבתות 
_____________________________________________)19-26(וחגים 052-6500950

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל 

מ-7.5% לרציניים בלבד. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 שטחי מסחר בב"ב, 
פרל 28, בנין חדש, ק"ק, בין 

20-85 מ"ר, לכל מטרה, גישה 
למשאית, לל"ת, מיידי.

054-8449114)19-19(_____________________________________________

 כ- 35 מ"ר 2 חד', 
במוהליבר 19, בנין חדש, קומה 
1-, מרוהטת, מאווררת, לל"ת, 

_____________________________________________)19-19(2,500 ש"ח. 054-8449114
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 חדרי ארוח הגפן בלב 03-6162228
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-2774773. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)47-21ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

מכירת רכב

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

צפת

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

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

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

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

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

058-4453986)1-25(_____________________________________________

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז

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

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

הונדה

מוצרים 
ושירותים

הובלות

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-19/19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

קנית רכבים

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

הסעות

השכרת רכב

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

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

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

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)01-05/20(_____________________________________________

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

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

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

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 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
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-24(_____________________________________________

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

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-27/19(_____________________________________________

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)31-32/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה
 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 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-21(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(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)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

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)16-42(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

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

052-3245153)08-20(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-20(_____________________________________________

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

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

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

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

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-21/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-20(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-22(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-23ל(052-7157785

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-19/19(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)18-19/19(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-21(_____________________________________________

סוזוקי

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

 נמצאה שמיכת תינוק/ת 
בקו 6 לפני כחודש. 

_____________________________________________)16-19ח(052-7605463

 אבד רחפן לבן שאיבד 
שליטה, המוצא הישר יבורך 

_____________________________________________)16-16ח(054-8471251

 נמצא נגן MP3 ביום א' 
בתאריך ב' ניסן באזור רבי 

עקיבא - פינת השומר. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7694418

 נמצא ספר בתוך שקית 
"בני אמונים" באוטובוס קו 

220 מקרית ספר לבני ברק. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7683547

 נמצאה שקית של 
קידישיק בתאריך 14/4/19 

בתחנת כהנמן פינת ר' עקיבא. 
_____________________________________________)16-16ח(050-4199166 052-7621651

 לפני כחודש נמצא עגיל 
כסף תלוי על גשר בלינסון. 

ניתן לקבלו ע"פ סימנים. 
054-5555848)16-16(_____________________________________________

 דרוש בתרומה/ במחיר 
סמלי מקרר קטן לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)16-16ח(052-7652869

 דרושה מכונת תספורת/ 
גילוח לבחורי ישיבה בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(מחיר סמלי. 052-7652869

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז ולעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש לאדם העובד 
במסג'יסט טיפולי רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך. -052
_____________________________________________)16-16ח(7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(סמלי. 054-7938941

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

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

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

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

052-5844040)18-18(_____________________________________________

עריכת וידאו

 צבע לאנ"ש באזור המרכז, 
מחירים מיוחדיםם לאברכים 

_____________________________________________)18-19ל(ובני תורה. דוד 052-9567642

קורסים
 קורס ללימוד שפת האידיש 
לנשים ובנות יפתח אי"ה בבני 

ברק בחודש אייר.
053-3100975)18-21(_____________________________________________

 בי"א ניסן נמצאה שקית 
ובה שעון וסוכריות בבית 

העלמין בהר הזיתים. 
_____________________________________________)18-18ח(050-6256846

 השבת אבידה נמצא 
קורקינט בגינה ציבורית ברח' 
הרב פארדו ב"ב בחול המועד. 

052-7195006)18-18(_____________________________________________

 נמצאה אבידה בפארק 
רעננה בחול המועד.

052-3323204)18-18(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)18-18ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 206 או 
סמסונג 1200 בתרומה אפשרי 

_____________________________________________)18-18ח(במקולקלים. 052-3595314

 דירת נופש בצפת - בכנען 
8 אנשים נוף מדהים 10 דק' 

הליכה מהעתיקה.
_____________________________________________)19-20ל(055-9698788

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

רנו

סיטרואן

 הונדה סיוויק 2003 
אוטומט דגם מפואר + סאןרוף 

שמורה, בהזדמנות. 8,500 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 052-5279050

 סוזוקי בלנו 2002 
אוטומטית + כל התוספות 
מנוע חדש, שמורה, מיכני 

_____________________________________________)19-19(מעולה. 055-6883937

 למכירה סיטרואן גאמפי 
שנת 2005 שמורה ומטופלת 

9 מקומות. 290 ק"מ טסט 
_____________________________________________)19-19(לשנה!! 050-4133779

 רנו מגן - 2 - 2008 
אוטומטית + כל התוספות, 
_____________________________________________)19-19(בהזדמנות!!! 054-2453336

בריאות
 סודות ההרזיה 

לצמיתות - להבין, ליישם, 
להצליח!! הרצאה עם 

ד"ר רינה גרנות. 21/5/19 
- בערב. 054-8434985

dr.rina10@gmail.com
www.dr-rina.com)19-20(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמיןף מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)46-20/19(_____________________________________________

 עריכת ודאו ומצגות 
לכל מטרה, מקצועי 

ומרשים!
_____________________________________________)18-21(שרי 050-4171813

לפרסום
03-6162228

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

 אבדה שרשרת זהב עם 
תליון עגול לפני כחדושיים 

_____________________________________________)19-19ח(בב"ב. 054-8471154

 XSOS אבדה שקית 
בכנס ב"ארנה" בחוהמ"פ 

המכילה חפצי ערך.
_____________________________________________)19-19ח(054-8562188

 נמצאה מעטפה בערב 
פסח באזור רמת אהרון

_____________________________________________)19-19ח(03-591855 052-7658286

 נמצאה אבידה בפארק 
רעננה בחול המועד.

_____________________________________________)19-19ח(052-3323204

 אבד תיק גב בצבע אפור - 
ב"ב בתחמת אוטובוס האדמור 
מנדבורנא חזון איש בכ"ג ניסן 

_____________________________________________)19-19ח(אחה"צ. 052-7709547

 אבדו תפילין ברח' רבי 
עקיבא 60 בתוך שקית של 
XSOS )אקסוס( בבני ברק. 

_____________________________________________)19-19ח(050-4188980

וכן מכתבים 
מקוריים 

מגדולי ישראל

קונה ספרי קודש ישנים

052-7674348
 אנו זקוקים למכשיר בי. 

קיו. לייזר בדחיפות, אפשר 
בתשלום סימלי.
_____________________________________________)19-19ח(058-4439935

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה - מזגן קטן. 

_____________________________________________)19-19ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מסגן חלון 

_____________________________________________)19-19ח(אלקטרה. 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)19-19ח(054-8439931

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)19-19ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)19-19ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תוקה בתרומה/

_____________________________________________)19-19ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בערך. 054-7938941

 דרוש לאדם העובד 
כמסג'יסט טיפולי-רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'.

_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה 

_____________________________________________)19-19ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סמסונג 
_____________________________________________)19-19ח(יאנג בתשלום. 058-3299505
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 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים, 

2,000 ש"ח! *ספות 2+3 
עור איטלקי נאצ'י בהזדמנות, 
2,500 ש"ח. אפשר לקנות כל 

_____________________________________________)12-21ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

 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

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 שולחן לבן למטבח - 
אפוקסי מט, גודל 1.10/80 

נפתח ל- 1.70 מ"ר, 260 ש"ח, 
052-2644177)14-18(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)14-18ל(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, 
_____________________________________________)14-18ל(052-7644177

 *שולחן מחשב חדש עם 
זכוכית וניקל כסף, 145 ש"ח. 
* 2 כסאות מטבח ריפוד סקי 

חום, ברזל ניקל שחור, כל 
_____________________________________________)14-18ל(כסא 50 ש"ח, 052-7644177

 שולחן + 6 כיסאות, בצבע 
עץ בהיר, ריפוד מושב עור 

חום, בהזדמנות, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-21ל(052-4227714

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין )ב"ב(

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בב"ב 052-3662700

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 

 שואב אבק קנווד 1800 
וואט MAX מעולה, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-2483555

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD "8 - 240 טושיבה מסך

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנור לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2727474

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

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 סדין חימום חשמלי יחיד 
80/160 ס"מ רק ב-90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8435331

 שואב אבק נקיון פסח 
מצב מצוין 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 תנור חימום ספירלה חדש 
בקופסא - 120 ש" מסתובב + 

מפזר חום חדש בקופסא. 75 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-9340317

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 אורגנית כסיו כחדשה 
כמעט לא הייתה בשימוש. 

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 058-3210470

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3263264

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)16-16ח(קנוד 100 ש"ח. 053-3155415

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שואב אבק חזק ואיכותי 
לפסח רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 פקס איכותי משולב 
במצב טוב 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANGKE דגם 2100 + 
מיישר לפאות ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 כסא מחשב 150 ש"ח - 
_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 150 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 תנור בשרי + משולב גז 
_____________________________________________)16-16ח(160 ש"ח. 052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)16-16ח(או 053-3179093

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2437292

 למסירה מכונת ייבוש ישן 
אבל תקין לגמרי רח' בעלי 

התוס' אלעד.
_____________________________________________)16-16ח(054-8465707

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשב נייד מיני למכירה 
חברת דל, עובד מעולה 300 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. 053-3120620

 די וי די נייד עובד מצוין 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

053-3120620)16-16(_____________________________________________

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב מצוין 

)ב"ב( 450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 קורקינט חשמלי במצב 
מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(050-4112711

 ארון שתי דלתות בבני ברק 
_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 שולחן וכסאות - פינת 
אוכל בב"ב עץ מלא 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 בירושלים למכירה 6 
כסאות סלון מרופדות רק 240 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה משולשת במצב 
טוב רק 300 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(02-5812872

 מערכת איווה חלקית כ"ח 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח 054-8483032

 ארונית אמבטיה + 
כיור + ברז איכותי 260 שח 

_____________________________________________)16-16ח(סנדביץ. 052-5737813

 שולחן מכתביה + 
מגירות רק 95 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ארון שרות בטן של כתר 
חדש במחיר מציאה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2449315

 4 כסאות מטבח עץ קיפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5705546

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 052-7126106

 מזנון צבע לבן 400 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 לול מעץ מצב טוב מאוד 
100 ש"ח. 054-2252171 

_____________________________________________)16-16ח()אלעד(

 שידת טיפולים בצבע לבן 
מעץ סנדוויץ 300 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 שולחן קטן נמוך לסלון 
מזכוכית 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(053-3155415

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )ב"ב( 120 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

במציאה )ב"ב( 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע 
לבן הכוללת 3 מגירות ענק 
בהזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 בפ"ת, מיטה כחדשה 1.20 
וארגז - מצעים מתאים לבן/

לבת 500 ש"ח. שלט חשמלי 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 050-6474999

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא בב"ב

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 500 ש"ח. 

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בב"ב 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לסוג צעיר. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית שעושה מסאג' נגד 

_____________________________________________)18-18ח(כאבים. 052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)18-18ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
בכל מצב בתרומה ואנחנו 
נתקן ואתה לצורך מצווה. 

_____________________________________________)18-18ח(054-8432271

 מעונין לקנות אקווריום 
+ ספה עם 3 מושבים במצב 

_____________________________________________)18-18ח(טוב. 053-3119288

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בערך. 054-738941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)18-18ח(סימלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)18-18ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/סלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 HP, מסך מחשב דגם 
10 אינץ' מעולה - בר"ג. 130 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 אורגנית + סטנד במצב 
מעולה בר"ג. 280 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מקרר במצב מצוין 
אלקטרה 300 ליטר פחות מ- 

3 שנים, 400 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)18-18ח(054-8433715

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 054-7938941

 2 מנורות קיר כחדשות 
)מעל המיטות( 40 ש"ח 

לאחת. 02-6414194
_____________________________________________)18-18ח(050-4189919

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANKE דגם 2100 + 
מיישר לפאו ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 
מצוין )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח. בפ"ת 

_____________________________________________)18-18ח(052-8401909

 מערכת סטריאו במצב 
מצוין + 2 בוקסות איכותיות 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-9770855

 מגהץ קיטור בלחץ חזק 
הכולל תחתית למים במצב 

מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(054-9770855

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 130 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 ארונית 2 דלתות לבנה 
 90X40X105 מעץ במידות

ס"מ - בר"ג. 220 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 שולחן סלוני קטן מזכוכית 
_____________________________________________)18-18ח(90 ש"ח. 053-3155415

 ספת עור יחיד רינקליר 
הנפתח ברגליים במצב מצוין 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-9770855

 כסא מיוחד עם כוונים לכל 
מטרה חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין. 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-5705546

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7216671

 מיטה יחידה מעץ + ארגז 
מצעים, חב' טובה + מזרון 

כחדשה 500 ש"ח בב"ב.
_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב 500 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(050-4184747

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)18-18ח(300 ש"ח. 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 400 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7126106

 סטנדר עומד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-7126106

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )בב"ב( 300 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-84833032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-8483032

 שידה לבנה עץ סנזוויץ 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 054-7773591

 מיטת עמינח הייזר 490 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 ארון לבן חדש סנדביץ 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 מזנון לבן עם מגירות 500 
ש"ח. מקפיא 290 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח( 054-7773591

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה במחיר 100 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי צבע חום 
בהיר עם מגירות ותלייה 190 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ספה מצויינת וחזקה 260 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 052-5737813

 ארון לתליית בגדים 2 
מגירות ל-2 דלתות מחיר 
מציאה 300 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(050-9340317

 ספה נפתחת למיטה 210 
____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-5737813

תינוקות

 טיולון 120 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)16-16ח(ומקלראן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(צבע שחור. 052-5737813

 עגלת אמבטיה "פרגו" 
300 ש"ח בלבד. צבע אפור 

_____________________________________________)16-16ח(זית. 052-5737813

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-2326070

 עגלת תאומים צבע שחור 
160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 טיולון טוב וחזק 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת ברבי תכלת, 
אמבטיה פלוס טיולון 250 

ש"ח גמיש מאוד.
053-3120620)16-16(_____________________________________________

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)18-18ח(קשת 85 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)18-18ח(35 ש"ח. 053-3155415

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 לול פלסטיק + מזרן. 180 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7655652/3

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(054-2326070

 טיולון מקלרן כחדש 500 
ש"ח. ניילון 200 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4120944

 לול עץ + מזרן וסדין 250 
ש"ח. מצב מצוין.

_____________________________________________)18-18ח(052-7655652 )בני ברק(

 מיטת תינוק חב' טובה 
לבן/שמנת 250 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה + מצב מתכוון וחיבור 

לרכב 140 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 סל-קל לתינוק מצב מצויין 
_____________________________________________)18-18ח(50 ש"ח בב"ב. 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + מעמד 
מושב לתינור במצב מצוין 80 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח 052-7148004

 בימבה לתינוק במצב 
מצויין + מנגינות )בב"ב( 40 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7148004

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה + 
טיולון בלו-ברי שמורה ילד אחד 

בשימוש + ניילון לגשם.
_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

   4  מכנסי    ילדים ב- 

  3 חולצות טריקו 

 03-5792841

פותחים עונה
"אצל בתיה"

 100 ש"ח 

ובגדי תינוקות ב-50 ש"ח 

 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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חקי 

_____________________________________________)16-16ח(חילוף. 050-6651365

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגן כאבים. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)16-16ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)16-16ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)16-16ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
בכל מצב בתרומה ואנחנו 
נתקן אותה לצורך מצוה.

_____________________________________________)16-16ח(054-8432271

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי-ם. 050-4147729 

_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 רדיאטור 12 צלעות 100 
ש"ח בי-ם. 050-4147729 

_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 תנור חימום עך עמוד 
כמאוורר - 50 ש"ח בי-ם. 

050-4147729 אחרי שעה 
_____________________________________________)19-19ח(15:00

 מזגנות חימום - 50 ש"ח. 
בי-ם. 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)19-19ח(שעה 15:00

 מפזר חום 50 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(050-4147729

 סורק - 50 ש"ח. 
050-4147729 אחרי שעה 

_____________________________________________)19-19ח(15:00

 מדפסת לייזר משרדית 
OKI 485 משולבת פקס 

מכונת צילום וסורק, כחדשה, 
עדיין באחריות. 400 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-3132330

 טאבלט 10.1 אינץ. כולל 
טלפון במצב חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 150 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ 
כוללל שלט וטיימר 75 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-8380655

 מקרר אמקור מטאור 500 
ליטר במצב טוב בבני ברק 
_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 052-3662700

 פקס + שואב אבק כל 
_____________________________________________)19-19ח(דבר 80 ש"ח. 052-5737813

 מקרר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(0503337530 אבנר

 רדיאטור 12 צלעות צצויין 
_____________________________________________)19-19ח(220 ש"ח. 053-3187276

 שואב אבק אמקור שמור 
בצב מצויין 299 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)19-19ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

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

_____________________________________________)19-19ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)19-19ח(כחדש 50 ש"ח. 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)19-19ח(300 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( ירוסטה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3463482

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD "8 - 240 טושיבה מסך

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-2724747

 מנורה למטבח צמוקת 
קיר 130 ש"ח. מנורה לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(052-2727474

 כיריים גז בקו 4 להבות. 
חדש בריזה, באחריות, 295 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-7687863

 נוקיה 208 מצויין מוכשר 
_____________________________________________)19-19ח(רק 150 ש"ח. 053-3119090

 מיקורפון חדש משנה 
קולות ומדליק אורות כולל 

כניסהת USB ב-120 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(054-8503037

 מחשב נייד מצוין + 
תוכנות ווינדוס חוקי בהזדמנות 

_____________________________________________)19-19ח(470 ש"ח. 053-3346080

 מסך "22 במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(053-3346080

 מציאה!! רמקול מוגבר 
איכותי 100 וואט לכנסים 

ואירועים קטנים עד 100 איש. 
קל ונייד לנשיאה. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(ב"ב. 054-3132330

 לצילום סטודיו ואירועים 
מערכת תאורה הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה 
_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. ב"ב. 054-3132330

 ג'י פי אס - GPS + מטען 
_____________________________________________)19-19ח(200 ש"ח. 054-6389446

 תנור 3 ספירלות - 80 ש"ח 
בירושלים. 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)19-19ח(שעה 15:00

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

_____________________________________________)18-18ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8. מחיר 

_____________________________________________)18-18ח(240 ש"ח. 052-2727474

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)18-18ח(054-7216671

 מחשב מצויין ללא מסך 
)נח( במצב מצויין 250 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 .LG כונן סיקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

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

_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 ארונית 2 דלתות מדפים 
175/80 בבני ברק 350 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3662700

 שולחן וכסאות מעץ מלא 
בבני ברק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3662700

 מקפיא 4 מגירות "סימנס" 
ב-500 ש"ח. 050-3337530 

_____________________________________________)19-19ח(אבנר

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)19-19ח(050-4120285 גמיש.

 כסא משרדי כחדשם עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

250 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)19-19ח(050-4120285

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

_____________________________________________)19-19ח(052-3463482

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 054-5705546

 6 כסאות לפינת אוכל + 
ריפוד מצופה נילון כחדש 450 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 0545-347663

 עמודון ספרים איכותי 
וחזק 230 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)19-19ח(052-5737813

 טיולון חזק + מזוודה 80 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח לפריט. 052-5737813

 שני כסאות מעור למטבח 
עם רגל ניקל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(050-6285950

 ספרייה מתלית על הקיר 
מסנדביץ גובה 110, רוחב 140 

_____________________________________________)19-19ח(052-7609593

 ספה 4 מושבים + מגירה 
500 ש"ח. 050-3337530 

_____________________________________________)19-19ח(אבנר

 ארון קיר 4 דלתות 1,250 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 054-8143400

 ספרייה + ארון קיר 
סנדביץ 1,650 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ל(054-8143400

 ארון אמבטיה + שיש 
וכיור 1,450 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ל(054-8143400

 מסנון גדול + זכוכניות 
_____________________________________________)19-20ל(2,250 ש"ח. 054-8143400

 שולחן כתיבה ענק + 
כוורת ספרים לחדר ילדים של 
חמישה נגרים, במצב מצויין. 

_____________________________________________)19-20ל(בבני ברק. 052-3400588

 שידת טיפולים לתינוקות 
בצבע לבן עץ מלא בבני ברק 

_____________________________________________)19-19ח(300 ש"ח. 052-3662700

 2 שולחנות: חדר ילדים, 
ומשרד בבני ברק. כ"א 350 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-3662700

 למסירה שולחן )שחור( 
מחשב 60*80 עם מגירה 

נשלפת למקלדת
_____________________________________________)19-19ח(052-7609593

 למסירה שולחן מחשב 
מסנדביץ ללא פורמיקה 

55*140 עם שידה.
_____________________________________________)19-19ח(052-7609593

 כסא אוכל בצבע ורוד, 
מתכוונת משמש גם בסלקל 

במצב מצוין. 250 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(053-3364930

 XMAX עגלת אמבטיון 
שחור/אדום 140 ש"ח מצב 

מצוין. 054-8541292
_____________________________________________)19-19ח(058-3256684

 עגלת TWIGI חדש 
באריזה דגם E28 סגול, 350 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-8439247

 עגלת מוצי משולבת בצבע 
אפור כחדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7629022

 נדנדה חשמלית ד"ר בייבי 
כחדשה עם מנגינות ופעלולון 

רק 300 ש"ח. בי-ם 
_____________________________________________)19-19ח(050-9549670

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
צבע סגול מבטיה וטיולון 

ואביזרים נילווים בירושלים 500 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 050-9549670

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי חדש באריזה. 500 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת תאומים יד 2 צבע 
שחור KOOKOO במחיר 

160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)19-19ח(052-5737813

 סלקל סייבקס שמור 
כחדש מתאים לבייבי גוגר 249 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 053-3188804

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

 למכירה 2 פאות במצב 
מצוין/כחדשות בצבע חום 

_____________________________________________)14-18(כהה, 052-7165993

 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

 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

 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

 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

 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

 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, 

ביקוש _____________________________________________)15-16ח(02-5812872
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(_____________________________________________

 נעלי טבע נאות מהסדרה 
היוקרתית כחדשות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 02-5376015/2

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חזידות בעלז 
_____________________________________________)16-16ח(350 ש"ח. 052-7154392

 גיטרה חדשה! + מפרט 
+ 2 חוברות- מג'יקל רק 

_____________________________________________)16-16ח(ב-250 ש"ח. 052-7661101

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7671681 בערב

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)16-16ח(130 ש"ח. 050-9340317

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)16-16ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף מתאים גם לבית הכנסת 

_____________________________________________)16-16ח(90 ש"ח. 058-7041010

 כדורים לברכת כדורים או 
לגימבורי 40 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )ב"ב( 120 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 053-3155415

 שטיח + כסא עם גלגלים 
וידיות רק 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 חליפה לגבר צבע אפור 
_____________________________________________)16-16ח(כהה 180 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
_____________________________________________)16-16ח(ירקות 80 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 80 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
מבית משפחה 4 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 למכירה כ-300 עיתוני 
משפחה ובתוך המשפחה 

ישנים )מתשס"ג( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 צמיד פנדורה אמיתי + 
7 תליונים צבע ורוד עתיק רק 

_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8435331

 אופני ילדים 90 ש"ח בני 
_____________________________________________)16-16ח(ברק 052-5737813

 מראה גדולה 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 70 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5385013

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 18" אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 כסא לאופניים לילד עם 
חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח גמיש במרום 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח חדש. 054-8433715

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 

השנה חדש באריזה 120 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(054-8443855

 גלגלים לאופניים מספר 
24  + צמיגים ופנימית. 40 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-3595314

 6 חולצות אוהה חדשות 
מידה 15.5 40 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3299505

 פאה חדשה משיער אסייתי 
טבעי שיער חלק בצבע שחור 

)ב"ב( 400 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 למסירה בחינם עיתוני 
קטיפה ישנים ומרווה לצמא 

_____________________________________________)16-16ח(054-2252171 

 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

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)16-16ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בבין 
הזמנים תמורת מגורים בחלק 

מהשבוע/מגורים מתשלום. 
_____________________________________________)16-16ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)16-16ח(לפי שעה. 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, 
אקדמאי, נסיון בנדל"ן, רשיון 

תיווך, במשרה הולמת עם 
_____________________________________________)16-16ח(שכר בסיס. 050-4160390

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה מעוניינת לעבוד במשרד 

_____________________________________________)16-16ח(בקרבת ב"ב. 054-8414989

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בניקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)18-18ח(050-6651365

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן משובח )בני ברק( 120 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת "חגית" 

בר"ג. 420 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מזנון לבן יפיפה מעץ מלא 
כמו חדש 215X76X50 ס"מ 

בר"ג. 450 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גבר איכותית 
בצבע שחור של יהושע בן-נון 
במידה 48 - בר"ג. 250 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ מידות 

100X155 ס"מ בר"ג.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 ערכת ניקוי בקיטור - דגם 
קנווד, בר"ג. 420 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גשם לגבר )2 
חלקים( לקטנוע בר"ג. 120 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 מעיל עליון איכותי מרופד 
 SPOOL לאופנוע - דגם
במידה לארג' - בר"ג. 500 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 כפפות מגן לקטנוע/
אופנוע במידה מדיום בר"ג. 70 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-2727474

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(058-7041010

 סטנדר עם שולחן חום 
_____________________________________________)18-18ח(כסף 95 ש"ח. 058-7041010

 כסא אחורי לאופניים לילד 
עם חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)18-18ח(054-8433715

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 גגון לרכב כחדש בגודל 
1.45X95 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(02-6414194 050-4189919

 דלת פלדת כדשה רוחב 
84 גובה כ-2 מטר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(02-6414194 050-4189919

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7154382

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

 טושב"ע הלכות שבת 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)18-18ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 ספר  "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד. 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)18-18ח(ולירושלים 40 ש"ח.(

 חליפה לגבר אפור כהה 
_____________________________________________)18-18ח(150 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)18-18ח(80 ש"ח. 053-3155415

 בירושלים למכירה חליפת 
קרטה לנער כבן 15-16 

כחדשה 130 ש"ח. נרגילה 
מצרית עם נרתיק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6256846

 כ-100 כדורים לברכת 
כדורים או לגימבורי 40 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(058-7041010

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 054-5385013

 הילוכי שימנו כחדשות 
מיגה 26 400 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(054-8456883

 מזגן חלון 500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(054-7938641

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

כללי

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 מורשת מכירות פומביות, 
הערכה חינם לחפצי יודאיקה, 

ספרים עתיקים, כתבי יד 
ומכתבי רבנים, אפשרות 

לתשלום במזומן, 
_____________________________________________)15-19ל(054-3053055, 052-8861994

 בימבה כיף במצב מצויין 
)בב"ב( 40 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 נעלי עקב נשים חדשות 
מידה 39 צבע ברונזה חב' 

אסוס )בקופסא(
_____________________________________________)18-18ח(052-7148005

 תיק לעגלה צבע שחור 
במצב מצויין, 50 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148005

 מראה ארון 80 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
עם ידית 60 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח( 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 אופני הרים במצב נהדר 
מידה "24 + מידה "26 כל זוג 

_____________________________________________)18-18ח(280 ש"ח. 050-9340317

 חבילת מצות מכונה 
ירושלמי 2.5 קילו ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4145512

 חלקים של מקרר אמקור 
500XL תבניות ביצים, 5 

מדפים ועוד 120 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(054-3416552

 3 שטיחים צמר מצב 
מצוין גודל בערך 2X1.65 מטר 
_____________________________________________)18-18ח(150 ש"ח כ"א. 054-3416552

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 פאה חדשה משיער 
אסייתי  טבעי, שיער חלק 

בצבע שחור )בני ברק( 400 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שעון יד לגבר מהמם של 
חברת "דיזל" חזק איכותי 

יוקרתי ב-200 ש"ח. 
050-8776286)18-18(_____________________________________________

 משקפי שמש לגבר 
חברת "ארוקה" כחדש ב-30 

_____________________________________________)18-18(ש"ח. 050-8776286

 אוזניות חוט חדשות 
חברת "סוני" ב-40 ש"ח. 

050-8776286)18-18(_____________________________________________

 מערכת תופים 
דיגיטלית מקצועית של 

רולנד מצוינת 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-19(גמיש. 053-3130620

תקשורת

 AKAI טבלאט 7 אינטש 
שמור חדש כולל נרתיק עור + 

מטען 400 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-24372982

 טלפון אלחוטי 2 שלוחות 
במצב חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-8380655

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 250 ש"ח. 

 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

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשיחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 נוקיה 208 מצויין מוכשר 
_____________________________________________)19-19ח(רק 150 ש"ח. 053-3119090

 פלאפון C2 פתוח 
לחברות פלאפון והוט כחדש, 

_____________________________________________)19-19ח(ב-190 ש"ח. 052-7630089

 אוזניות ספורט בלוטוס 
כולל דיבורים חברת מיניסו 

היפנית 130 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(054-5990390

 LG G4 טלפון סלולרי 
כולל מגן איכותי במצב חדש 

_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 054-7561146

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
+ 3 ספסלי נירוסטה.

*מכונה לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 נעליים לגברים חדשות 
בקופסא דגם כאט קונסול 

צבע שחור מידה 41 עם 
שרוכים ס"ה 200 ש"ח כחצי 

_____________________________________________)19-19ח(מחיר. 054-8525547

 אופני הרים גדולות 
כחדשות. 400 ש"ח בב"ב.

_____________________________________________)19-19ח(054-8456883

 מפה מיוחדת לבנה 
לשולחן 2.5 מטר 25 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 אגרטל זכוכית 25 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 בושם 40 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 ממחטות אף חדשות 
באריזה 6 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 ציור נוף מהמם בסגנות 
צבעי שמן 80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 מצלמה קנון 150 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 כיריים גז סאוטר 4 להבות 
במצב טוב מאוד. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-5388999

 מכשיר סודה סטרים 
בצבע לבן במצבן מצויין 100 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-5388999

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה גיזרה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3155415

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)19-19ח(200 ש"ח. 054-8464909

 זוג תוכים פינקים צעירים 
ב-25 ש"ח ליחידה.

_____________________________________________)19-19ח(052-7102011

 רמקול בזוקה נייד חזק 
ועוצמתי כחדש 199 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, בי-ם 
_____________________________________________)19-19ח(054-8415306

 אופניים B.M.X מס' 20 
במצב חדש 150 ש"ח. כולל 

גלגלי עזר. 050-4147729 
_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 סט ספרי רפואות תימן 
150 ש"ח בי-ם. 050-4147729 

_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 2 שטיחים לקיר תמונות 
דיוקן של הרב מרדכי שרעבי 

והבבא סלי רק 150 ש"ח כ"א 
במצב מצוין בירושלים. 

_____________________________________________)19-19ח(050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות מידה 23 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בירושלים. 050-4120286

 נעלי ספורט לבן-בת חדש 
בקופסא. צבע לבן. סקוטש, 
מידה 29 מדליק אורות עם 

הטענת יו אס בי )נקנו ב-160 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח( 60 ש"ח בלבד.

 ברה"ע למכירה אופציים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(050-6850138

 למסירה חלקי מעבד מזון 
במצב מצויין של בראון דגם 

_____________________________________________)19-19ח(3010 055-6779772

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)19-19ח(350 ש"ח. 050-3337530

 כסא מחשב 150 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(050-7463631

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(050-7463631

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
31 ספסלים נירוסטה. *מכונה 

לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 סלייסר קוצץ ירקות 80 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)19-19ח(קשת 85 ש"ח. 053-3155415

 שולחן קטן סלוני מזכוכית. 
_____________________________________________)19-19ח(80 ש"ח. 053-3155415

 סיר לקובנה 35 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 מכנס גינס לגבר חברת 
קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפיפה 80 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 תיק לסמינר חברת 
להבורה 140 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 סט מצעים מלא יחיד 
אדום שחור 80 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 מראה לארון בגדים 80 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-7126106

 בובה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(052-7126106

 שולחן מזכוכית עגול 
נמוך מתאים לסלון משרד 300 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-7126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
עם ידית 20 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7126106

 בירושלים למכירה מכונות 
גילוח. כ"א 80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(055-6883238

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדש, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-8464909

 סוללה 48 וולט אקטיב 
מקורי 4 חודשים בשימוש 500 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-8464909

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בירושלים. 054-8415306

 BARBARI/בושם ברברי 
לגבר חדש, פתוח 140 ש" 

_____________________________________________)19-19ח(בירושלים. 054-8423890

 רטלין 30 מ"ר LA חדש 
באריזה, ב-80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7630089

 אבקת חלבון 
 ."MASSIVE Gainer"

חברת IB+ חדש, ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)19-19ח(גמיש. 052-7630089

 מציאה!! בריכה ענקית 
על עמודים 2X4 מטר, גובה 

75 ס"מ, 450 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(052-7630089

 מראה גדולה, מעוצבת, 
70X90 ס"מ מתאימה 
לאמבטיה ב-150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7630089

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-2727474



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)06-19(_____________________________________________

■ 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 

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 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה קלדנית 
לפעמיים בשבוע, ימים: 

שני ושלישי, מאזור 
המרכז, היכרות עם 

אינדיזיין - יתרון, הקלדה 
עיוורת - חובה, קו"ח 

yair@kav-itonut.co.il :למייל

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-19(תיתי 050-5636364

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

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

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. 

_____________________________________________)42-23/19ל(054-8477787 טובי

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-21(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-20ל(תשלום חגים, 052-3838484

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

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

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

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, 

ועובדי מטבח, 
תנאים טובים, 

02-5375516)15-19(_____________________________________________

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 למעון משפחתי בגת 
רימות דרושה גננת/ מטפלת 

תנאים מעולים גמישות 
מרובה. לפרטים:

054-6673398)16-20(_____________________________________________

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)16-20(לפרטים 052-2801555

דרושות לשנה"ל תש"פ 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 עובד חרוץ למפעל בב"ב 
5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום.

_____________________________________________)18-19(לפרטים 050-5931436

 דרושה מטפלת 
8-12:30 4-5 ימים 

בשבוע לגן בגבעתיים, 
תנאים טובים. 
_____________________________________________)18-19ל(052-8680032

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 דרושה עובדת נקיון 
לפנימית בנות בבני ברק 

לשעות הבוקר. תנאים 
טובים 054-8484254 

054-8464585)18-19(_____________________________________________

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-21(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב

 לחב' שליחויות דרוש 
נהג רציני עם רשיון עד 12 טון 
מאזור המרכז. 074-7030025 
DB0747030025@gmail.com)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת לתחילת 
שנה לקבוצת בוגרים למשרה 

מלאה שכר גלובלי!
052-5456295)19-22(_____________________________________________

 לגן בגבעת שמואל 
לשנת הלימודים הבאה דרושה 

סייעת לגיל 4 בעלת נסיון )3 
שנים( תנאי שכר של משרד 

החינוך
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס: 1-5337-511558

 לרשת גנים בקרבת ב"ב 
דרושה גננת לשנת הלימודים 
הבאה. בעלת נסיון)3 שנים( . 

תנאי שכר מ. החינוך.
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס 1-533-7511558

 לקופת חולים דרוש/ה 
פקיד/ה לעבודה מהבית, 3-4 
שעות ביום לעבודה משרדית 

נוחה ומתן מענה טלפוני 
לחברי הקופה, 37 ש"ח 

לשעה.
_____________________________________________)19-19(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה, לעבודה 

משרדית נוחה, משרת בוקר, 
לא נדרש נסיון, שכר 7,500 

_____________________________________________)19-19(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק דרוש/ה 
מזכיר/ה, לעבודה משרדית, 

משרת בוקר, שכר 7,500 
_____________________________________________)19-19(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברת אור לרפואה 
דרושים מחלקי פליירים 

ברחובות. 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)19-20ל(02-6525332

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)19-22(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 דרושים נהגים מיומנים 
לעבודה במרכז רשיון מעל 3.5 

טון לשינוע שטיחים ווילונות. 
_____________________________________________)19-22ל(050-6563426

 דרושה סייעת לתינוקיה, 
חרוצה ואוהבת ילדים בק. 

הרצוג ב"ב מ-7:30-16:00 שכר 
_____________________________________________)19-22ל(נאה למתאימה. 050-4146721

 מטפלת למעון בבני ברק 
למשרה חלקית/מלאה תנאים 

טובים + מענקים. 
054-5558835)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א גננת לשנת 
הלימודים הבאה וכן גננת 

משלימה. נסיון חובה. קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א מזכירה 
למ"מ טל': 03-6307422 

8:00-13:00)19-20(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, גננת, 
מ"מ לגיל שנתיים, מיידי.

052-7641817)19-20(_____________________________________________

 בר"ג, תופרת במכונה + 
יד ללא שישי, תנאים טובים. 

_____________________________________________)19-22(לפרטים: 03-5797279

 למעון יחודי בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית.
08:00-16:00 / 10:30-13:00
052-7139090 053-3126010)19-22(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות. 

052-4003742 054-2421996)19-19(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)19-22(לפרטים: 054-8408411

 לכיפות אלטמן, דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים בשבוע, 

_____________________________________________)19-20(6 שעות ביום. 03-5782080

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

 דרוש/ה מנה"ח בת"א. 
משרה מלאה. נסיון + פריוריטי 

פקס: 03-5276022
acc_accounts5@prima.co.il)18-19(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח בת"א. 
משרה מלאה. נסיון + 

פריוריטי. פקס: 03-5276022
Avial@prima.co.il)18-19(_____________________________________________

 בכולל אברכים בדרום ת"א 
נפתח מסלול חדש להוראה 
בנושא נידה לרציניים בלבד, 
הסעה מב"ב, מס' מקומות 

_____________________________________________)18-19(מוגבל. 052-7117085

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)18-21(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים. 
052-6580906)18-21(_____________________________________________

 סגנית מנהלת למעון 
באלעד + נסיון בעבודה במעון 

+ ידע במחשבים.
פקס: 03-7963040

s8677520@gmail.com)18-19(_____________________________________________

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)18-21ל(050-7111483

 בגבעת שמואל עובדת 
למשק בית פעמיים בשבוע, 

שעות גמישות )בבית רק 
_____________________________________________)19-20(בנות( 054-3977205

 דרוש עובד חרוץ ורציני 
לחנות פלאפל בב"ב למשמרת 

בוקר 7:00-11:00
_____________________________________________)19-20ל(054-8099198

 תופרת זריזה למפעל 
כיפות בבני ברק, תנאים טובים 
למתאימה. להתקשר בין -9:00

03-5781152 13:00)19-20(_____________________________________________

 לחנות "שי מתוק" ב"רב 
שפע" ב"ב, עובדת למשמרות 

+ ידע בעיצוב מתנות
053-3180602)19-22(_____________________________________________

 דרושים רשמים לת"ת 
ספרדי בב"ב, שכר גבוה! נסיון 

_____________________________________________)19-20(בלבד 053-3188254
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בני ברק 
משתדרגת!

מועד פעילות ניידת המבצע בבני ברק:
יום ג', ט' באייר, 14.5.19

 מבצע 
הטרייד אין הגדול

של בייביסיטר

גן משחקים, 
רחוב רמז

15:15-15:45

גן העיריה,
רחוב ירושלים
16:00-16:30 

פארק 
מרום נווה

17:00-17:30 

פארק הזית
כניסה ראשית
18:00-18:30 

החזירו חיתול של האגיס
ושדרגו חינם לאריזת חיתולי בייביסיטר*

פרטים בטלפון:
03-3739966

*בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי. המבצע בתוקף מ- ז' באייר )12.05.19( עד י"א באייר )16.05.19( מימוש אחד לאדם/משפחה
ההחלפה תתבצע עבור אריזת חיתולי האגיס עם לכל הפחות חיתול אחד )לא משומש(


	Kvbp1p001new
	Kvbp1p002
	Kvbp1p003
	Kvbp1p004
	Kvbp1p005
	Kvbp1p006
	Kvbp1p007
	Kvbp1p008
	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015new
	Kvbp1p016

