
  

  

  

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

מבצע: 
שדה תעופה 
ברגע האחרון
דוד רוזנטל | עמ' 4

המספרים ה"מודחקים" נחשפים:
ישראל בגירעון של מיליארדים

הממשלה החברתית היוצאת חילקה 
תקציבים ביד נדיבה, כעת מתברר 

שלדברים אין כיסוי והגיע זמן הפירעון 
בקיצוצים כואבים • תכנית האוצר 

להתמודדות: קיצוץ רוחבי, הטלת מסים 
והעלאת יעד הגירעון • הממשלה תתכנס 

לאשר, ליצמן הודיע שיתנגד 

מרגש: 50 ניצולות 'יד לאחים' ביקרו בקברי צדיקים | עמ' 5
  

בשורה לנהגים: 
נוסעים בלי רישיון

מחירי הדירות עולים, 'מחיר 
למשתכן' קורס

תכנית הדגל שאמורה הייתה לפתור את משבר הדיור 
בישראל, מתבררת ככישלון חרוץ • המחירים עולים, 

הקבלנים בורחים, קק"ל מציבה אולטימטום וראש 
עיריית לוד מודיע על בלימת התכנית בעירו 

  

מהכנסת להסתדרות: 
"נכשיר עובדים חרדים למקצועות טכנולוגיים"
דני סיידה, עד לא מכבר ח"כ ברשימת ש"ס, נערך לקריירה הבאה 
כבכיר בהסתדרות • על רקע הרדיפה האנטי-חרדית, מבטיח סיידה 
לדאוג להכשרה מקצועית ומקומות עבודה בהפרדה 

 עמ' 2

עמ' 4

עמ' 2

בקרוב תבוטל חובת החזקת רישיונות נהיגה ורכב, גם 
לנהגי אוטובוסים ומשאיות 

עמ' 4
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נחמן וינברג

משרד האוצר צפוי להציג ביום ראשון הקרוב לממשלה 
הממשלה  משרדי  של  בתקציבים  רוחבי  לקיצוץ  תכנית 
וצעדים נוספים, כולל העלאת מיסים, בסך 3.25 מיליארד שקלים 
בשנתיים הקרובות, וזאת על מנת לרסן את הגירעון שצפוי להגיע 
את  מעמיד  שמתגלה  הגירעון  מהתוצר.  ל-4%  הבאה  בשנה 
ההישגים הכלכליים של הממשלה היוצאת באור בעייתי, ומציב 

סימני שאלה על הקיצוצים הכואבים שיידרשו בממשלה הבאה.
היברידיים  רכב  כלי  על  מיסוי  העלאת  שהוצגו,  הצעדים  בין 
מתן   ,)30% של  מופחת  קנייה  במס  ממוסים  להיום  )שנכון 
תמריצי מס לשחרור "רווחים כלואים", הטלת מע"מ על שירותים 
הטכנולוגיה  ענקיות  ומיסוי  בתשלום,  יישומונים  כמו  דיגיטליים 
ופייסבוק. הצעד האחרון הוא בעל משמעות כלכלית רבה,  גוגל 

אך לא ברור עד כמה הוא מעשי וא"כ מתי ייכנס לתוקף.
 1.15 כ-  הממשלה  משרדי  מתקציב  יקוצצו  השנה  בנוסף, 
מיליארד שקל. הקיצוץ הנוכחי מיועד לטובת מימון המשך סבסוד 
בפתרון  מדובר   .2019 סוף  עד  שקלים  מיליון  ב-350  הצהרונים 
2020 להחליט אם  זמני וחלקי, והממשלה הבאה תידרש בינואר 
להמשיך בהסדר סבסוד הצהרונים ומאיפה להביא מקורות מימון 
נוסף מהקיצוץ הוא לטובת תוספת חד פעמית של  נוספים. חלק 
כ-800 מיליון שקלים למערכת הביטחון, לטובת הקמת המכשול 

התת-קרקעי בדרום.
תחזית הגירעון ל-2019 כולה תישאר ללא שינוי לעומת העדכון 
על  עומד  בתקציב  הגירעון  יעד  בעוד  מהתמ"ג,   3.6%  - מינואר 
החודשים  ב-12  הגירעון  האוצר  משרד  פי  על  בלבד.   2.9%

ניתן  כי  סבורים  במשרד  מהתמ"ג,  ב3.8%  הסתכם  האחרונים 
להורידו לרמה של כ-3.6% עד סוף השנה.

עם זאת, הגירעון שצופים עתה במשרד האוצר לשנים הבאות 
גבוה מבעדכון הקודם - שצפה גירעון של 3.7% ב–2020, בעוד 
יעד הגירעון הקבוע בחוק לשנה זו הוא 2.5%; גירעון של 3.6% 
ב–2021, לעומת יעד של 2.25%; ו–3.3% ב–2022, לעומת יעד 

של 2%.
תחזית  של  מהנמכה  בעיקר  נובעת  הצפוי  בגירעון  העלייה 
המסים  גביית  נתוני  נוכח  שנעשתה   - הבאות  לשנים  ההכנסות 
ב–2018, ובייחוד ברבעון הראשון של 2019, שבו הגבייה הייתה 

נמוכה ביותר מ-2% מהיעד.
לרעה  יושפעו  המדינה  הכנסות  כי  מעריכים  האוצר  במשרד 
פחות  מעט  שיתבסס   - המשק  של  הצמיחה  בתמהיל  משינוי 
ויותר  במס,  העתירה   - הפרטית  הצריכה  על  האחרונות  מבשנים 

על יצוא.
החלטת  בעקבות  הוא  שנדרש,  מהקיצוץ  משמעותי  חלק 
ממשלה להשוואת תנאי הפרישה של השוטרים והמשרתים במוסד 
ובשב"כ, לאלו של צה"ל. תנאים אלו הקיימים בצה"ל מתבססים 
המשרתים  על  לומר  ניתן  שלא  מה  תעסוקתי,  ביטחון  חוסר  על 

במשטרה. עלות התכנית היא 22 מיליארד ₪.
שיתנגד  הודיע  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  סגן  כך  בעקבות 
לאחר שגם  זאת  הבריאות,  קיצוצים שתכלול את משרד  לתכנית 
לדבריו,  קשה.  תקציבית  ממצוקה  הבריאות  משרד  סובל  כעת 
המיון,  בחדרי  העומסים  להורדת  בתכנית  יפגע  שכזה  קיצוץ 
בפגיות,  השירות  לשיפור  בתכנית  הזיהומים,  לצמצום  בתכנית 

קיצור תורים בהתפתחות הילד ועוד.

בעקבות התנגדותו של ליצמן, הודיעו שרים נוספים בממשלה, 
מתנגדים  בש"ס  גם  כך  במשרדיהם.  הצפוי  לקיצוץ  יתנגדו  כי 
ובפריפריה,  נוספת ברשויות המקומיות  לפגיעה  לקיצוץ שיגרום 
במקביל יו"ר המפלגה אריה דרעי לוחץ למציאת מימון לקייטנות 

בקיץ.
לתכניות  רק  מענה  לתת  נועדה  הנוכחית  הקיצוצים  תכנית 
הממשלתיות הקיימות, אך אינה מתייחסת לדרישות הקואליציוניות 
הצפויות לממשלה עם תום הבחירות. כך למשל העלו המפלגות 
הבריאות,  תקציב  להגדלת  דרישות  האחרונות  הבחירות  לאחר 
שנים.   0-3 בגילאי  ילדים  גני  וסבסוד  הזקנה  קצבאות  הגדלת 
דרישות המסתכמות בסכומי עתק, ולנוכח המציאות הנוכחית, לא 

ברור כיצד תתמודד הממשלה עם דרישות אלו.

נתן גולד

סיידה  דני  עובר  ישראל,  בכנסת  קצרה  קדנציה  אחרי 
לקריירה הבאה שמבחינתו, לא פחות חשובה מקודמתה: 
באיגוד  לקואליציה  ש"ס  תיכנס  באחרונה,  שנחתם  הסכם  פי  על 
סיידה,  יהיה  הבכיר  ונציגה  'ההסתדרות',   – הגדול  העובדים 

שיכהן כחבר הנהגה וראש אגף.

משמעותית  רגל  דריסת  ומעולם  מאז  הייתה  ש"ס  לסיעת 
מיכאלי.  אברהם  לשעבר  ח"כ  היה  האחרון  ונציגה  בהסתדרות, 
בבחירות האחרונות לראשות ההסתדרות הניחה ש"ס את כל כובד 
משקלה לטובת המועמדת שלי יחימוביץ', מהלך כושל שהעכיר 
את האווירה בינם לבין היו"ר הנבחר אבי ניסנקורן, שמאז הספיק 
לעזוב את התפקיד ולכהן כח"כ מטעם 'כחול לבן'. כעת, חוזרת 

ש"ס להנהגת ההסתדרות, במינויו של סיידה לראש אגף.
תכניותיו  את  סיידה  משרטט  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
בהסתדרות: "בכוונתי להתמקד בהכשרת עובדים מהמגזר שלנו 
הגז  מקצועות  כמו  ביקוש,  קיים  בהם  טכנולוגיים,  למקצועות 
מותאמים  ועבודה  לימודים  מקומות  שקיימים  אוודא  והיין. 

לדרישות המגזר בהפרדה ותוכן החומרים במקומות הללו".
של  והיכולות  בתשתית  "להשתמש  סיידה  מבטיח  בנוסף, 
ההסתדרות לטפל בצורה מיטבית בבעיות הקיימות במגזר כמו 

הלנת שכר פגיעה בעובדים וניצול לרעה".
מדוע התפטרת מהכנסת?

קשה  כבר  בגילי  החקלאות,  של  עשייה  מתחום  מגיע  "אני 
לשבת 19-20 שעות ביממה, ולעקוב אחר קוצו של יו"ד בחוק 
ישירות  נוגעים  אינם  הדברים  כשמרבית  כך,  על  ולהתפלפל 
יותר ומוכשרים לא  לציבור שלנו. לשם כך יש אנשים צעירים 

לעשות  שיכולים  פחות 
אמשיך  אני  העבודה.  את 
בהתיישבות  יו"ר  להיות 
תחומים   2 ובהסתדרות, 
ואהיה  אותם  מכיר  שאני 
עבור  לתועלת  יותר  שם 

הציבור".
עשיר  עבר  סיידה  לדני 
ההתיישבותית  בפעילות 

כיו"ר  כיהן  בעבר  בכלל.  ובהתיישבות  בפרט  בצפון 
המועצה הדתית מרום הגליל. לפני כשבע שנים מונה על ידי דרעי 

ליועצו לענייני חקלאות.
לפני כשנה נכנס לכנסת במסגרת החוק הנורבגי, עם זאת כאמור 
לכנסת  לבחירות  היציאה  עם  פרישתו  על  להודיע  סיידה,  בחר 
כי  תקווה  "כולי  לחבריו:  סיידה  כתב  הפרידה,  דברי  בין  ה-21. 
התנועה היקרה תצליח לקיים את מצע המפלגה בנושא חקלאות 
והתיישבות אותו כתבתי בימים האחרונים יחד עם יו"ר התנועה 
וכולי  אלה  בנושאים  התנועה  להתנהלות  הבסיס  את  יהווה  אשר 
תקווה כי אוכל לתת את תרומתי בכל תפקיד מתאים הקשור לכך".

המספרים ה"מודחקים" נחשפים:
ישראל בגירעון של מיליארדים

מהכנסת להסתדרות:
"נכשיר עובדים חרדים למקצועות טכנולוגיים"

כיסוי  אין  שלדברים  מתברר  כעת  נדיבה,  ביד  תקציבים  חילקה  היוצאת  החברתית  הממשלה 
והגיע זמן הפירעון בקיצוצים כואבים • תכנית האוצר להתמודדות: קיצוץ רוחבי, הטלת מסים 

והעלאת יעד הגירעון • הממשלה תתכנס לאשר, ליצמן הודיע שיתנגד

דני סיידה, עד לא מכבר ח"כ ברשימת ש"ס, נערך לקריירה הבאה כבכיר בהסתדרות • על רקע הרדיפה האנטי-חרדית, מבטיח סיידה 
לדאוג להכשרה מקצועית ומקומות עבודה בהפרדה

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

דני סיידה



בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

פיקוח מיוחד צניעות על טהרת הקודש

פיקוח מלא וצמוד של צוותות 
 משגיחים יר"ש. בפיקוחם של:

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
 הגה"צ רבי אשר אנשיל כץ שליט"א 

והרב שלמה לנדאו שליט"א

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

 שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

הילדים      עולם 
24
שעות

משודרג

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7
 מתקני המלון פתוחים עד שעה 

רק ₪3790לפני שבת ונפתחים בצאת השבת

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
במלון תהנו מ:חדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות 
שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה 

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
/ יבשה,  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג׳קוזי, סאונה רטובה 
מיוחד,  קירוי  עם  אולימפית  חצי  מתוקים  מים  בריכת  נפרד,  סולריום  כושר,  חדר 
מגלשות מים אטרקטיביות, התעמלות מים ולימוד שחיה, הרצאות, תכניות ופעילויות 
והתעמלות  מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות 

לנשים ועוד. 32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505  מוקד

הזמנות:
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תכנית הדגל שאמורה הייתה לפתור את משבר הדיור בישראל, מתבררת ככישלון חרוץ • 
המחירים עולים, הקבלנים בורחים, קק"ל מציבה אולטימטום וראש עיריית לוד מודיע על 

עצירת התכנית בעירו

בקרוב תבוטל חובת החזקת רישיונות נהיגה ורכב, גם לנהגי אוטובוסים ומשאיות

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

משה אברהמי

מצמצמים ביורוקרטיה: מהחודש הבא )1 ביולי( 
בעת  ורכב,  נהיגה  רישיון  להחזיק  החובה  תבוטל 
טון.   3.5 מעל  כבדים  רכב  וכלי  באוטובוסים  גם  הנהיגה, 
זאת, בעקבות תקנה שנחתמה על ידי שר התחבורה, החוץ 

והמודיעין, ישראל כץ.
מדובר ביישום השלב השני של התקנה, הפוטרת נהגים 
מלהחזיק ברישיון נהיגה ורכב בעת הנהיגה. בשלב הראשון, 
שנכנס לתוקף לפני שנה, בוטלה חובת החזקת רישיון נהיגה 
ורכב בכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3 וחצי טון וכן בכלי 

רכב דו גלגלי.
על פי התקנות כיום, נהגי אוטובוסים ורכב כבד נדרשים 
הקנס  הנהיגה.  בעת  ורכב  נהיגה  רישיון  ברשותם  להחזיק 
על אי החזקת רישיונות ברכב עומד על 100 שקלים. החל 
מחודש יולי, יצטרפו נהגי המשאיות והאוטובוסים, לנהגי 

באמצעות  שוטרים  בפני  להזדהות  ויוכלו  הפרטי,  הרכב 
או  ישראלי  דרכון  זהות,  תעודת  הבאות:  מהתעודות  אחת 

רישיון נהיגה.
מסופי  באמצעות  מתבצעת  הרישיונות  תוקף  בדיקת 
התחבורה.  למשרד  ליין  און  המחוברים  המשטרה,  ניידות 
רשימת תנאים הנוגעת לנהיגתו של אדם או רכב, או תנאים 
ידרשו  הרכב,  ברישיון  מצוינים  שאינם  נוספים  והגבלות 
ביטוח  תעודת  לנשיאת  הדרישה  כן,  כמו  ברכב.  להימצא 

חובה של הרכב נותרת בעינה.
ברכב  רישיונות  החזקת  חובת  ביטול  כי  ציין  כץ  השר 
הביורוקרטיה  את  תצמצם  ומשאיות,  באוטובוסים  גם 
"ביטול  מיותרים.  קנסות  מהם  ותחסוך  הנהגים  לציבור 
החובה להחזיק רישיונות נהיגה ורכב בעת הנהיגה, חוסכת 
מהנהגים גם את הצורך בהנפקת כפל רישיונות נהיגה ורכב, 
הנהגים  והאכיפה של  הזיהוי  ומסייעת למשטרה במלאכת 

בכבישים", אמר השר כץ.

מחירי הדירות עולים, 'מחיר למשתכן' קורס

בשורה לנהגים: נוסעים בלי רישיון

נחמן וינברג

בתקציב  הצפוי  הקיצוץ  על  להודעה  במקביל 
לא  למשתכן  מחיר  תכנית  כי  התברר  המדינה, 
אף  היא  הדירות,  מחירי  את  להוריד  מצליחה  שאינה  רק 
המרכזית  הלשכה  פרסומי  פי  על  להקפאתן.  גורמת  אינה 
ב1%.  האחרונה  בשנה  הדירות  מחירי  עלו  לסטטיסטיקה, 
השפעתה  אך  שקלים  מיליארדי  שעלותה  בתכנית  מדובר 

שולית על מחירי הדירות.
כתוצאה מתכנית מחיר למשתכן הקבלנים 
צמצמו את פעילותם בשוק החופשי, מחשש 
המוגברת,  המסובסדת  הבנייה  להשפעות 
מצאו  להטבות  זכאים  שאינם  דירות  וקוני 
כך,  יותר.  מצומצם  היצע  מול  עצמם  את 
עלו  מסובסד  הלא  בשוק  הדירות  מחירי 

בקצב מוגבר, למרות היצע הדירות החדשות לזכאי מחיר 
למשתכן.

הירידה בפעילות הבנייה בשוק החופשי ניכרת בשנתיים 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  בנתוני  האחרונות 
ירידה עקבית בבניית דירות חדשות. מחיר  שמצביעים על 
קבלנים  של  ורתיעה  בשוק  ודאות  חוסר  יצרה  למשתכן 
מבנייה חדשה, מחשש שהתוכנית תיצור עודפי היצע ותביא 
לירידת מחירים. בתגובה צומצמה הבנייה, והדבר מתחיל 

להשפיע על השוק, בעיקר בפריפריה.
גם במשרד האוצר רבים מתנגדים להתערבות ממשלתית 
במחירי הדירות באופן שמוריד מחירים של דירות בצורה 
מחיר  תכנית  להקפאת  הרעיון  זוכה  לכן  מלאכותית. 
להפחתת  מרכזי  כנדבך  באוצר,  גורמים  לתמיכת  למשתכן 

החריגה בגירעון התקציבי.
קשיים  עם  מתמודדת  למשתכן  מחיר  תכנית  בנוסף, 
על  לוד  עיריית  ראש  השבוע  הודיע  למשל  כך  מקומיים, 
בכל  בעירו  למשתכן  מחיר  תכנית  עצירת 
תכניות הבנייה שעדיין לא קיבלו היתר בנייה. 
בנוסף, דורש ראש העיר יאיר רביבו, כי הגרלות 
מחיר למשתכן בלוד ייערכו רק בין משתתפים 
שיתחייבו להישאר לגור בעיר תקופה מסוימת.

גם דני עטר, יו"ר קק"ל, הודיע שבוע שעבר 
לשר האוצר משה כחלון על הפסקת השווקים 
של תכנית מחיר למשתכן על אדמות קק"ל במרכז הארץ, 
כ-1.7  של  מאי-הכנסות  לקק"ל  הפסד  שנגרם  בטענה 
מיליארד ₪ עד כה, והחלת תכניות מחיר למשתכן באדמות 

קק"ל תתאפשר רק באזורי הנגב והגליל.
כלל  מסך  כ10%  היום  עד  שווקו  קק"ל  קרקעות  על 
משמעותית  בכמות  סה"כ  מדובר  למשתכן,  מחיר  תכניות 
של כ-10,000 יחי"ד, כך שמדובר במכה קשה ליזמת מחיר 

למשתכן המהווה את תכנית הדגל של שר האוצר.

מבצע: שדה תעופה ברגע האחרון
לתפקידו  שמונה  לאחר  כשעה  שני,  ביום 
התייצב  סמוטריץ  בצלאל  ח"כ  התחבורה,  כשר 
יסגר.  לא  דב  שדה  כי  והכריז  המחאה  במאהל 
המחאה  לפעילי  מרץ  משנה  נתנה  הכרזתו 
ובראשם ראש עיריית אילת. כמו כן, ביום חמישי 
בנושא,  דיון  לקיים  מתכננת  הכספים  וועדת 
מכבר  זה  והמתוכננת  המדוברת  השדה,  וסגירת 
ל-1 ביולי, לא ברור האם תצא אל הפועל. עינינו 
חוזות בקושי הגדול להעביר החלטה משמעותית 
במדינת ישראל, ובמיוחד בתחום הנדל"ן הידוע 

כבעייתי.
אביב,  בתל  קטן  תעופה  שדה  זה  דוב  שדה 
וחזרה.  לאילת  טיסות  בעיקר  יצאו  ממנו  אשר 
הוא נמצא על קרקע אסטרטגית בצפון תל אביב, 
ולהקל  דיור  יחידות  אלפי  עליה  לבנות  שניתן 
על מצוקת הדיור בעיר. ההחלטה על פינויו של 
זה  מזמן?  כמה  מזמן.  התקבלה  התעופה  שדה 
מנכ"ל  קבע   1967 מאי  בתחילת  היסטורי,  קצת 
משרד התחבורה את 1 בספטמבר 1967 כתאריך 
סגירת שדה דב. מה שכמובן לא יצא אל הפועל, 

אבל הכוונה להוציא יום אחד לפועל החלטה זו 
הייתה ברורה לכולם.

לבעלי  בין המדינה  נחתם הסכם   2007 בשנת 
השטח, בהם התחייבה המדינה לפנות את שדה 
התעופה. בפברואר 2010 החליטו שר התחבורה 
לפנות  כדי  השדה  לסגירת  לפעול  השיכון  ושר 
כמובן,  דיור.  יחידות   12,000 לבניית  מקום 
אושרה  היא  אך  בהתנגדות,  נתקלה  ההחלטה 
על ידי הממשלה בשנת 2012, והפעילות בשדה 
ושהפינוי   ,2016 עד  להסתיים  אמורה  הייתה 
יסתיים עד 2018. בהחלטת בג"צ הוחלט להאריך 
את פעילות השדה, ובהצעת חוק פרטית נקבע כי 

הפינוי ידחה ל-2019.
הדיונים,  כל  על  בדילוג  המעשה,  קיצור 
עומדים  אנו  והמוחים,  המעורבים  המאבקים, 
ההחלטה  ביצוע  לפני  שבועות  שלושה  היום 
לפנות את שדה דוב, החלטה שעברה את מבחן 
המחוקק,  העירייה,  התכנון,  וועדות  בג"צ, 
הממשלה, וכל גורם רלוונטי. אבל כעת, יוצאים 
מוטל  הכל  ושוב  למחאה  האינטרסים  בעלי 

בספק.
תביא  כזה,  גודל  סדר  בעלת  החלטה  כל 
במקרה  ממנה.  נפגעים  או  שמפסידים  לאנשים 
המלונות  התעופה,  חברות  הם  המפסידים  זה, 
חלק  אביב,  מתל  מהטיסות  שניזונים  באילת 
מתושבי אילת המשתמשים בקו לצרכיהם ועוד. 
אך ככל הנראה שכל רשימת הנפגעים, שמקשייה 
שיקול  היו  לא  להתעלם,  אפשר  אי  ומבעיותיה 
מספק אל מול התועלת החליפית שיכול הציבור 
אלף   12 זו.  בקרקע  מהשימוש  להפיק  בישראל 
יחידות דיור באזורי ביקוש יענו על צורך ציבורי 
עצום, זו סיבה בעלת משקל מספק כדי לגבור על 
המלונאים וחברות התעופה. כך החליטו וועדות 
ואפילו  הכנסת  חברי  הממשלה,  שרי  התכנון, 
שופטי בג"צ. אז מה התעוררו היום אותם נפגעים 
בפיהם  יש  האם  מחדש?  טיעוניהם  את  להציג 
טיעון חדש או שיקול של הועלה עד עתה? אם 

כן, למה היו צריכים לחכות לרגע האחרון?
על פניו, כאשר קיבלה הממשלה את ההחלטה, 
אחרי שכל בעלי העניין והנוגעים בדבר הציגו את 

ומידתית  שקולה  שהיא  עליה  חזקה  טיעוניהם, 
קבלת  הליך  אף  נכון,  אחרת(.  יוכח  אם  )אלא 
טעויות  יפלו  לעולם  מושלם,  איננו  החלטות 
ושגגות בכל הליך שהוא מורכב, אך עדיין חשוב 
שדה  שכל.  בשום  שהתקבלו  החלטות  לבצע 
לפנותו,  הוחלט  שנה   50 לפני  שכבר  תעופה 
כנראה  קיבלה תוקף פעם אחר פעם,  וההחלטה 
מספקת  במידה  לציבור  ותועלת  טעם  בה  שיש 

כדי להתעלם ממחאות של הרגע האחרון.
מחיר  יש  החלטות,  לבצע  יכולת  לחוסר 
שרכשו  היזמים  כציבור.  משלמים  שאנחנו 
בסיס  ועל  להרוויח  כוונה  מתוך  הקרקעות  את 
ומעוכבים  התכנון,  וועדות  הממשלה  החלטות 
במשך שנים רבות מלהוציא לפועל את תכניתם, 
מפסידים כסף עבור כל הזמן הזה. אם בתשלום 
ריביות להלוואות לבנקים, ואם באיבוד הכנסות 
דבר,  של  בסופו  אלטרנטיביות.  מהשקעות 
העלויות  גלגול  באמצעות  עצמם  את  יפצו  הם 
חוסר  על  שמשלם  מי  בסוף,  הרוכשים.  אל 

ההחלטיות, זה האזרח הקטן.

דוד רוזנטל

שאלה: אני עובד במוסך כבר 7 שנים ובשנתיים הראשונות המעסיק לא הפריש 
לדעת  יכול  אני  איך  מהעבודה?  בפרישתי  זאת  לתבוע  יכול  אני  האם  פנסיה.  לי 

שהמעסיק מפריש לי את האחוזים שהחוק קובע?
הפרשת  ואי  הפנסיה  לקרן  הכספים  את  להפריש  המעסיק  חובת  תשובה: 
הכספים לקרן הפנסיה שלך מהווה לכאורה גם עבירה פלילית של המעסיק. 
כלומר, לא רק שאתה זכאי לקבל את הכספים לעיל אלא גם שהמעסיק מסתכן 

בתיק פלילי מול המדינה במקרה של אי הפרשת הפנסיה.
אתה זכאי לדרוש את הפנסיה עכשיו וכמובן שתהיה זכאי לדרוש את הפנסיה 
בסיום העסקתך, אך לאור תקופת העבודה שציינת בשאלה, יש להיזהר שעילת 
התביעה שלך בנושא לא תתיישן עד לסיום עבודתך אצל מעסיק זה. בנוסף, 
שים לב שהכספים שמופקדים בקרן הפנסיה אמורים לשאת גם רווחים, כך 

שכל איחור בהפרשות אל קרן הפנסיה גורמים לך גם לחסרון כיס נוסף.
והמעסיק  וככל  מהשכר,   18.5% על  לעמוד  צריך  הדין  לפי  ההפרשה  סך 
אכן מפריש לך פנסיה כעת וקיימת קופת פנסיה על שמך - אתה אמור לקבל 
אחת לרבעון דו"ח מפורט מקרן הפנסיה שמציג את הסכומים שהופקדו לקרן 

הפנסיה ואת מצב קרן הפנסיה במועד הדו"ח.



שאלה: רעייתי מועסקת ברשת סופרמרקטים כקופאית וקראתי בעיתון שרשת 
הסופר מרקטים עומדת להתאחד עם רשת סופר מרקטים אחרת. רציתי לדעת מהן 

זכויותיה של רעייתי במקרה כזה?
אין  רעייתך מועסקת רכשה חברה אחרת,  והחברה שבה  תשובה: במידה 
בכך שום השפעה על תנאי העסקתה של רעייתך. אך ככל והמצב הפוך ורעייתך 
מועברת להיות מועסקת אצל מעסיק אחר ואפילו אם זה רק "על הנייר" וללא 
שינוי בתפקיד בעבודה ובמקום הפיזי של העבודה - עומדת לרעייתך הזכות 
לדרוש עם המעבר את מלוא זכויותיה כאילו פוטרה מהמעסיק הקודם, לרבות 

פיצויי פיטורין והזכויות הנלוות, וזאת מבלי שבפועל היא תפסיק לעבוד.
תשומת ליבך שמדובר בזכות של העובד במקרה של החלפת מעסיק בצורה 
רוצה  הוא  יכול להחליט האם  והעובד  על העובד  לא מדובר בחובה  זו, אך 
והוותק  זכויותיו  מלוא  את  גם  ולהשאיר  החדשה  בחברה  לעבוד  להמשיך 

שהחברה החדשה תהיה חייבת לשאת בהם.



שאלה: קיבלתי מכתב התראה מעורך דין בעניין חוב נטען לאדם ממנו שכרתי 
נגדי הליכי  דירה בעבר. במכתב ההתראה נכתב שאם לא אשלם את החוב יפתחו 
הוצאה  תיק  לאדם  לפתוח  ניתן  האם  לכן,  קודם  משפט  ללא  אף  לפועל,  הוצאה 

לפועל אפילו מבלי שהתקיים משפט?
תשובה: תקנה 81 )א( לתקנות הוצאה לפועל קובעת שבמקרים מסוימים, 
החוב  של  לקיומו  בכתב  ראיות  ויש   ₪  50,000 על  עולה  אינו  החוב  בהם 
)למשל חוזה חתום(, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל אף ללא הליך קודם בבית 

המשפט ולכן ההתראה נכונה לכאורה.
חשוב לומר שניתן במקרה כזה להגיש בתוך 30 ימים מיום קבלת התראת 
ואז  לפועל  ההוצאה  במערכת  התביעה  לביצוע  התנגדות  לפועל  ההוצאה 
ולא  שבמידה  לומר,  חשוב  המשפט.  בבית  לדיון  ישירות  התביעה  עוברת 
30 ימים נחשב הנתבע כמי שהודה  מוגשת התנגדות לביצוע התביעה בתוך 

בחובו.
 kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
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כסף קטן

מוצרי החלב מתייקרים
החלב  מוצרי  התייקרו  האחרון  בשבוע 
שצו  לאחר  זאת,  ב-3.4%.  שבפיקוח 
בעתירת  בג"צ  הכרעת  בעקבות  עודכן  המחירים 
תנובה. במקביל לכך הגישה מחלבת טרה בקשה 
להתייקרות גבוהה יותר של 6.5% בשל התייקרות 

בתשומות.
שמנת  הגבינה,  החלב,  מחירי  עלו  כך,  בעקבות 
כך  ואשל.  גיל  חמאה,  הצהובה,  גבינה  מתוקה, 
אגורות  ב-17  בשקית  החלב  מחיר  עלה  למשל 
גיל,  אשל,  אגורות.  ב-20  בקרטון  החלב  ומחיר 

וחמאה מתייקרים בשיעור שבין 10-20 אגורות.
צו  שתחת  החלב  מוצרי  מחירי  של  זו  העלאה 
להתייקרות  מצטרפת  המחירים,  על  הפיקוח 
שביצעו המחלבות לפני כשנה, אז העלו את מחירי 
מוצרי החלב שאינם תחת פיקוח מחירים בשיעור 

של כ-3.4% בממוצע.
העלאה זו הינה ניצחון לתנובה שהגישה בג"צ נגד 
המחירים  העלאת  על  לחתום  שסירב  האוצר,  שר 
במאפיות  גם  כי  יצוין  שבפיקוח.  החלב  במוצרי 
להעלאת  בקשה  כעת  הגישו  הגדולות  הלחם 

מחירים במוצרים הנמצאים תחת פיקוח.

על מה שילמנו יותר?
ב-0.7%,  עלה  לצרכן  המחירים  מדד 
לחודש  בהשוואה   2019 מאי  בחודש 
אפריל 2019. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה 
עלה  אנרגיה  ללא  לצרכן  המחירים  מדד  ב-0.9% 
ופירות  ירקות  ללא  לצרכן  המחירים  מדד  ב-0.6. 
במיוחד  נרשמו  מחירים  עליות  ב-0.5%.  עלה 
והנעלה  הלבשה   ,10.2% טריים  פירות  בסעיפי 

7.8% ומזון, תחבורה ושונות 0.6%, כל אחד.
 2019 )מאי  האחרונים  החודשים  עשר  בשנים 
לצרכן  המחירים  מדד  עלה   )2018 מאי  לעומת 
ב-1.5%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה 
אף הוא ב-1.5%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור 
ירקות  ללא  לצרכן  המחירים  ומדד  ב-1.2%  עלה 

ופירות עלה ב-1.1%.

הביטקוין מאמיר: 9,300 $ למטבע
לאחר שחווה צניחה משמעותית במחירו 
שוב  השבוע  מזנק  חודשים,  מספר  לפני 
 .$  9,300 מעל  של  לרמה  הקריפטוגרפי,  המטבע 
חודשים עמד  לפני כשלושה  רק  לשם ההשוואה, 

המטבע על שווי של 5,000 $.
ביטקוין  ממכירת  רווחים  על  המס  כי  יצוין 
מחושב על פי רווח מס הון שעומד היום על 25%, 
בית  ידי  על  לאחרונה  שניתנה  פסיקה  פי  על  זאת 

המשפט המחוזי בלוד.

יד ימינו של אלשטיין עוזב
בדו"חות  הקשים  הנתונים  רקע  על 
הודיע   - בי.  די.  אי.  חברת  של  הכספיים 
לפידות  שלום  החברה  מנכ"ל  האחרונים  בימים 
אדוארדו  החברה  יו"ר  של  ימינו  יד  שהיה  מי   -
את  ועזיבתו  מתפקידו  התפטרותו  על   - אלשטיין 
סמנכ"ל  גם  ב'גלובס',  פרסום  פי  על  החברה. 
הכספים של החברה גיל קוטלר, שוקל את עזיבתו.

שדה דוב ייסגר
דוב  שדה  צפוי  ביולי,  מה-1  החל 
המערכת  את  מסעיר  המהלך  להיסגר. 
הציבורית ורבים יצאו להיאבק בהחלטה, ביניהם 
עיריית  ראש  חולדאי.  רון  אביב  תל  עיריית  ראש 
עזיבת  על  הודיע  וותיק,  'ליכוד'  איש  אילת, 
אף  צפויה  ההסתדרות  מחאה.  לאות  המפלגה 
היא להצטרף למאבק, ואילו שר התחבורה הטרי 
הראשונה  בהודעתו  הבטיח  סמוטריץ'  בצלאל 

לטפל במשבר.
פעמים,  מספר  דוב  שדה  סגירת  נדחתה  בעבר 
בעקבות לחצים מצד עיריית אילת. במתחם עליו 
תל  בצפון  ערך  יקר  אזור   – התעופה  שדה  נמצא 
אביב, סמוך לים - צפויים להיבנות 16,000 יחידות 
לפינוי  וערוך  מוכן  הוא  כי  הודיע  צה"ל  דיור. 

הבסיס הצבאי במקום, בתאריך המיועד.

משה אברהמי

חזון הבלהות של דור העתיד מתחיל להתממש. 
למסיביות  והופכות  גדלות  הסייבר  מתקפות 
לאנרכיה  מובילות  והתוצאות  יותר,  ומקיפות 
נתונות  לדוגמא,  הברית  בארצות  ממש.  של 
המשתלטים  האקרים  לאיומי  מקומיות  רשויות 
בדרישה  שונים  סכומים  וסוחטים  על המערכות 
לתשלום כופר. הקונפליקט הוא שדווקא עיריות 
לתסביכים,  נקלעות  נמוך  תקציבי  בסיס  בעלות 
בשל המערכות המיושנות בהן הן עושות שימוש 

– מערכות קלות לחדירה חיצונית.

סייבר  למתקפת  קרבן  שנפלה  האחרונה 
שהתמודדה  שבמרילנד,  בולטימור  העיר  היא 
הגדולים  הסיוטים  אחד  עם  האחרון  בחודש 
של כל הגופים בעולם. מתקפת הכופר הצליחה 
העירייה,  של  המחשוב  מערכות  כל  את  לשתק 
כולל מערך תשלום החשבונות העירוני – עורק 
ניכר  חלק  נחסם  שבלעדיו  העיר,  של  החיים 
וחיוני מתקציבה השוטף. החיים בעיר מתנהלים 

בשיבושים שתוקעים מקלות בגלגליה.
משמעותי  גורם  כיום  מהווה  הסייבר  מערך 
הטכנולוגי.  העולם  בהתנהלות  ראשונה  מדרגה 
איש  וכ-10,000  סייבר,  מעצמת  היא  ישראל 
עובדים בה באבטחת מידע ובהגנת סייבר – אלא 

שהדחיפות בעקבות התגברות התקיפות קוראת 
להכשיר אלפי עובדים נוספים בתחום. 

להכשרה  החרדי  המרכז  של  הירוק  המסלול 
בשתי  ומעשי  מקיף  קורס  מציע  מקצועית 
הישראלי  למשק  חיוני  בענף  לעבודה  מגמות 
והעולמי: הנדסאי תוכנה והגנת סייבר – במימון 
סייבר  הגנת  מיישם  או  הלימודים,  לשכר  מלא 
בוגרי  ש"ח.   1,200 של  סמלית  בהשתתפות   –
במיוחד  גבוהים  השמה  לאחוזי  זוכים  הקורס 
מעוניינים  אתם  אם  ה-90%.  רף  את  העוברים 
וליהנות  והמרתק  המבוקש  בתחום  להשתלב 
 2245 כוכבית  עכשיו  חייגו  גבוהה,  שכר  מרמת 

וצאו אל הדרך להצלחה.

משה אברהמי

במרכז רמת הגולן, על רקע הנופים הקסומים 
יונתן שוכן לו כפר הנוער הדתי  מסביב למושב 
רוח  עמותת  מבית  השחר"  "איילת  לנערות 
ט'-י"ב,  בכיתות  נערות  לומדות  בכפר  הגולן. 
מענה  המעניקה  במסגרת  ללמוד  המעוניינות 
לימודיים,  אתגרים  עם  המתמודדות  לבנות 
הענקת  תוך  חברתיים,  או  משפחתיים  אישיים, 

הזדמנות לשינוי וצמיחה.
השחר  איילת  לנערות  הדתי  הנוער  "כפר 
והדתי  החרדי  מהמגזר  הבאות  לבנות  מיועד 
ולהתחיל תהליך של  המעוניינות לעשות שינוי, 

צמיחה מחדש", אומרת ברוריה נויברגר, מנהלת 
וחברתי.  לימודי  "צמיחה במובן האישי,  הכפר. 
לבנות חלום חדש, ללמוד כיצד מחזיקים בחלום 
המגיעות  הבנות  למימושו.  אחריות  ולוקחים 
אלינו באות מכל גווני הקשת של המגזר והחרדי 

הדתי ממשפחות תורניות מכל רחבי הארץ".
לאחר שחוו   - שונות  מסיבות  מגיעות  הבנות 
משברים אישיים או משפחתיים; בנות עם קשיי 
למידה היוצרים תסכול מתמשך; כאלו הסוחבות 
מייצרים  שלעיתים  וריכוז  קשב  בעיות  איתן 
וייאוש  לתסכול  שגורם  שליליות  חוויות  רצף 
הכפר  אל  מגיעות  בנות  בנוסף,  מהלימודים. 
עצמן  מצאו  ולא  "שקופות"  שהרגישו  לאחר 

בתוך המערכת הגדולה.

חינוכי  צוות  נשות   60 כולל  הנוער  כפר 
פנימיה  פדגוגיה,  חינוך,   - שונים  בתחומים 
כוללות  הלימודיות  התוכניות  כאשר  וטיפול 
לימוד לבגרות מלאה של מקצועות קודש וחול, 
-3 5 יחידות באנגלית, מתמטיקה ותנ"ך. בנוסף, 
זוכות הבנות להעצמה אישית באמצעות תכנים 
ייחודיים נוספים דוגמת רכיבה על סוסים, עבודה 
במשק חי, התנדבות בקהילה, חדר כושר, טיולים 
בטבע, חוגים ולימודי נגינה. המעטפת הפדגוגית 
לצמיחה  מובילה  שניתנת  פורמלית  והבלתי 

והישגים משמעותיים.
קליטת  רכזת  מירב,  והרשמה:  לפרטים 
klita1.ayelet@  0503177779  – תלמידות 

gmaio.com

מתקפת כופר על בולטימור: 
מערכת המחשוב העירונית שותקה

אלי כהן

מני  אחת  קבוצה,  בעוד  היה  מדובר  פניו  על 
בצפון.  הצדיקים  קברי  את  שפוקדות  רבות, 
לחשן  צקון  את  השופכות  נשים,  של  אוטובוס 
באמונה טהורה על ציוני רבותינו. בלתי אפשרי 
היה לדמיין שאותן נשים המוזילות דמעות כמים 
בציוני הרשב"י במירון, השל"ה הקדוש בטבריה 
ורבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, חיו עד לא מכבר 

כנשים מוסלמיות לכל דבר ועניין.
בשנים  שחולצו  נשים,  חמישים  היו  הן 
האחרונות מכפרים עוינים וממסגרות משפחתיות 
מאיימות, בידי אנשי יד לאחים. מהארגון הן גם 
קיבלו בית חם ומקלט בטוח בחיק העם היהודי.

שם  מירון,  ביער  בוקר  בארוחת  נפתח  המסע 
כוחה  על  קרוצ'י  בנימין  אייל  הרב  דברים  נשא 
של התפילה לשינוי מצבים, גם קשים ומורכבים. 

בלבבות.  וגם  הפסטורלי,  בנוף  הדהדו  דבריו 
נלהבת  לתפילה  הקרקע  את  הכשירו  כאילו 
בציונו של התנא רשב"י, שעליו נאמר כי "כדאי 
ועל  עצמן  על  הדחק",  עליו בשעת  לסמוך  הוא 

ילדיהן.
בעמוקה שמעו הנשים על הסגולה המפורסמת 
לזיווגים למתפללים על ציונו של התנא יונתן בן 
עוזיאל. רובן של הנשים, שעדיין מצפות להקים 
בית נאמן בישראל, עלו על גג הציון והקיפו אותו 
כ"ג בתהילים.  תוך קריאת מזמור  שבע פעמים, 
שברך'  'מי  וערך  בשופרות  תקע  קרוצ'י  הרב 

למשתתפות.
הרמב"ם  של  לקברו  הקבוצה  עלתה  בטבריה 
ולמקום ציונו של השל"ה הקדוש, שם נשאו את 
כיוונו  תפילת השל"ה בדמעות ובהתרגשות. הן 
ויבחרו  הישר  בדרך  שילכו  ילדיהן,  על  בליבן 
האב  של  דרכו  אחר  יטו  ולא  היהדות  באור 
המוסלמי העושה הכול על מנת להשאיר אותם 

מוסלמים לכל דבר. אחת הנשים, שחלק מילדיה 
את  וזעקה  בבכי  התפללה  הערבי,  בכפר  נותרו 
זרע  זרעי עד עולם  וזרע  זרעי  המילים: "שיהיה 
תפילתה  למשמע  יבשה  נותרה  לא  עין  כשר". 

הנואשת של אם יהודייה על חינוך בניה.
המסע הסתיים בארוחת ערב, במהלכה חלקו 
הצוות  ועם  זו  עם  זו  רשמיהן  את  המשתתפות 
ובביטויים  בתודות  חסכו  ולא  אותן,  המלווה 
המטופלות,  אחת  הנסיעה.  להן  תרמה  כמה  עד 
הביקור  שזה  ציינה  באחרונה,  ממש  שחולצה 
הוסיפה  אחרת  צדיקים.  בקברי  שלה  הראשון 
ערבי,  שאביה  לבתה  נודע  לאחרונה  שרק 
בודדה  שאיננה  חשה  השל"ה  בקבר  ובהיותה 

בהתמודדות.
המשתתפות שיבחו את צוות יד לאחים המסור 
החיים  ומעגל  השנה  מעגל  סביב  אותן  המלווה 
ודואג לכל צרכיהן – הנפשיים, הפיזיים  שלהן, 

והרוחניים, ומרעיף עליהן שפע מכל הבחינות.

50 ניצולות 'יד לאחים' ביקרו בקברי צדיקים מרגש: 

כפר הנוער 'איילת השחר' – לצמוח מחדש

אלי כהן

הדרך להצלחה בחיים הפרטיים והמקצועיים 
מוצלחת.  ובינאישית  אישית  ביכולת  מתחילה 
של  מיסודם  ברק,  בני  תעסוקתי'  'הכוון  מרכז 
והרווחה  העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית 
לחיים,  חיזוק  קבוצות   – אתגרים  עם  ובשיתוף 
המשלב  תצליח",  "אתה  קורס  את  לך  מציעים 
בהנחיית  להצלחה  והנעה  פעולה  של  טכניקות 

הרב שמואל קוטינר.
הקורס הייחודי יעניק לך כלים להיות אנרגטי 
מיגור  מלאה,  מוטיבציה  ממוקד,  להיות  יותר, 
התלהבות  רגלים,  וגרירת  דחיינות  עצלות, 
יכולת  פנימית,  עוצמה  עם  ומתחדשת  מתמדת 
אמונה  מתוך  לפעול  אחריך,  אנשים  לסחוף 

והעצמה של משאבים  בסייעתא דשמיא, הפכה 
כלכליים ועוד.

על  השנה  כל  לאורך  פועלים  'הכוון'  במרכז 
מנת להרחיב את אפשרויות התעסוקה לחפצים 
להתפרנס בכבוד. לצורך כך מעניקים בהכוון גם 
אבחון  כולל  התעסוקה,  לשוק  מלא  הכוונה  סל 
תעסוקתי מקצועי, על ידי מאבחנים תעסוקתיים 
ויכולותיהם  המועמדים  יתרונות  את  המזהים 
להפנותם  יכולים  שהם  כך  השונים,  בתחומים 
לימודים  ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  לתחומי 
והכשרה מקצועית, המתקיימים כמובן בהפרדה 
מלאה. כן יכוונו אתכם בהכוון למלגות ייעודיות 
מציעים  כן  השונים.  לקורסים  ואטרקטיביות 
ייעודים,  לתפקידים  הכשרה  מסלולי  בהכוון 

סדנאות ידע כלליות ועוד.

יום  מחר,  אי"ה  ייערך  ראשון  חשיפה  כנס 
בשעה   )20.060.19( תשע"ט  סיוון  י"ז  חמישי 
19:00 במרכז הכוון – רח' הירדן 31 קומה 4 בני 
 .03-7707300/1 חייג:  ברק. להתחבר להצלחה 

ההרשמה חובה.

קורס ייחודי עם כלים לפעולה והנעה להצלחה

טז' סיוון תשע"ט 19/6/19



חדש על 
המדף

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



































רוצה להיות אח אקדמי? CHIC תמרוקים 
בשתי מסקרות: 

האחת למראה 
דרמטי והשנייה 

להענקת נפח. 
מחיר: 49 ₪

 SABON רשת
משיקה: קולקציית 

מתנות סוף שנה. 
מחיר: החל מ-35 ₪

SACARA משיקה: ערכת טיפוח 
מפנקת, במהדורה מיוחדת

חדש מסקין גארד לקיץ: 
Skin Gard Surfers קרם 

הגנה SPF 50 לפנים 
לגולשים ולעוסקים בספורט 

ימי  עם עמידות גבוהה 
במי ים ומתאים לעור רגיש. 

מחיר: 39.90 ₪  

FOX מציגים: קולקציית בגדי 
ים לילדים ותינוקות

BESTWAY, מוצרי בריכה 
מתנפחים בטווח מחירים של: 

9.90 ₪ ועד 399 ₪.

NUBY מציע נשכן 
מפתחות מבית 

 - IcyBite המותג
מחיר: 39.90 ₪ 

תפוח טכנולוגיות 
משיקה משחת 

הזנה 100% 
טבעית לטיפול 

ביובש וסדקי עור. 
מחיר: 55 ₪

ורדינון משיקה קולקציית דיסני חדשה 'מיקי 
וחברים': לראשונה, גם תכשיטים ואקססוריז 
מדליקים בעיצובים בלעדיים. רק עד סוף יוני 

- 50% הנחה על כל פריטי הקולקציה בקניית 
2 מוצרים ויותר

לוריאל פריז במהדורה 
מוגבלת של שפתוני 

 COLOR( קולור ריש
RICHE( בגווני אדום 

אש וגוון ורוד ניוד. 
מחיר: כ – 55 ₪  

מותג התכשיטים סברובסקי 
לפלאנט משיק לרגל הקיץ 

את קולקציית No Regrets עם 
אלמנטים של גלידות וקרטיבים

הטבה מיוחדת בחודשי יוני 2019 
באופטיקל סנטר: משקפי ראייה 
של מותג היוקרה ארמאני ב-999 

₪ בלבד

רשת ארקוסטיל קיטצ'ן, 
מציעה קופסא חדשה 
בשם Salad to go של 

המותג הניו זילנדי 
SISTEMA לשמירה על 
טריות המזון לאורך זמן. 

מחיר: 54.90 ₪

BONDER מבית 
ORLY - לק בסיס 

לאחידות על 
הציפורן לקליטת 

פיגמנט הלק. 
מחיר: 55 ₪

ניקול, בהשקה 
מחודשת של סדרת 
המוצרים עם נראות 

ושפה תקשורתית 
חדשה ומרעננת

ניין ווסט – מחיר: 
 ₪ 449.90

מותג ההנעלה גלי בקולקציית 
סנדלים ססגוניים לילדים לקיץ. 

טווח מחירים: 49.90 ₪ 149.90- ₪

"השליחות של אח רפואי אקדמי העוסק בהצלת חיים ומתפרנס מזה, שווה להתנדבות בארגון הצלה", כך אומר אושי 
שלומוביץ' – בוגר המסלול הראשון לתואר ראשון - אח אקדמי, במכללת מבחר החרדית.  

בכובעו האחד משמש שלומוביץ' כיו"ר 'הצלה', ובכובעו השני והמשמעותי לא פחות – הינו אחראי משמרת במיון ילדים 
במרכז הרפואי מעייני הישועה. "אמנם המתנדב בהצלת נפשות בוודאי זוכה לעולם הבא על מעשיו, אך לעוסק בתפקיד 
הרפואה בשכר יש גם עולם הבא וגם עולם הזה... כך שהוא גם זוכה לעסוק בחסד ובשליחות אמיתית וגם נהנה ומתוגמל 

על כך".  המסלול לאח אקדמי במבחר - מכללת בני ברק החרדית, שנפתח לפני כ-6 שנים, פתח את האפשרות הבלעדית 
לגברים יר"ש ללמוד ולהתקדם לקריירה במקצוע רפואי, בלי להתפשר בדרך על הערכים. בוגרי המסלול הראשון והשני 

מקדשים שם שמיים בפועלם בבתי החולים השונים בארץ ועובדים במקצוע מאתגר ומציל חיים, לצד משכורת מתגמלת. 
מקצוע הסיעוד מאפשר עבודה בטוחה לצד תנאי העסקה גמישים, יחד עם יכולת השתכרות גבוהה ואפשרויות קידום מגוונות. עם התפתחות הרפואה המודרנית, חלו 

גם שינויים בהגדרות התפקיד של האח/ות האקדמי. המעורבות בפעולות מצילות חיים הולכת וגדלה, האח האקדמי פועל במצבי חרום לצד הרופאים וקובע בהחלטותיו 
את איכות החיים העתידית של המטופל. האח האקדמי עובד בסביבה טכנולוגית מתקדמת ולוקח חלק באתגרי העתיד של מערכות הבריאות בארץ ובעולם. אלו רק חלק 

מיתרונות המקצוע, שהינו אחד מהמקצועות המבוקשים ביותר.  אם אתם רואים את עצמכם מתאימים, התקשרו: 03-5785030

אושי שלומוביץ בטקס קבלת התואר בסיעוד במכללת מבחר

התקן שבת מובנה 

פועלים עד אליך

שביעות רצון גבוהה 

פיקוד שבת בכשרות מהודרת 

אלפי משתתפות ו-25 זוכות בחופשה חלומית 

FREEZE שבוע חופשת  דרינק
לידה נוסף  לאחרונה עלתה על סדר היום הבעיה 

הגדולה הקיימת במזגנים בשבת, 
ההשפעה בגרמא על אופן כיבוי 

והדלקת המזגן בדומה לפתיחת דלת 
המקרר בשבת. בעקבות המודעות 

לעניין חשש חילול שבת בפעולת 
המזגן, ניכרת התעוררות גדולה אצל 

יראי ה' להקפיד בקניית מזגנים בעלי הכשר מהודר כפי שנפוץ במקררים החדשים. 
כידוע עם התפתחות עולם הטכנולוגיה התרבו והתגברו המכשולים במוצרי החשמל 
ובפרט באלו שבהם חיישנים המנטרים את פעולת האדם בחדר ומשפיעים לעיתים 

באופן ישיר על פעולת המכשיר. כך, בעידן הדיגיטלי, במזגנים של ימינו מותקנים 
חיישנים רגישים הקולטים גם בשבת את הטמפרטורות המשתנות בחדר ולפי זה 

כבה ומופעל מדחס המזגן. כחברה פורצת דרך, עם תודעת שירות מובילה, לקחה 
'אלקטרה' על עצמה ליצור פתרון הלכתי אמיתי למזגן בשבת. 'אלקטרה' השקיעה 

במשך חודשים ארוכים, עם צוות של מהנדסים מומחים ורבנים, מאמצים טכנולוגים 
כבירים כדי ליצור פתרון הלכתי למהדרין מן המהדרין שיסיר כל חשש לחילול שבת.  

פתרון מובנה עם מצב "שבת" בשלט עצמו בהכשר מהודר של בד"ץ מהדרין של 
הגר"א רובין והמכון הטכנולוגי להלכה מיסודו של הרה"ג לוי יצחק הלפרין זצ"ל. 

הפתרון של אלקטרה מהווה פסגת הטכנולוגיה ההלכתית. לראשונה ישנו מזגן 
איכותי המותר לשימוש בשבת למהדרין מן המהדרין.

עכשיו, כשהקיץ מתחיל באופן רשמי - 
רשת בתי הקפה הגדולה בישראל, "קפה 

 – "FREEZE 2019" קפה", משיקה את
קולקציית אייסים מרעננת לימים החמים. 
האייסים החדשים בקולקציה:  אייס מנגו 

– משקה טרופי מתקתק )ניתן להוסיף 
אלכוהול לחיזוק(, אייס אמריקנו – האייס 
קפה המרענן של הקיץ,  אייס קוקי –אייס 
בטעם עוגיות קרמל. קולקציית האייסים 

לקיץ מצטרפת לקטגוריית "משהו 
מרענן" שבתפריט הקבוע של "קפה 

קפה", וביניהם: לימונענע גרוס, אייס 
קפה פקאן, אייס שוקו, שייק פירות, 

מילקשייק לוטוס, מילקשייק פירות יער 
ועוד. קולקציית האייסים בסניפי רשת 

"קפה קפה" ברחבי הארץ.

החברה המרכזית לייצור 
משקאות קלים בע"מ )קבוצת 

קוקה-קולה ישראל(, תוביל 
הטבה. כל עובד ועובדת יוכלו 
ליהנות מהטבה זו החל מיום 

עבודתם הראשון בחברה. 
ההטבה רלוונטית לכל משפחה, 

ותהיה תקפה בכל חברות 
קבוצת החברה המרכזית 

למשקאות: קוקה-קולה, טרה, 
נביעות, פריגת, קרלסברג, 
משקר, החברה המרכזית 

 IBBLS ,למכירות ולהפצה
ויקב תבור. סיומי בריל, סגן 
נשיא משאבי אנוש קבוצת 

החברה המרכזית מסר: "בצד 
ההובלה העסקית, אנו גאים 

להיות מובילים גם בתחום תנאי 
ההעסקה בתעשיית המשקאות 

והמזון ושמחים להעניק 
לעובדינו הטבה משמעותית זו, 
המהווה עוד צעד בטיפוח ההון 

האנושי הייחודי שלנו".  הסניף הנייד של בנק הפועלים, באמצעותו ניתן לקבל 
מגוון שירותים בנקאיים, הגיע השבוע, לראשונה, 

לרמת ויז'ניץ בחיפה. זו תחילת פעילותו של הסניף 
הנייד שיפעל במרכזי האוכלוסייה החרדית בחיפה. 

הסניף הנייד נותן מענה בנקאי ומאפשר שורה ארוכה של שירותים בנקאיים מבלי 
להרחיק יתר על המידה.  עשרות מתושבי רמת ויזניץ הגיעו למקום חנייתו של הסניף 

הנייד בסמוך לבית המדרש המרכזי של  סערט ויז'ניץ. עד מהרה הפך הסניף הנייד 
לשיח במרחב הציבורי השכונתי. לקוחות בנק הפועלים, מתושבי השכונה, נכנסו לניידת 

כדי ליהנות משירותי הבנק המוצעים. הסניף הנייד שהה במקום כשעתיים, בהן בוצעו 
פעולות בנקאיות שונות ופתיחת חשבונות ללקוחות חדשים. במשך כל שעות הפעילות 
שהה במקום מנהל המגזר החרדי בבנק הפועלים, ר' אלי רבינוביץ'. "במקביל לסניפים 

הקיימים בעיר", הסביר רבינוביץ', "דאגנו להביא לכאן את הסניף הנייד שלנו כדי להביא 
את הבנק עד הבית. בשלב ראשון, הסניף יגיע לריכוזים החרדיים השונים בעיר אחת 

לשבועיים ויעניק את מירב השירותים הבנקאיים. אנו רואים בזה ערך רב להעניק שירות 
מותאם לאוכלוסייה החרדית ואף נפעל כדי להפוך את השירות לנגיש יותר וזמין יותר".

המזגן הטוב בישראל – עכשיו בכשרות למהדרין בשמירת 
שבת: גם הקיץ הצרכנים בוחרים במזגן הטוב ביותר – 

תדיראן SUPREME. מדובר בדגם מועדף המשלב את כל 
היתרונות האפשריים במזגן אחד: עוצמתי ושקט, חסכוני 

בחשמל עם דירוג אנרגטי A, אמין לטווח ארוך עם חמש 
שנות אחריות מלאה ! וכל זה בעיצוב חדשני ומרהיב. גם מתקיני המזגנים ממליצים 

בחום על תדיראן SUPREME, המציב סטנדרטים חדשים של איכות, לצד חווית מיזוג 
שטרם נראתה בישראל. לדגם המבוקש מנוע עם 7 מהירויות לפעולה שקטה במיוחד, 

מולטי טיימר להדלקה וכיבוי אוטומטיים בשבת, פיזור אוויר אוטומטי, חזרה אוטומטית 
למצב פעולה אחרון ועוד. תדיראן SUPREME מגיע בצבעי לבן או שמפניה לפי בחירת 

הלקוח. בשנים האחרונות השקיעה תדיראן מאמצים טכנולוגיים רבים בפיתוח מזגן 
כשר למהדרין עבור שומרי השבת, וכעת ניתן להוסיף גם למזגן הטוב בישראל, תדיראן 

SUPREME, פיקוד שבת בכשרות מהודרת, באישור משמרת השבת והמכון המדעי 
טכנולוגי להלכה. ניתן לקבל פרטים נוספים וייעוץ במרכז השירות של תדיראן בטל' 

1-700-703400 ובכל מרכזי המכירה של תדיראן.

אין ספק שכל יולדות מעוניינת שיקשיבו 
לצרכיה באופן המיטבי ובמקביל גם 

לזכות בטיפול רפואי ברמה המקצועית 
ביותר. המרכז הרפואי שיבא – תל השומר 

מציע מעטפת תנאים מושלמת עבור 
ציבור הנשים והיולדות, הכוללת הקשבה 

ויחס אישי וחם של צוות המיילדות, הסיעוד והרופאים, השתדלות לתת לכל 
אחת את מלא תשומת הלב לה היא זקוקה ובעיקר מענה לצרכים הספציפיים, 

הבקשות והשאלות, וכל זאת מתוך אחריות מקצועית להעניק טיפול הרפואי 
ברמה הגבוהה ביותר. "לצד היותנו מובילים מבחינה רפואית – מקצועית" 

אומרת ד"ר רקפת יואלי – סגנית מנהל מחלקת high risk בשיבא – תל השומר, 
"חשוב לנו מאד לראות כל אחת כאינדיבידואל ולהיות שם בשבילה עד הסוף 

עם כל מה שזה כולל. תחושת השליחות שלנו היא עצומה ולכן אנחנו הרופאים, 
מעבר להתייחסות המקצועית, עושים את הכל על מנת לתת לאשה את החוויה 
הטובה ביותר, ולא משנה איזה תהליך רפואי היא עוברת".גם מבחינת התאמה 

לנשים ויולדות שומרות תורה ומצוות עבר המרכז הרפואי שיבא תל השומר 
מהפך של ממש, בשנים האחרונות. כיום יכולה היולדת הדתית והחרדית 

ליהנות מתנאים של שבת כהלכתה, מאוכל טרי, משובח ומגוון בכשרות בד"צ 
עדה חרדית וכן ממענה הלכתי שוטף בכל סוגיה הלכתית רפואית באמצעות 

המוקד ההלכתי בראשות הרה"ג ר צבי פורת שליט"א, בכל זמן בטלפון -03
5307819. סיורים וקורסי הכנה ללידה - הקורס הקרוב יתקיים בי"ח בתמוז. לכל 

המעוניינות יש להירשם מראש במספר 052-666-7991 או – 03-530-7996

בסימילאק למהדרין מסכמים 
בהצלחה מסחררת את המבצע 

המלהיב שנערך זו השנה השנייה, 
ובמסגרתו זכו 25 משתתפות מאושרות בשלושה ימי חופשה מפנקים עם חברה נוספת במלון גלי צאנז! במהלך המבצע נרשמה 
השתתפות גבוהה במיוחד של אלפי אמהות מכל רחבי הארץ שלקחו חלק במשחק הטלפוני וניסו את מזלן בזכייה בפרס הגדול. 

בכל יום זכתה המשתתפת שענתה נכון ובמהירות הגדולה ביותר, בשלושה ימי חופשה חלומיים עם חברה. הזוכות התרגשו מאוד 
לקבל את הודעת הזכייה והגיבו בשמחה והתלהבות רבה: "איזו זכייה מדהימה, חופשה מרעננת כזאת בדיוק בשיא העומס", 

אמרה אחת הזוכות. "לא האמנתי כשהחברה שלי הזמינה אותי לחלוק איתה את החופשה", סיפרה חברה של זוכה נוספת, הזוכות 
הנרגשות ציינו לשבח את סימילאק למהדרין שמשקיעה גם בתחושה הטובה והרגועה של האמהות בנוסף לדאגתם לתינוקות. 

המבצע הוא חלק משורה ארוכה של פעילויות שיוזם סימילאק למהדרין מבית אבוט, לטובת אימהות המגזר החרדי במטרה להגדיל את המודעות לתזונת התינוקות כמרכיב 
משמעותי בהתפתחות התינוק, להגיש מידע מקצועי ועדכני בנושא פורמולה לתינוקות ולאפשר לאימהות ליהנות מחוויות ייחודיות ומרגעים של שחרור והנאה. עמית צנטר, 

מנכ"ל אבוט ישראל: "כמו תמיד, גם  בפעילות האחרונה רצינו להעניק לאימהות זכייה מיוחדת ומקורית שנותנת כוחות חדשים, חוויה והתרעננות. התגובות המדהימות 
שקיבלנו בשנה שעברה, הוכיחו לנו שהחופשה החלומית הגשימה את כל הציפיות ואף עלתה עליהן. גם השנה החלטנו להעניק לזוכות שלושה ימי חופשה מפנקים ומהנים עם 

חברה, והפעם במלון גלי צאנז על שפת הים. אנחנו מאחלים לזוכות חופשה נעימה וחווייתית במיוחד שתחזיר אותן הביתה עם אנרגיות חדשות, חיוך ושמחה".
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הננו שמחים לבשר על פתיחת מרכז השירות
החדש של חברת הביטוח "הראל"

הממוקם במרכז ״בראשית״
)בנין מכבי ברחוב רבי עקיבא(!

מקום עבודה נפרד וכשר למהדרין
לנשים חרדיות בלבד

במשרת אם ובשכר הגבוה בארץ!
שעות מותאמות לאם החרדית:
א-ה 08:10-15:30 )ללא ימי ו'(

חופשה מובטחת בערבי חגים, חוה"מ, ט' באב ופורים
אינטרנט חסום!

פתיחת מרכז השירות 
החדש של חברת
הביטוח "הראל"

משרת
החלומות!

י ברק מגיעה לבנ

מחזור ב׳ יוצא לדרך!

לפרטים:
073-259-0310

הצטרפי להצלחה!

כללי זהירות שהם חובה

הניידות  אלה  גם   - "בריכות   – שחיה  בריכות    .1
הנשארות מלאות במים בחצר – כי אין דרך ריאלית 
דעת  על  לבריכה  ייכנסו  לא  שהילדים  להשגיח 
הדס  )ד"ר  לבטיחותי"  הדבר  את  ולהפוך  עצמם 

יחיעם, מומחית ברפואה דחופה ילדים(.
שומנים  להסרת  "חומרים   – שומנים  מסיר   .2
בגלל  קטלני.  פוטנציאל  בעלי  הם  וכד'  מתנורים 
היותם בעלי PH בסיסי, מגע של החומר עם העור 
עלול  העיכול,  מערכת  ריריות  או  פה   / עיניים   /
לגרום לכוויות קשות. במצבי בליעת החומר עלולה 
ממליץ  אני  בנוסף,  חיים.  מסכנת  פגיעה  להופיע 
המיועדים  ניקוי  חומרי  מאחסון  להימנע  מאוד 
לתעשייה בבית פרטי" )ד"ר אהוד רוזנבלום, מנהל 

היחידה לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי 'מאיר' מקבוצת 'כללית'(
3. טרמפולינה – "בארה"ב הוציאו על הטרמפולינות אזהרת FDA. מהניסיון שלי ראיתי יותר מדי ילדים המגיעים עם 
חבלות גפיים שונות ואף חבלות קשות יותר המערבות את עמוד השדרה" )ד"ר איילת שלז, מומחית ברפואה דחופה 

ילדים(
4. תנור ספירלה – "לאחר מקרה טראומתי במיוחד בו טיפלתי בילדה שסבלה מ- 40% כוויות בגופה לאחר שנתפסה 
בתנור והחלה לבעור, החלטתי שזה לא נכנס אליי הביתה וגם לא תנור גז. אמצעי החימום עליהם אני ממליצה בחורף 

הם רק רדיאטור ומזגן" )ד"ר דניה טקגי, מומחית ברפואת ילדים( 
5. מדחום כספית – "המדחום עלול להישבר בקלות, הכספית הינה רעילה והזכוכית הקיימת במדחום מסוכנת" )ד"ר 

דניה טקגי(
6. שרשרת מגנטים – "אם ילד בולע מגנטים, ובטח מגנטים מאוד חזקים, הם עלולים להידבק האחד לשני דרך דופן 

המעי ולגרום לנזק קשה" )ד"ר איילת שלז(
"הן אמנם נמצאות לעיתים במשחקים, אבל חשוב מאוד לשים לב  סוללות כפתור )בטריות עגולות וקטנות( –   .7
ולדאוג שלא יהיו בנמצא בקרבת ילדים קטנים. מדובר בסוללות המכילות חומר שעלול לדלוף מהסוללה ולגרום לנזק 

קשה לרקמת המעי ולוושט במידה ויבלעו" )ד"ר אהוד רוזנבלום(
8. חומרי הדברה לבתים פרטיים – "חומרים נגד עכברים, קוטלי עשבים... יש לחומרים המרכיבים אותם אפקט של 
גז עצבים או אפקט על מערכת הקרישה שעלול להוביל  לדימומים. בנוסף, לרוב החומרים הללו נראים כקריסטלים 

קטנים ועל כן מפתים מאוד ילדים קטנים" )ד"ר איילת שלז(
9. שרשרת ענברים – "מדובר בסכנה כפולה. בשרשרת שבדרך כלל עונדים על תינוקות. השרשרת עלולה להיקרע ואז 
מדובר בעשרות חרוזים קטנטנים שאפשר לשאוף אותם בקלות. מעבר לכך, השרשרת עלולה לגרום לחנק גם בזמן 

משחק וגם בזמן השינה והם לא יידעו להיחלץ מהמצב )ד"ר הדס יחיעם(
10. חומרי ניקוי בבקבוקים לא מקוריים – "חשוב מאוד להימנע מלהעביר חומרי ניקוי למיכלים ובקבוקים המיועדים 
לשימוש אחר. לעולם גם לא אשים את החומר המנקה של האסלה בקרבת האסלה. לקראת הפסח הבא עלינו לטובה, 
ההורים עסוקים בניקיונות והילדים בחופשה בבית  והתוצאה היא עלייה משמעותית במקרי פגיעה של ילדים מחומרי 

ניקוי" )ד"ר דניה טקגי(
11. תרופות שעלולות לגרום פגיעה קשה גם בבליעת כדור בודד – "קיימת רשימה של  חומרים שיכולים גם בבליעה 
של כדור בודד, לגרום נזק קשה עד כדי מקרי מוות, בילדים קטנים )עם משקל ממוצע של 10 ק"ג(. בין התרופות הללו 
לטיפול  תרופות  של  מסוימים  סוגי  קצב,  בהפרעות  לטיפול  שונות  תרופות  סידן,  חוסמי  טריציקלים,  דיכאון  נוגדי   –
בסכרת ועוד. כמובן שאם יש נחיצות בתרופות מעין אלו לטיפול במי מבני הבית, יש לוודא כי הם ימצאו במקום בטוח, 

הרחק מהישג ידם של ילדים" )ד"ר אהוד רוזנבלום(.

11 הדברים שרופאים בכירים במיון ילדים במרכז הרפואי 'מאיר' מקבוצת 'הכללית' מזהירים מה

מצרכים לעוגיות:

100 גרם חמאה רכה

100 גרם )חצי כוס( סוכר חום כהה

קורט מלח

כפית תמצית וניל

ביצה

140 גרם )כוס( קמח

חצי כפית סודה לשתייה

175 גרם )כוס ו-3/4( שיבולת שועל שלמה

100 גרם שוקולד לבן קצוץ גס

100 גרם חמוציות

אופן ההכנה:

ל-170  תנור  מחממים   •
נייר  ומסדרים  מעלות 

אפייה על תבניות.

עם  מיקסר  בקערת   •
חמאה,  שמים  גיטרה  וו 
סוכר, מלח ווניל ומערבלים 
עד  גבוהה  במהירות 
תערובת  שמתקבלת 

קרמית אחידה.

• מוסיפים ביצה ומערבלים 
אחידה,  שהתערובת  עד 

תפוחה ואוורירית.

• מוסיפים קמח, סודה לשתייה, שיבולת שועל, שוקולד 
קצוץ וחמוציות ומערבלים עד שמתקבל בצק אחיד.

• מגלגלים עיגולים בגודל אגוז מלך ומסדרים במרווחים 
על גבי התבניות.

• משטחים מעט את העוגיות בידיים.
• אופים במשך 10-15 דקות או עד הזהבה.

• מצננים לחלוטין ומגישים.

טיפ מהפרה:

שומרים את העוגיות בצנצנת אטומה עד שבוע.

בשוקולד  להשתמש  אפשר  לבן  פרה  שוקולד  במקום 
פרה חלב או מריר באותה כמות. במקום חמוציות אפשר 

להשתמש בצימוקים.

מתכון
עוגיות שיבולת שועל עם שוקולד לבן וחמוציות 

עוגיות שיבולת שועל במרקם רך וצ'ואי עם תוספת שוקולד פרה לבן וחמוציות • שילוב מושלם 
של צבעים, מרקמים וטעמים שפשוט לא תוכלו לעמוד בפניהן • מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי 

לוין עבור שוקולד פרה
זמן הכנה: שעה / רמת קושי: קל / כמות: 20-25 עוגיות
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מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

דופלקסים

 למהירי החלטה, 
הרב 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 2,620,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט
19/6-21/6/2019  

+5 חדרים

 בניסנבוים השקט 
דופלקס בק"ג וק"ד עם 

מעלית, 4 חד', 3 כ"א + 
דירת 2 חדרים שמושכרת 

ב 3,100 ש"ח + חניה 
בטאבו 2,900,000 ש"ח

בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

3 כ"א 2,075,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

 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 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות 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 
נוספת 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

בית שמש

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

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

 דופלקס גג 8 חדרים
, 240 מ"ר, במוהליבר, 

_____________________________________________)23-26(בבלעדיות. רפי 055-6708295

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בעמיאל דופלקס 7 חד' 
4 שירותים מטבח ענק לל"ת 

_____________________________________________)20-31(2,950 ש"ח. 058-5777040

 5 חד', 135 מ' נטו, סלון 
ענק וחדרים גדולים, ק"ב, 

חזית, דירה בקומה, 4 כ"א, 
מסודרת עם חניה בטאבו 

באזור חתם סופר/ הרב 
ישראל מסלנט, 2,580,000 
ש"ח. בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב.
03-5797756

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

ברמה גבוהה ,ק"ב, 
חזית + יחידה מושכרת 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

היתר לבניה מיידית של 
56 מ"ר )אופציה ליחידה(

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

וילות ובתים

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

1,920,000 ש"ח, דירות אחרונות 
_____________________________________________)23-26(  054-3050561 "הראשון בתיווך"

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בהזדמנות! בבית וגן, 
קוטג', 200 מ"ר, בנוי, 7 

חד', 3 קומות+ 200 מ"ר 
גינה. מושקעת! לל"ת.

052-8935435)22-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' דירת גן , 
4 חד, מסודרת + חצר 
של 50 מ"ר עם כניסה 
פרטית )מתאים גם לגן 

ילדים(, 2,200,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אדם
 5 חד'+ממ"ד עם כניסה 
פרטית, שמורה היטב, בנין 4 

דיריים בלבד! 1,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-26(לל"ת 054-2230810

 בהזדמנות 4 חד' 120 
מ"ר, מעלית, מרפסת, מרפסת 
שירות, 1,430,000 ש"ח גמיש, 

050-2044144)23-26(_____________________________________________

 בפנחס בן יאיר, 3 חד' 
ק"א, שמורה 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)24-27ל(052-7667544

 ברח' הגפן, מאווררת 
משופצת וממוזגת, נוף, פינוי 

בינוי, לל"ת 860,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(052-7617776

 בעובדיה, מפוארת, 
מושקעת, בנין שקט ומטופח, 

סוכה, חניה ומעלית, לל"ת 
052-6158114)24-27(_____________________________________________

ori beve-erez hever-1
הזמנות-א-הז

 הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים
ברח' הזמיר 13, אלעד

ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' הזמיר 13 באלעד, הידועה כגוש 5458, 
חלקה 36 תת חלקה 2 )להלן: "הנכס"(.

הנכס הינו בשטח של כ-97 מ"ר וכולל סלון, 3 חדרי שינה, מטבח, חדר רחצה ושירותי אורחים.  .1
פש"ר  תיק  במסגרת  בת"א,  המחוזי  המשפט  בבית  המתבצע  מימוש  הליך  במסגרת  נמכר  הנכס   .2

.43663-02-19
הנכס נמכר במצבו "AS IS". על כל מציע לבדוק את כל הפרטים בקשר לנכס, לרבות האדריכליים,   .3
ההנדסיים, המשפטיים והתכנוניים הרלוונטיים לנכס, על אחריותו ועל חשבונו, וכן לערוך כל בדיקה 

אחרת בקשר לנכס, ובכלל זה בדיקת מצבו הפיזי, הרישומי והתכנוני.
ניתן להגיש למשרד המנהל המיוחד בימים א'-ה' בין השעות 9:00-19:00,  הצעות לרכישת הנכס,   .4

וזאת עד ליום 30.6.19, בשעה 19:00.
את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה 10% מסכום ההצעה )או סכום   .5
זהה בשיק בנקאי(, לפקודת עו"ד ארז חבר - המנהל המיוחד, בתוקף עד ליום 31.12.19, ובצירוף 

חוזה מכר חתום.
הצעת המציע תפרט את שמו, מענו, מס' טלפון, דוא"ל ומספר זהותו או מספר ההתאגדות שלו אם   .6

המציע הוא תאגיד.
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינם מחוייבים בקבלת ההצעה הגבוהה ביותר או כל   .7

הצעה שהיא, ויהיו רשאים לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם, לפי שיקול דעתם.
מציע שיזכה בהתמחרות יחתום על הסכם המכר אשר את נוסחו ניתן לקבל אצל המנהל המיוחד,   .8

הח"מ.
מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו, תחולט הערובה שהפקיד.  .9

לפרטים נוספים ולסיור בנכס ניתן לפנות אל עו"ד ציפי קולפ פרידר ממשרד עוה"ד עמית פולק מטלון   .10
 ושות', שמענה ברחוב ראול ולנברג 18, בית APM תל אביב, טל': 03-5689408. ניתן לפנות גם בדוא"ל:

.k_tzipi@apm-law.com
המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בת"א.  .11

אורי נווה, עו"ד
ב"כ הנושה המובטחת

רחוב מנחם בגין 11 רמת גן
 טל': 03-6951606;
פקס: 03-6961904

ארז חבר, עו"ד
המנהל המיוחד לנכסי החייב רמי בוהארון )בצו כינוס(

עמית, פולק, מטלון ושות'
רחוב ראול ולנברג 18, בית APM, תל-אביב

טל': 03-5689000; פקס: 03-5689001

אופקים
 "תיווך אברהם"- אברהם 
המתווך שלך בקהילה החרדית 
מגוון דירות למכירה / השקעה 
_____________________________________________)25-25(עמלת עו"ד עלי 050-4117226

 "תיווך אברהם"- דירות 
למכירה והשקעה בקהילה, 

במתחרד, ובפרוייקט 450,000 
ש"ח עד 1,000,000 ש"ח 

050-4117226)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות! "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, דירת גג 3 חד'+ 

3 חד' בגג+ אופ' מבוטנת ל- 
_____________________________________________)25-25(70 מ"ר 054-9422194

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 3 חד'+יח' הורים, 

1,290,000 ש"ח 
052-5752500)25-25(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 82 מטר, 
ד"מזגן, מ"מ קומה 2, מרפסת 

1,380,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)25-25(_____________________________________________

 בניין לאחר שיפוץ, דירת 
3 חדרים מרווחים, סלון פתוח, 

מטבח, במצב שמור, אזור 
מתחרד 899,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)25-25(_____________________________________________

 דירה יפה, משופצת, 
3 חדרים, 74 מ"ר, ריצוף 

חדש, מטבח חדש ומשודרג, 
חלונות חדשים! אזור מתחרד 

945,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)25-25(_____________________________________________

 3.5 חדרים יפיפיה, ריצוף 
חדש, אזור מתחרד, קומה 1 
74 מ' בנוי 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(דוד ארי 054-3191310

 א.בן-עזאי כ-83 מ"ר 
קומה-א'  א.להרחבה 30 מ"ר 
כ-24 ליח"ד 1,690,000 "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 התחלנו לשווק! בנייה 
חדשה בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,500,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)25-25(_____________________________________________

 יואל 5, קומה 1 עורפית 
130 מטר פלוס מרפסת סוכה 

2,400,000 ש"ח אין גמישות 
במחיר! אופציה להרחבה, 

זקוקה לשיפוץ יסודי מהשורש 
052-7616600)25-28(_____________________________________________

  באבן גבירול מבחר 
יחידות כ- 40 מ"ר בט"מ 
חדשות! 700,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, קרקע, 
35 מ"ר אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 למבינים!!! 
בבלעדיות! סמטאות הרב 

שך שלושה )60 מ"ר( + 
אפשרות בנייה מהצד 

ועל הגג )2 יח"ד( אפשרי 
גם ל- 2 משפחות "אלוני 

_____________________________________________)25-25(נכסים" 052-7610603

 באזור הרצוג 100 מ"ר, 
חזית, 2 כניסות, קומה נוחה 
+ אופציות 2,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 ח' 
כ-58 מ"ר + חצר 72 מ"ר + 
א.להרחבה כ-40 מ"ר )1 מ 
1,570,0001 "תיווך- 8
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בשכון ג' ד.גן מפוארת! 
6 ח' ענקית!+ חצר ענקית 

4,300,000 ש"ח מפתח 
ב"אפיק - נכסים" 

053-3128884 03-57911514)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ה' בניין חדיש, 
דירת גן 5 חד' 115 מ"ר+חצר 

30 מ"ר מתאים גם לנכה 
2,400,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)25-25(פנחסי 03-5799308

 באזור יהושע ד.גג 
ענקית! 7 ח' 280 מ"ר! ק"ג, 

חזית 3,400,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 03-5791514

 בלעדי בעזרא/ויזניץ 
דירת גג כ- 170 מ"ר 

3.5 חדרים למטה+ 2.5 
למעלה+גג ענק ק"ג)ללא( 
2,450,000 ש"ח "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 באזור הראשונים 4 חד', 
108 מ"ר + גג מרוצף, ניתן 
לבנות עליו, ק"ד ואחרונה, 
חזית + חניה, משופצת, 

2,290,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בשיכון-ה' "דופלקס" 
כ-130 מ"ר ק"א "מ.מהיסוד" 

מחולקת ל- 2 דירות כ-70 מ"ר 
× 2 1,998,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 באזור אבטליון דופלקס 
נדיר! 350 מ"ר מפואר! נוף 

מרהיב! למבינים! "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 באזור רמב"ם דופלקס 
210 מ"ר, ק"ב, חזית 

2,300,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

)מושכרת ב- 2,650( 160 
מ"ר +מרפסת גג+גלריה 40 

מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה, מושקעת ביותר נוף 
פתוח+חניה 2,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 רח' הזיתים דופלקס גג 
קו' 1 5 חד'+זכויות לתוספת 

2 חד'+ חניה משה דסקל 
_____________________________________________)25-25("מאגדים" 050-5926021

 בלעדי, דופלקס 7 חדרים 
באזור חגי 140 מטר בנוי 

1,800,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג דופלקס 
5 חד' )1+4( 190 מ"ר, 

משופץ, ק"ד אחרונה + חניה 
2,600,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 WINNERS נדל"ן בחיוך 
נדירה, גדולה, מושקעת 
מאוד, למחפשי איכות, 

בבנין בן 7, ברח' הבנים, 
5 חד', ק"ד, כ- 130 

מ"ר + מחסן 12 מ"ר, 2 
סוכות, יחידת הורים, 3 

שירותים, ממ"ד, מעלית, 
חנייה, מיזוג מרכזי, שווה 

לראות! חיים 
054-3970200)25-32(_____________________________________________

 באשל אברהם כ- 5 
חד', חזיתית, 3 כ"א+אופציה 
2,200,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' 
יפהפייה + חניה ומחסן 

2,620,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 5 
חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית, 
שמורה 2,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)25-25(פנחסי 03-5799308

 באזור אבן גבירול 5 חד' 
120 מ"ר, ק"ב + חניה, חזית 
+ יחידת הורים מצב מעולה 
2,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור הרב שך/
השלושה רח' שקט, 5 חד' 

130 מ"ר)6 דיירים( ק"א, 
מסודרת א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בזוננפלד 5 ח' ענקית 
משופצת, ק"ג+ מעלית 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגחינובסקי 

5.5 חד' ק"ג, 3 כ"א 120 
מ"ר משופצת אופציה 

1,920,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות!!! בראדזמין/
רוזבסקי, 5 חדרים, מושקעת, 
ק"ג+מעלית ** בבלעדיות!!! 

באבני נזר 5 חדרים + גג 
)דופלקס( + מעלית, "תיווך 

_____________________________________________)25-25(אריה" 053-3172172

 בבלעדיות!!! 
למבינים! בשיכון ג'! 5 
חד'+ מעלית+חנייה + 
מחסן+ מרפסת שמש 
גדולה! במצב מצויין! 

"אלוני נכסים"
052-7610603)25-25(_____________________________________________

 בקריית-הרצוג 5 חד'- 
חדשה כ-105 מ"ר מ/סוכה 

מעלית חניה 1,850,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 במכבים, 6 חדרים, 
משופצת, כחדשה, 2 שירותים 
_____________________________________________)25-25(ומקלחות, ק'1 052-8933668

 בויז'ניץ! 5 חד', קא', 
חזית+ יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 5 
חד' מרווחת +גינה ענקית 

2,530,000 ש"ח 03-8007000 
050-4999465)25-25(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 
חד' משופצת+ דירת 3 

חד'+אופציה, מעלית, הכל 
ב- 2,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בסוקולוב בטאבו 
משותף! 4 חד', בבנין 
חדש, קו', מקסימה, 
רק 1,250,000 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 באבוחצירא בלעדי! 4 
חד', ק"ג, חזית, 95 מ' 

משופצת, להיכנס מיידי, 
רק ב- 1,570,000 ש"ח 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)25-25(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 4 
חד' מרווחת ויפה 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבניין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפהפייה, חזיתית 

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

050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני+ ליווי בנקאי! דירות 4 חד' 
ענקיות 1,950,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)25-25(_____________________________________________

 בפרדס כץ בסיום בניה 
4 חד' 90 מ"ר ק"א+ מעלית 

חזית 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5791514

 באזור בן פתחיה בגמר 
בניה ק"ב 4 ח' מרווחת! 

105 מ"ר מאווררת במיוחד! 
רק 1,970,000 ש"ח "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 באזור נורוק כ-4 ח' 80 
מ"ר, ק"ק, 1,480,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 בביאליק 4 חד' 3 כ"א 
סוכה וחניה 1,550,000 

ש"ח מ. כהן נכסים 
052-7684074)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה ומרווחת 

116 מ"ר ק"ד מעלית, סוכה 
גדולה 2 כ"א הטבה מיוחדת 

_____________________________________________)25-25(לשבוע זה תיווך 050-4122744



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

טבריה

4-4.5 חדרים

 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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

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  )25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה מהקבלן 
3 חד' 80 מ"ר מוכנה למגורים + 
אופציה לחדר רביעי עם מעטפת 

850,000 ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666  )25-25(_____________________________________________

ירושלים

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

חזית. מיידי 1,175,000 
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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

 חדשה מהקבלן 4 חד' עם 
מרפסת גדולה + נוף לכנרת, 

חניה ומחסן בטאבו במקום 
מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 

מ"ר( רק 920,000 ש"ח. הקודם 
זוכה!!! פרטים אצלי בפרטי! 

 04-6716666
_____________________________________________)25-25(  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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ויפה 670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)25-25(  הצבי. 053-3147717

 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  

ב- 950,000 שח בלבד!!! 
הקודם זוכה תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666  )25-25(_____________________________________________

וילות ובתים

 בפרל, 94 מ"ר, ק"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(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 1,925,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
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 

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

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

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

הר יונה

 מציאה!בקרית שמואל 
ק"א 5 חד' מחולקת ל-2 
דירות משופצת מהיסוד. 
מושכרות ב- 4,100 ש"ח

890,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-32ל(054-3089717

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-36(_____________________________________________

צפת
 למכירה חנות בעיר,

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

 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(_____________________________________________

 באחיעזר, ק.קרקע    
45 מ"ר משופצת, מיקום 

מרכזי ושקט 2 כ"א,
_____________________________________________)24-27(לל"ת 054-8466226

 בקרית שמואל, חדשה 
מהקבלן, 127 מ"ר, 4 חדרים 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666   )25-25(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים" 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! לנכה/למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 4 חדרים 
גדולים)103 מ"ר נטו!(

משופצת, מרפסת נוף, 
ק"ב, בניין יוקרתי, מחסן)8 

מ"ר(. 2,150,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' בבנין 
חדש יוקרתי+2 מרפסות )35 
מ"ר( +גינה, מחסן, 2 חניות 

פרטיות, נוף. 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

דופלקסים
 בנווה הפיסגה חדשה 
מקבלן דו קומתית 6 חד' 2 
מרפסות 2,400,000 ש"ח 

050-4145432)24-27(_____________________________________________

מגדל
 במגדל, וילה 180 מ"ר 
5 חד' משופצת, על 400 

מ"ר שטח עם מרפסת נוף 
לכינרת במציאה מדהימה 

1,300,000 ש"ח תיווך הצבי 
 053-3147717  )25-25(_____________________________________________

עמנואל
 משופצת כחדשה 110 

מ"ר 4 חד' + מרפסות + כווני 
אויר מעולים + נוף מדהים 

_____________________________________________)24-27(450,000 ש"ח 054-2300995

 באוסישקין 3 חד' 75 
מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה, 
כחדשה, לל"ת, 1,550,000 

052-6868641)24-27(_____________________________________________  בעמי, 3 כ"א, ק"ג, 
משופצת, מוארת, כחדשה. 

2,100,000 ש"ח, לל"ת, גמיש
054-2244679 052-5503921

052-8770126)22-25(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד' ק"ב 
משופצת ברמה, חזית 3 כ"א, 

2,300,000 גמיש!
_____________________________________________)23-26ל(052-7136453, 058-3211272

 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(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,760,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

 4 חד' ברב קאלישר, 
קומה ראשונה מתוך 2, 

2,200,000 גמיש 
055-6694843)24-27(_____________________________________________

 בשיכון ה ברחוב 
שפירא, 4.5 חדרים 

משופצים, קומה ג', לא 
אחרונה, ללא מעלית, עם 

חניה 1,800,000 ש"ח, 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב.03-5797756 
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בהר סיני, 4.5 חד', יפה 
ומסודרת, חזית, כ-110 מ"ר, 

ק"ג, מעלית, 3 כ"א, לל"ת 
2,380,000 ש"ח 

054-4245500)24-27(_____________________________________________

 ברח' שלוש השעות 
דירת 4 חד' ק"א +חניה 
בטאבו 1,830,000 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ל(050-4143146

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 4 חד' 90 מ"ר + חניה 
קומה 3, גג בטון, משופצת 
מהיסוד! ז'בוטינסקי 33 מול 

רח' רמב"ם, לל"ת 1,650,000 
_____________________________________________)25-28(ש"ח 054-7708223/50

 א.קובלסקי 4 חד' 
קומה-א 90 + 35 מרפסת 

מעטפת-40 מ' ס"ה-165 מ"ר 
"מ.לנכה" 1,740,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690 

 בלעדי-באלישע כ-4 
חד' כ-90 מ"ר קומה-א סוכה 
"שמורה" 1,675,000 "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690  

 א.שלש-השעות 4 חד' 
ק"ב + סוכה כ-90 מ"ר +חניה 
+ מחסן + מעלית 1,690,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות במשולם רהט 
4 חד' 100 מטר קומת קרקע 

1.550.000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בשבטי ישראל 
4 חד' מרפסת שמש חזית  
חניה בניין חדש 1.900.000 

_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהרצוג. כ-4 
חדרים + 2 יח"ד + מדרגות 
לגג  משופצות ברמה גבוהה 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפיקסלר קו'8, 4 חד', 
מרפסת סוכה גדולה + חניה 
מקורה, מיידית משה דסקל 

_____________________________________________)25-25("מאגדים" 050-5926021

 מכירה בזבוטינסקי' 
3 חדרים 65 מ"ר ק"א 

שמורה עורפית ושקטה 
רק 1,230,000 ש"ח 

אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בהמכבים 3.5 
חדרים שמורה אופציה 

ענקית לבניה 1,350,000 
אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בהשניים 3 
חדרים בניין מטופח 

מטבח חדש, חניה בטאבו 
1,390,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(בועז 054-8474843

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

1,485,000 א.להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי!! א.שיכון-ה' 3 
חד' כ-64 מ"ר ק"ג א.להרחבה 
צד/ג.בטון 1,310,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.גורדון 3 חד' כ-125 מ"ר 
ק"א + א.בג-רעפים )שכן-בנה( 

1,620,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 מיידי!! א.חזון-איש 
3.5 כ-93 מ"ר )ז.לשיפוץ(  

"א.בג-בטון" "לא-לט.משותף" 
)שכנים.ב(  1,900,000 "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' "ב.חדש" 3 
חד' כ-74 מ"ר + מעלית 

+ מ/שמש )ה.עצמי-גבוה(  
1,450,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 3 חד' כ-70 
מ"ר ק"א "מ.מהיסוד" חניה 

א.להרחבה 1,380,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בשבטי ישראל 
3 חד' מרפסת שמש חניה 
בניין חדש "פנחס נכסים" 

055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 חד' 
+אופציה מאושרת של 45 
מטר 3 כיווני אוויר קומה 1 

_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים, 3 גדולה, 
מושקעת כחדשה+ אפשרות 

לריהוט מלא, חזית, 2,100,000 
_____________________________________________)B.D.A)25-25 תיווך 054-8449423

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

רעפים, עם אופציה 
לבניה על הגג 1,590,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
 03-5797756
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בנורדאו, 3 חד' 
ק"ב+ מעלית+ סוכה, 2 

שירותים, חניה בטאבו 
חזית, 1,350,000 מיידי, 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)25-25(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, 3 חד', 
ק"ד, אופציות גדולות 

בצדדים ודירה בגג, בלעדי 
1,480,000 ש"ח אפיקי 

_____________________________________________)25-25(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני +ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 
החל מ- 1,560,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)25-25(_____________________________________________

 בגולומב 3.5 חד' חדשה 
מהניילונים, ק"ב 1,750,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבניין חדש בזכרון מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,750,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד', מיידית, בניין 
חדש 1,580,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-49996503)25-25(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחת 1,450,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)25-25(_____________________________________________

 באזור יגאל 3 ח' ק"א 
חזית 1,520,000 ש"ח מיידי 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה, 
בסיום בניה, 3 ח' גדולים+ 

מ.שמש, ק"א, חזית, 
1,450,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 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 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 באזור מימון השלושה 
3 חד' 80 מ"ר ק"ב, חזית, 

מרווחת + מחסן 8 מ"ר בק"ק 
משופצת חלקית 1,650,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 60 מ"ר משופצת כחדשה 

+ א. בצד 8 מ"ר ובגג כולל 
חתימות שכנים 1,450,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בבנגו 85 
מ"ר, גדולה, 3 חדרים 

+ מרפסות, חזית, ק"א 
1,720,000 ש"ח גמיש 

"סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי ברמב"ם)קרוב 
לביה"ס מרכז( 3.5 

חדרים ק"א, 75 מ"ר + 
תוספת בניה מוכנה 25 

מ"ר )ניתן להפוך ל- 5 
חדרים( 1,800,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

נוחה 1,830,000 ש"ח לוי דרוק 
ניהול ושיווק נדל"ן 

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד' כ- 70 
מ"ר ק"ד ג' בטון שכנים 

בנו 1,450,000 ש"ח 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 75 מ"ר ק"ב ואחרונה 

שכנים בנו 1,490,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 85 מ"ר ק"ב ג' בטון 

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר 3 כ"א 1,465,000 

גמיש נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנגב 3 חד' כ- 80 מ"ר 
ק"ב ואחרונה, חתימות 

שכנים 1,430,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנורדאו 3.5 חד' ק"ג, 
מעלית, 3 כ"א, סוכה 

וחניה 1,450,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד' כ- 70 מ"ר ג' 
בטון היתרים מידיים 

1,390,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי/הרב שך' 
כ-3 חד' 65 מ"ר ק"ג 

ואחרונה רק 1,210,000 
ש"ח נדל,ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד' 
כ- 75 מ"ר בט"מ ק"ד 

מעלית 1,050,000 ש"ח 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד' כ- 70 
מ"ר ק"ד ג' בטון שכנים 

בנו 1,450,000 ש"ח 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 סמוך לעירייה! 2.5 
חד', קא', חזית + התרים 

ביד! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מושלמת לעוד חדר, 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד', קב', 
חזית+ מעטפת מוכנה! 

הזריז נשכר! "אביחי - 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בעמוס המבוקש! 3 
חד', כ- 90 מ"ר, קב', 

חזית, "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בגחנובסקי בלעדי! 
3 חד' ק"ב עם מעטפת 
סגורה, 120 מ"ר מיקום 

מדהים רק ב- 1,460,000 
ש"ח מיידי! אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(בועז 050-4156080

 בלעדי בשמואל 
הנביא 70 מ"ר, ק"א, 

2.5 חדרים + מרפסות 
3 כ"א זקוקה לשיפוץ, 

מיידית 1,250,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 באזור יגאל 2.5 ח' ק"ק 
+ חצר 1,350,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

  בזבוטינסקי קרוב 
לר"שך 2 חד' 40 מ"ר 
מפוארת היתרים ל-30 

מ"ר נדל"ן הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ-50 מ"ר ק"ג ואחרונה 

ג' בטון 1,220,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת ושמורה 

_____________________________________________)25-28(720,000 ש"ח 052-7166711

 מבחר דירות ובתים 
פרטיים למגורים ולהשקעה 

באזור קרלין, צאנז, ונוף כינרת 
פוריה 04-9991211 לוינגר 

_____________________________________________)25-25(תיווך לאנ"ש 

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

054-8401747 054-8517450)25-28(_____________________________________________

 מבחר נרחב למשקיעים. 
לדוגמא: מושכרת ב- 9,000 
ש"ח מחיר 1,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25("בית ישראל" 054-8070418

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה" 

בשוכנת חצרות גנים מפלסים, 
5 חד' 2 קוטג' מטר בנוי+ 
80 מטר גינה 150 חניות, 

מושקעת ומשודרגת 2 ליבי 
_____________________________________________)25-25(סבג 054-4833342

 בדב הוז, פנטהאוז מפואר, 
סטנדרט גבוה, בניין חדיש, 

דירות 4.5 חד' "בית ישראל" 
054-8070418)25-25(_____________________________________________

 חייבת להימכר! בכפר 
אברהם דירת גג יחודית 4+1 
עם יחידת דיור נפרדת, סוכה, 

מעלית, חניה, עסקה מצויינת, 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)25-25 נדל"ן 

 הדרור, בית פתוח- ללא 
תיווך. שישי הבא: 28/06/19
בין השעות: 9:00-11:00 3.5 

חד' כ- 85 מ"ר קרקע, חצר כ- 
90 מ"ר משופצת צוות אביגד 

072-3957397)25-25(_____________________________________________

 למכירה רוטשילד/הרב 
קוק 6 חד' )דירה בקומה(+ 
מ. שמש + מעלית וחנייה 

2,100,000 ש"ח 
050-4464170)25-25(_____________________________________________

 בסלומון/ רוטשילד, שתי 
כניסות, מעלית וחניה, 130 
מ"ר! 1,620,000 ש"ח "בית 

_____________________________________________)25-25(ישראל" 054-8070418

 ביהלום, ק"ב, בניין 
מטופח, שמורה, מ"ש, חניה, 

לחטוף! 1,890,000 ש"ח "בית 
_____________________________________________)25-25(ישראל" 054-8070418

 באחד העם 4 חד' גדולה 
שלושה כיווני אוויר+ חניה 
ק"ג 1,380,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)25-25(_____________________________________________

 בשבזי, חדשה 
מהקבלן 4 חד' ק"ב חזית 
יחי' הורים ב- 1,850,000 

ש"ח דלוקס נכסים
052-8555594)25-25(_____________________________________________

 למכירה בשפירא/ בלפור 
עורפית, 4 חד', קומה 1 + 

מעלית+ חניה ומרפסת שמש 
1,570,000 ש"ח 

050-3528252)25-25(_____________________________________________

 למכירה בסלנט, 4 
חד' גדולים+ מעלית וחניה 

1,460,000 ש"ח 
050-3528252)25-25(_____________________________________________

 בית פתוח ללא עמלת 
תיווך ביום שישי הקרוב 21.6 

בין השעות 11:00-9:00 מנחם 
בגין 46 דירת 3 חדרים 71 

מ"ר משופצת, עורפית, מ"ש, 
סוכה, קומה 4 עם מעלית דוד 
פחרט 058-7708856 רימקס 

_____________________________________________)25-25(עוצמה 

 בסלומון, 3 חד' משופצת, 
ק"ג מחיר מציאה 1,230,000 

בלבד! "בית ישראל"
054-8070418)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 75 
מ"ר ק"א, סמטה שקטה 
1,230,000 בלבד! "בית 
_____________________________________________)25-25(ישראל" 054-8070418

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

חנויות

 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  )25-25(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )25-25(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )25-25(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 4 צימרים מרווחים + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

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

050-3070487)49-52/19(_____________________________________________

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 במרכז, פנסיון מלא 
8,800 ש"ח )מטבח לפסח( 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

 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

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

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 70 

מ"ר, ק"ק 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(_____________________________________________

 באשל אברהם 3.5 חד' 
מרוהטים, ק"א, חזית, 
ללא מעלית, מסודרת 

4,200 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 קמפוס גדול ומרווח + 
בית מדרש וחדר אוכל חצר 
_____________________________________________)20-26(גדולה ויפה. 052-7142331

פתח תקווה

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 דירות 2 חד', קומת קרקע 
+ חצר מתאים למגורים/ 

נכה/ משרד, בשיכון ה' ורח' 
_____________________________________________)22-25ל(החלוצים, גמיש 052-7170938

 בבארי, יח"ד 2 חד', ק"א 
מוארת וממוזגת , דוד"ש 2 

כיורים, אמבטיה 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-26(גמיש  054-4797080

 להשכרה, ברח' החלוצים  
2 חד'+מרפסת 2,600 גמיש

_____________________________________________)22-25ל(052-7170938

 4 חדרים  במרכז החרדי, 
מרוהטת ברובה מאווררת 

_____________________________________________)22-25ל(054-2112542

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)22-29ל(מירון והסביבה 050-4105896

 "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(_____________________________________________

בר יוחאי

 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(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

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

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

 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.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 "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
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות
050-6243346)21-32(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 "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(_____________________________________________

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

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

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

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)19-30(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)23-34(אזור חרדי. 050-4124556

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

עם חצר, קרובה לטיילת
054-7135350 052-7130111  )21-28(_____________________________________________

 למשפחות, במרכז טבריה 
עילית ממוזגת צמוד ל"יש" 
ולקרלין, במחיר אטרקטיבי 

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

2 דקות מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

ירושלים

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, ק"5 
מרוהטת קומפלקט כולל 
חדר שינה ומוצרי חשמל, 
דוד"ש, לזוג צעיר, 2,800 

_____________________________________________)23-26(גמיש 052-7610171

 בהר שמואל וילה יפהיפיה 
10 חד' 400 מ"ר, חניה פרטית
מיזוג, חימום רצפתי י. הורים 
_____________________________________________)23-25(10,000 ש"ח 054-8426262

 דרושה דירת 3 חדרים 
מרוהטת בבני ברק להשכרה 

_____________________________________________)23-24ח(לחודש 052-7619792

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-34ל(תחום 072-3969655

 בב"ב באזור ויזניץ 
כ- 65 מ"ר לחנות/משרד 

ק"ק, מפואר וממוזג 
054-8425797
053-3125110)23-26(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב 

053-4159884)23-26(_____________________________________________

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה מתאימה ל- 6 
נפשות+נוף לכינרת ליד קברי 

צדיקים 050-8358895 
052-7250098)23-34(_____________________________________________

 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערה לזוגות + ג'קוזי בכל 

יחידה בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים.

052-7703470)23-32(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

3-3.5 חדרים

 בנין חדש בבארי, 4 חד'+ 
מרפסת חצר פתוחה כולל 
כניסה נפרדת 6,500 ש"ח. 

052-3407231)22-25(_____________________________________________

 בהרצל 93, 4 חד', 
100 מ"ר שקט ומטופח 

4,800 ש"ח פינוי 1/7 
_____________________________________________)22-29(לפרטים 050-5586335

 בגוטליב, 4 חד', ק"ג + 
מעלית מיזוג, ריהוט חלקי, 
_____________________________________________)23-26(א"ב תיווך- 054-8451271

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח
_____________________________________________)24-27ל(054-7342396 054-4520649

 בקהילות יעקב)ויזניץ'(, 
מרוהטת קומפלט, מזגנים, 

מעלית, ק"א 054-8406608 
03-5748489)24-27(_____________________________________________

 2.5 ביחזקאל כחדשה,
ק"ק מוגבהת, מסורגת, 
ממוזגת ונעימה, מיידי!

050-4119420 050-8676410)24-27(_____________________________________________

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח
_____________________________________________)24-27ל(054-7342396 054-4520649

 בקהילות יעקב)ויזניץ'(, 
מרוהטת קומפלט, מזגנים, 

מעלית, ק"א 054-8406608 
03-5748489)24-27(_____________________________________________

 2.5 ביחזקאל כחדשה,
ק"ק מוגבהת, מסורגת, 
ממוזגת ונעימה, מיידי!

050-4119420 050-8676410)24-27(_____________________________________________

 דרושה דירת 3 חדרים בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-6651365

 חנות יודאיקה בר"ג 
מושקעת ומסודרת+ לקוחות, 
עובדת, השקעה קטנה, יוסף 

_____________________________________________)24-27ל(050-3260267

 להשכרה משרד 
מפואר וממוזג קומה 

-1 עם מעלית, 40 מ"ר 
במרכז הרב קוק, 2,500 

_____________________________________________)24-24(ש"ח 054-6506501

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ-15 מ"ר, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(052-7140101

ביריה
 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

 בבית רומנו 1. מתחם 
9 חדרים +בריכה וחדר אוכל 
2. 4 דירות סטודיו חדשות! 

מאובזרות, מרוהטות וממוזגות
050-4338878)24-35(_____________________________________________

יד בנימין
 דירות נופש בישוב יד 

בנימין באווירה כפרית ותורנית. 
אטרקציות,בריכה נפרדת ועוד.

_____________________________________________)24-27(מיכאל 052-6915746

 דירות נופש בטבריה,
מבחר גדול, מגוון גדלים 

_____________________________________________)24-27(ומחירים 058-779817

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 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(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

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

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

רכסים

 מציאה! ברח' הרב 
שמעונוביץ- איכלוס מיידי 
דירת גן, 3 חד' + מחסן + 
ח. כביסה + 90 מ"ר גינה 
+ חניה 1,190,000 ש"ח 

052-2596194  )21-28(_____________________________________________

 דופלקס ייחודי בגבעה 
א', בנין חדש יוקרתי, 
סטנדרט גבוה, כניסה 
פרטית ונגישה, חניה 

וחצר. למהירי החלטה 
מיידי- 1,590,000 ש"ח

054-7728508  )21-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 בראשונים, 95 מר' 5 
חד' קומה ה'+מעלית+סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת 5,000 ש"ח 
052-7671305)25-28(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד' ק"ד+ 
מעלית בנין חדש, 85 מ"ר+ 

סוכה 5,300 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(058-3259335

 בהרב שך, דירת דופלקס 
4.5 חד' + גנרטור ומזרנים 
+ סוכה מיידי, 4,900 ש"ח 

_____________________________________________)25-28ל(052-7647141

פנטהאוזים ודירות גן
 דירה + גג, 8 חד', ענקית, 

במרכז העיר, מסודרת + 
מעלית, "תיווך אריה" 

053-3172172)25-25(_____________________________________________

 בדניאל 5 חדרים 
ק"ב ואחרונה משופצת, 

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

והשקעות" 
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד' , 
מסודרת + מעלית וחניה, 

מפתחות ב"אביחי   
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 בבנין חדש בסוקולוב! 
4 חד' מקסימה  קו'  !  

רק 4,500 ש"ח מפתחות             
ב"אביחי מתווכים"

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 באבוחצירא! 4 חד' 
קג', חזית , מושקעת , 

רק 4,200 ש"ח מפתחות                 
ב"אביחי מתווכים"

 03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בהנגב 3.5 
חדרים ק"ב שמורה 

כניסה מיידית 3,500 
אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)25-25(_____________________________________________

 להשכרה בשבטי ישראל 
3.5 חדרים קומה 2 חדש 

מקבלן "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 באבוחצירה קרוב 
לזבוטינסקי 3 חדרים 

גדולה, 80 מ"ר מסודרת 
ומטופחת, ק"ב כניסה 

מיידית 3,800 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)25-25()ללא תיווך(054-4290600

 בבעל שם טוב 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ב, משופצת כחדשה, 

ממוזגת וללא ריהוט 5,000 
ש"ח גמיש תיווך 

054-8468260)25-28(_____________________________________________

 בישעיהו, 2.5 חד' מציאה! 
משופצת, ממוזגת, מאווררת, 

ומרוהטת מלא ק"ג)בלי( כ- 40 
_____________________________________________)25-28(מ"ר 052-7612989 לל"ת 

 בבורוכוב 2, 2 חדרים 
גדולים נקיה, מוארת, יפה 

ושקטה בבנין כחדש, עדיף לזוג 
_____________________________________________)25-28ל(2,500 ש"ח 053-2807550

 באהרונסון, 3 חד' ענקית 
ויפה, ק"א, לזו"צ 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ל(לל"ת 054-2383878

 ביהודה הנשיא קרוב 
לחזון איש 2 חד' גדולה 
מאוד + סוכה, קומה א' 

3,500 ש"ח מיידי, בלעדי 
אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)25-25(_____________________________________________

 מיידית, במנחם 2 חד' 
35 מ"ר קומה א' 2 כ"א 

מרוהטת 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)25-28(כולל 050-4175492

 ברמת אלחנן יחידה 
מרוהטת, ממוזגת 

ומושקעת, שקטה, 
כניסה פרטית ליחיד/

_____________________________________________)25-26(קליניקה 055-6787524

 רימקס עוצמה רחל 
המשוררת, קומה 2, כ- 85 

מ"ר, ממוזגת, מעלית, חניה, 
ללא תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)25-25(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
שמורה, חניה, מעלית, ק"א, 

ע"ע, חזית, לל"ת 
058-3251513)25-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת נופש 3 חדרים 
מאובזרת הכי יפה בטבריה 
על הטיילת צמוד לכינרת 

054-3972096)25-28(_____________________________________________

 להשקעה!!! 
בזבוטינסקי, מחולקת, 

מושכרת ב- 5,000 ש"ח 
1,390,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

1,600,000 ש"ח תיוך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 יש לך נכס בעיר 
להשכרה/מכירה וחושב 
למי אני פונה? בשבילך 

 BA אנחנו כאן תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)25-25(דורון

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה, 
מיקום חזק, תיווך BA יזמות 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114 

תיווך BA יזמות 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59, במיקום החזק של העיר, 

תיווך BA יזמות 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית, 120 מ"ר 3,000,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברחוב ירושלים קרוב 
לרבי עקיבא 35 מ"ר 

חזית, לכל מטרה, 5.500 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברחוב ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא, 22 מ"ר חזית, 
משופצת, לכל מטרה, 
כניסה מיידית 3,600 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 מציאה בר"ע, משרד 85 
מ"ר משופץ, נגיש, ק"א, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

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

)מחולק ל-4 חדרים ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית, 
כולל מטבחון ושרותים, 

כניסה מיידית 4,500 ש"ח 
"סלומון נכסים והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרד 
מפואר ומושקע 120 

מ"ר + חנויות צמודות 
+ מרפסת גדולה 

כניסה מיידית לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)25-25(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה וחצר + פינת ישיבה, 

מנגל, בוסתן, ערסלים ונדנדות 
052-3833809)25-36(_____________________________________________

אביבים

 וילה מקסימה! נקייה, 
חצר ענקית, שולחן פינג-פונג, 

בריכה, טרמפולינה, 
055-6624822)25-26(_____________________________________________

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

לפרסום
בלוח

03-6162228

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס+בריכה וגקוזי' 

053-7334201
053-7763264)25-36(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים יוקרתי, 
ייחודי, חדש, חלומי! מ- 900 
ש"ח בינהזמנים 1,100 ש"ח 

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

למשפחות עד 12 איש, 
_____________________________________________)25-25(בטבריה עילית 050-3222162
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03-6162228

 חדרי ארוח הגפן בלב 
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, 
050-5527509 ,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, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)26-25/20ל(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

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

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

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

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

 צימר לזוג 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

תעוז

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

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

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

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

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(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 30 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(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)16-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

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

 "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(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "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)19-45/19(_____________________________________________

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ 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

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 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הגהה
 מגיהה לשונית 

מקצועית נסיון רב! 
מחירים נוחים עמידה 
_____________________________________________)20-26(בלו"ז. 052-7114281

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

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

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

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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)19-46(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

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

רפואת שיניים

 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

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-25(שרי 050-4171813

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)23-30(רחבי הארץ 053-4271262

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 "למרגלות ההר"- 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-31(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

 סויטה+גקוזי' בכניסה 
לעיר העתיקה לזוגות + 
משפחות לרגל הפתיחה 

מחירים נוחים
052-7148775 052-9461985)24-25(_____________________________________________

 צימרים ודירות מפוארות 
בעיר הקודש,עם כל הפינוקים,
_____________________________________________)24-35(מ.טניס, בריכות 054-8409362

טויוטה
מכוניות

אירועים
עריכת בת מצווה, 
תוכניות, הפרשת חלה, 

בלונים, הרקדה, ציוד מקצועי 
052-7648643)24-25(_____________________________________________

 שירותי תיקון מחשבים, 
אפליקציות, משחקים, מכירת 

ניידים החל מ-550 ש"ח עד 
_____________________________________________)24-27(הבית 055-6651237

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה, 
_____________________________________________)25-28(ג'קוזי 054-5259470

במרכז הארץ 
לאירוח בשבתות 

ובבין הזמנים

קמפוס מסודר

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים, 

משחקים לילדים
_____________________________________________)25-28ל(08-9788741

נווה עובד
 "הצימרים של דונה"- 2 
צימרים, חצר, ברכה לילדים + 

פינת מנגל נקי ומטופח
050-2791457)25-25(_____________________________________________

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 דירה חדשה 5 חדרים 2 
מרפסות, נוף למירון, לשבתות 

_____________________________________________)25-26(ובין הזמנים 052-7115607

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)25-28(_____________________________________________

 טיוטה ספייס יאריס 
2013 ראשונה פרטית+ ספר 

טיפולים לבנה בלי תאונות 
055-6883937)25-25(_____________________________________________

אינסטלציה
 רז ביובית ואיסטלציה 

שחרור סתימות בלחץ מים 
גבוה וצילום קווי ביוב 

050-6833701)25-28(_____________________________________________

 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 טיפול על טבעי לכל 
המחלות, דרך תמונה, 

בהמלצת רבנים גדולים, יעקב 
_____________________________________________)25-28ל(052-7125252

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מוצרי חשמל

ריהוט

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

 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

 טוסטר אובן כחדש 
ממש, היה בשימוש פעם 
אחת בפסח- בשרי. 350 

ש"ח )מורפי ריצארד( 
054-8527470)20-25(_____________________________________________

 ספה מהממת ריפוד 
קטיפה מצב מצוין 

נפתחת למיטה זוגית 
1200 ש"ח!

054-8527470)20-25(_____________________________________________

 3 כסאות בר מרופדות 
וחזקות ומשובחות 

במיוחד כחדש! 300 ש"ח 
_____________________________________________)20-26(כל כסא. 054-8527470

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

תינוקות

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בנוני ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)23-24ח(או 053-3179093

 מאוורר סטאר, שקט 
במיוחד! שולחני, באריזה, 
אחריות לשנה, 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-4526211

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח 052-2786557

 כיריים גז בקו 4 להבות 
)בילד אין(חדש באריזה 270 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7687863

 מכונת כביסה קונטורטה 
במצב מצוין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)23-24ח(050-4110991

 XL500 מקרר אמקור 
ליטר פתיחה שמאלית עובד 

ומקרר מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(055-670199

 עגלת תאומים ציקו 
כחדשה 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)23-24ח(053-3110797

 סלקל סייבקס כחדש צבע 
מתאים לבת 350 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3110797

 סלקל איוונפלו כחדש 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד 053-3110797

 גגון ורוד וכיסוי רגליים 
לעגלת תאומים, בוגבו 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 053-3110797

 אמבטיה משולב פטנט 
בלעדי נכנסת לאמבטיה 

הרגילה במציאה 120 במקום 
_____________________________________________)23-24ח(300 077-3004602

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 058-4843223

 עגלה משולבת כחדשה 
רק 270 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 טיולון תאומים- "מקלרן" 
חדש!+ניילון לגשם, 450 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3103049

תקשורת

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-2614753

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות 

_____________________________________________)24-25ח(ב-250 ש"ח 050-6850138

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

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
4 להבות( נירוטסה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-3463482

 מזגן גוניור אלקטרה 3/4 
_____________________________________________)24-25ח(כוח 500 ש"ח 052-3595314

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טירה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7651383

 מקרן מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(055-6651237

 מחשב נייד מצוין עובד 
ללא שום תקלה+תוכנות 480 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 055-6776398

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב-500 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-3337530

 למכירה מקפיא 6 תאים, 
במצב מעולה 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-7181117

 למכירה מקפיא 7 תאים, 
דרוש תיקון 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-7181117

 למכירה 2 טרמופורטים 
במצב מעולה, 300 ש"ח כל 

_____________________________________________)24-25ח(אחד 052-7181117

 נגן סאן דיסק 4 גיגה' מצב 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 100 ש"ח 054-8454302

 מחשב נייח 200 ש"ח בלי 
דיסק 03-6187374 או 

_____________________________________________)24-25ח(053-3179093

 שואב אבק רובוטי 
IROBOT, חזק ובמצב מצויין 

_____________________________________________)24-25ח(390 שקל 052-6784969

 שואב אבק אמקור שמור 
במצב מצויין 299 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3188804

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8464909

 למסירה בב"ב, תנור, 
דרוש החלפת גוף חימום, הגז 

_____________________________________________)24-25ח(מצויין! 054-8446448

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)24-25ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין)בני ברק( 450 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מצנן נייד תריסים 
מתכווננים אפשרות 

לקרח+טיימר מצב מצויין
_____________________________________________)24-25ח(052-7651383

 דיו למדפסת HP רק 40 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)24-25ח(רק 65 ש"ח 054-8431644

 אברך זקוק מעוניין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש 

_____________________________________________)24-25ח(050-4160457

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)24-25ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין)בני ברק( 450 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מעור, 
שחור במחיר הזדמנותי )בני 

ברק(300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים+מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות)בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן לסלון+5 כסאות 
במצב טוב 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4184747

 שולחן קטן סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 
שמור 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 סטנדר עומד 130 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק, 

בהזדמנות)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי, 

במציאה)בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 6 כסאות מעץ מלא יפות 
450 ש"ח, בטלפון:

_____________________________________________)24-25ח(054-8452231

 כסא משרדי מרופד 
מתכוונן נח במיוחד 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7621678

 בהזדמנות מיטת היירייזר 
מצב מצויין ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בטלפון: 054-8452231

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-318804

 למכירה לול 
פלסטיק+מזרן 170 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7655652/3

 עגלת בוגבו, האמבטיה 
צבע ורוד שחור, מצויינת, רק 
_____________________________________________)24-25ח(ב- 500 ש"ח 054-8452231

 בהזדמנות! בגדי תינוקות 
בגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-4747667

 עגלת מאמס אנד פאפס 
מצב מצוין 500 ש"ח  

_____________________________________________)24-25ח(050-4184747

 אוזניה בלוטוס מתאים גם 
לנוקיה 208 חדש באריזה 55 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8443855

 גלקסי S7 כולל כיסוי ומגן 
מסך+ מטען במצב חדש! 

_____________________________________________)24-25(500 ש"ח 050-5203761

 נמצאה בבני ברק שמיכת 
_____________________________________________)22-23ח(תינוק חורפית 050-4188923

 נמצאה שמיכת תינוקת 
_____________________________________________)22-23ח(בבני ברק 050-4188923

 נמצא כרטיס זכרון 
בתחילת חודש ניסן

באזור דסלר בני ברק
_____________________________________________)22-23ח(050-4188923

 נמצא ארנק של ילדה ברח' 
הירש ב"ב ע"פ סימנים

_____________________________________________)22-23ח(050-4126506

 אבדה שקית ובה מכנסים 
בערב פסח בחנות ג'רוזלם 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 052-7638379

 ביום שלישי נמצאה בימין 
משה- ירושלים שקית עם 

בגדים וכו' המאבד יפנה לטל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8596874

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(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)24-25ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)24-25ח(אלקטרה 054-4458379

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)24-25ח(053-4158217

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)24-25ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
בשביל חג סוכות בתרומה/

_____________________________________________)24-25ח(סימלי 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז 60 ליטר 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)24-25ח(מסאג' 052-7396092

 טרמפולינה לתינוק טייני 
לאב רק 60 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602 ב"ב 

 כסא אוכל עם מדף נשלף 
לשטיפה בקלות 80 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602 ב"ב

 שטיח+כרית לחיזוק 
חגורת הכתפיים של התינוק 

_____________________________________________)23-24ח(רק 40 ש"ח 077-3004602

 עגלת מאמס אנד פאפס 
אמבטייה+טיולון+מעמד לבית 

בורדו כהה רק 390 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 נדנדה חשמלית דר' בייבי 
כחדשה עם מנגינות ופעלולון 

רק 300 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)23-24ח(050-9549670

 עגלת גוי' במצב מצוין 
צבע סגול אמבטיה וטיולון 

ואביזרים נילווים בירושלים 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-9549670

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח

050-4135002
_____________________________________________23-24ח(מהדרין 30 ש"ח

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 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

כללי

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
+ 3 ספסלי נירוסטה.

*מכונה לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 מגן ילדים שנסגר, ציוד 
עשיר כולל חצר, שידת מגירות, 

ספסלים, שולחנות, בתים, 
מטבחים, מזרונים, ספרים 

מנוילנים ועוד.
_____________________________________________)20-23ל(052-6420120

 זיכוי לחדר הורים 
מחברת רהיטי שפיצר 

בפחות 700 ש"ח 
_____________________________________________)20-23(מהמחיר. 053-3120620

 למכירה בהזדמנות 
ציוד לציפורים כולל 

כלובים. מחיר מציאה! 
054-8527470)21-24(_____________________________________________

 שעון יד גברי סיטיזן 
טיטניום 50 מטר כרונגרף 

חדש באריזה 900 ש"ח 
_____________________________________________)21-24(  גמיש 053-3120620

 גמבוי 2 מסכים נינטדו 
המקורי כחדש 400 ש"ח

053-3120620  )21-24(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

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(_____________________________________________

 אבדה מצלמה בחוהמ"פ 
המרינה הרצליה או בדרך לבני 

_____________________________________________)23-24ח(ברק 052-7612594

 נמצא כיסוי לעגלה 
באוטובוס מירושלים לב"ב 

_____________________________________________)23-24ח(050-417452

 נלקח בטעות זוג נעלי 
גברים בחוף שרתון ביום שישי 

_____________________________________________)23-24ח(ער"ש אמור 050-4160390

 נמצא צרור מפתחות 
באוטובוס של חברת קווים 

_____________________________________________)24-26(באלעד 058-3294366

 דחוף!! במוצאי חג 
שבועות הוחלפה בטעות 

מזוודה סגולה גדולה בקו 981 
_____________________________________________)24-27(מצפת לב"ב 052-7690604

 אבדו תפילין ר"ת ע"ש 
י.מ.ד. המוצא יתוגמל ב- 600 

_____________________________________________)24-28(ש"ח נייד: 058-3222666

 אבד מטען של פלאפון 
במוצאי חג שבועות באוטובוס 

402 מירושלים לבני ברק 
054-8426082)25-26(_____________________________________________

 אבד עגיל זהב לבן באזור 
רבי עקיבא לפרטים

050-4149580)25-26(_____________________________________________

 מעוניין במיקסר קנווד שף 
אפשרי ישן-מקולקל במסירה 

_____________________________________________)25-26ח(052-7645405

 דרושות מיטות תינוק 
לתאומים בתרומה טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7174416

 דרוש מכשיר סמסונג יאנג 
_____________________________________________)25-26ח(בתשלום 058-3299505

 מעוניין לרכוש תפילין 
רבינו תם חסידי יד שנייה 

_____________________________________________)25-26ח(052-6629020

 דרוש אטלס מדינות במצב 
טוב במחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(053-3187276

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(בעבר 054-2509001

 מכונת כביסה בוש 7 ק"ג 
במצב מצויין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-26ח(052-7116030

 תנור + גז KING במצב 
_____________________________________________)25-26ח(טוב 250 ש"ח 052-7116030

 כיריים גז בילדאין)לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 XL מקרר אמקור 
500 ליטר, פתיחה שמאלית, 

עובד ומקפיא מצויין, 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4129600

 למסירה מעבד מזון של 
קנווד, קטן)צריך תיקון( 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409051

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או 

_____________________________________________)25-26ח(053-3179093

 מכשיר למינציה חברת 
HMAM לדף 4 חדש באריזה 

_____________________________________________)25-26ח(80 ש"ח 054-6969961

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 כריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2786557

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר+2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר+2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7438035

 מזגן חלון 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(054-7216671

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל 
_____________________________________________)25-26ח(050-3337530 אבנר 

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 רדיאטור 12 צלעות מצויין 
_____________________________________________)25-26ח(220 ש"ח 053-3187278

 מקרר במצב מצוין! כמעט 
לא היה בשימוש 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 מייבש כביסה במצב 
מצוין! 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 מכונת כביסה במצב 
מצוין! 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 סיגריית גול + 3 
קפסולות חדשות+ חיבור 

למטען ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(073-796-1820 שלוחה 308

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 תנור בישול ואפיה רק 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח טל': 052-8969770

 למכירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(390 ש"ח 052-5737813

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, אפשרות לשולחן או 

כסאות בנפרד בהזדמנות 
_____________________________________________)25-28ל(052-4227714

 למכירה ספה 220 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן 
אוכל+כסאות עץ הכל 210 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה שידה ושולחן 
טואלט מפואר מעץ מלא 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח טל' 054-5343352

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 כורסא לסלון + ריקלינר 
ריפוד עור כהה, כחדשה 

במחיר 500 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)25-26ח(053-3122039 03-6772684

 כסאות סלון, ריפוד בז' 
במצב טוב מאוד במחיר 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לפרטים: 053-3122039

 למכירה שולחן כתיבה, 
כחדש צבע מולבן גובה 1.60 
_____________________________________________)25-26ח(ב- 550 ש"ח 050-4189646

 למכירה מיטת נוער 
נפתחת, עץ מלא+מזרונים 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3121020

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדוויץ, אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(למדף 052-7600336 בב"ב 

 שולחן נמוך עגול מזכוכית 
_____________________________________________)25-26ח(340 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח גמיש 052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
חזקות עם ידית 20 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 ספה 4 מושבים+מגירה 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3337530

 מיטה חדשה בצבע לבן 
לגיל הרך )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 054-7216671

 למכירה ארון 6 דלתות 
2.60 מ' גובה במצב טוב מאוד 

_____________________________________________)25-26ח(052-7629022

 ארון לאמבטיה+מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 ספה 3 מושבים מצב 
מצוין צבע בורדו 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 ארון לבן + שידות לבנות 
500 ש"ח 054-77733591 

_____________________________________________)25-26ח(03-6191468

 מזנון לסלון מעץ מלא 
450 ש"ח 054-77733591 

_____________________________________________)25-26ח(03-6191468

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)25-26ח(קרם 240 ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצויין 260 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא+ מיטת חבר ירוק זית 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3121020

 שטיח בצבע בז' שחור 
_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח 050-4110991

 מיטת נוער עמינח 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7773591

 למכירה כורסת יחיד נוחה 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כיסא מנהלים 
120 ש"ח מצב טוב עם 

_____________________________________________)25-26ח(גלגלים וידיות 052-5737813

 שולחן חדש למכירה 
נקנה לפני 4 חודשים צבע 

אזוג נפתח ל- 4.40 מ"ר סגור 
2.90 מ"ר בקושי היה בשימוש 
נקנה ב- 6,500 המחיר 3,100 

_____________________________________________)25-26ח(054-8440020

 עגלה משולבת ד"ר בייבי 
_____________________________________________)25-26ח(רק 250 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצויין 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4160457

 מציאה! עגלה 
מימה כחדשה, צבע לבן, 

אמבטיה+טיולון מחיר: 500 
ש"ח 050-4139468 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600942

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון במצב מצויין 
BABY SEF

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח 058-3245685

 משאבה ידנית אונט 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה מיני אלקטריק 
מדלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-3245685

 גגון ומזרן אפור לעגלת 
YOYO חדש!! 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו)בני ברק( 
_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה טיולון איכותי 
במצב טוב 140 ש"ח עגלת 

אמבטיה 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)25-26ח(053-5737813

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)25-26ח(170 ש"ח 058-3251441

 ברה"ע למכירה לפאפון 
נוקיה I6230 +מטען ב- 70 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 268 

_____________________________________________)25-26ח(ב- 290 ש"ח 050-6850138

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 סלולרי כשר לחלוטין 
נקנה לפני חודשיים וחצי חדש 
170 שקל נקנה ב- 300 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-8440020

 לרגל מעבר דירה, תכולת 
בית, מיקסר קנווד, תנור בילד 

אין, ריהוט וכו' בבני ברק 
052-4668429)25-26(_____________________________________________
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דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס 180 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-4843223

 כספת חדשה בקרטון 
מצוינת 160 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8420684

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)23-24ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 זוג תוכנים חמודים ב- 120 
_____________________________________________)23-24ח(שקל 050-4157763

 ברה"ע למכירה אופניים 
ורודות 24 אינץ ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 בהזדמנות 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח 50 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 אופני הילוכים 26 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 שארית יוסף ג' כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
הנצח" 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 למסירה בחינם עמודון 
לספרים חמשה מדפים גובה 

1.80 סיבית באלעד
_____________________________________________)23-24ח(052-762-1791

 שו"ת אור לציון חלקים א' 
ב' ג' שביעית, 110 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-4174525

 שוקר עם פנס נטען ב- 
_____________________________________________)23-24ח(220 055-6795307

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65 

_____________________________________________)23-24ח(055-6795307

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 
השנה חדש באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8443855

 מתקן לאריזות לדבק עבה 
_____________________________________________)23-24ח(חדש 25 ש"ח 052-7148004 

 שידה קטנה צבע שמנת 
חדשה + 2 מגירות 45*45 

סמ' 200 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 בית מנורה לחדר חב' 
איקאה ב- 50 ש"ח עם חוט 

יורד לגובה שתבחר 
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
כסוף כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-2786557

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 2 ארונות שירות פלסטיק 
משומשים 65*180

_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 פראק כחדש)חתנים( 
מידה 44-46 ומכנס תואם ב- 

400 במקום ב- 1000 
_____________________________________________23-24ח(052-7148004

 פלטה לשבת חדשה 
בקופסא ב-75 ש"ח במקום 

_____________________________________________23-24ח(120 052-7148004

 מזוודת נסיעות מצויינת 
גלגלים ב- 120 ש"ח במקום 
_____________________________________________23-24ח(ב- 250 ש"ח 052-7148004

 אופני הילוכים מידה 24 
_____________________________________________23-24ח(200 ש"ח 077-6182023

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דירשו חדש בקופסא 

300 שקל גמיש 
_____________________________________________23-24ח(טל 050-4183200

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(050-4135002

 חליפות לגבר איכותיות 
מאוד בצבע שחור במידה 48 

ׂ)M( ברמת גן 250 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 מסחטת מיצים לגזר במצב 
מעולה 150 ש"ח ברמת גן 

_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 חליפת גשם לגבר לקטנוע 
2 חלקים 80 ש"ח ברמת גן 

_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 מעיל איכותי מרופד 
לאופנוען דגם SPOOL במידה 

L ברמת גן 470 ש"ח 
_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 כפפות מגן לקטנוע או 
אופנוע במידה M ברמת גן 50 

_____________________________________________23-24ח(ש"ח 052-3300880

 טוש"א הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________23-24ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 
באלעד 050-4135002 )לבני 

_____________________________________________23-24ח(ברק וירושלים 40 ש"ח(

 מטען נייד לסוללרי בגודל 
2000 כניסת טעינה ויציאה 

לסלולרי 30 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(טל': 050-2897977

 נעלי דר' סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________23-24ח(הקודם זוכה 052-7110779

 חביות פלסטיק של יין 
מצב מצוין 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________23-24ח(02-5379135

 מכונת תפירה במצב חדש 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-5203761

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________23-24ח(ש"ח טל: 050-2897977

 מדליה נחושת גדולה 
ושמאלית 30 ש"ח 

_____________________________________________23-24ח(052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________23-24ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב- ירוק בבני 
_____________________________________________23-24ח(ברק 60 ש"ח 052-7653753

 מטבע ברכה חסידות בעלז 
_____________________________________________23-24ח(350 ש"ח 052-7653753

 L אופני עור גלגל 29 גובה 
_____________________________________________23-24ח(500 ש"ח ב"ב 058-3265087

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________23-24ח(באריזה ב-40 055-6795307

 שעון חכם כשר)בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח

_____________________________________________23-24ח(055-6795307

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
_____________________________________________23-24ח(חדש ב-65 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב-100 
_____________________________________________23-24ח(ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65

_____________________________________________23-24ח(055-6795307

 זוג בלונים קטנים אמישרגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

_____________________________________________23-24ח(300 ש"ח 052-2786557

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 11 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(052-7110779

 רמקול בזוקה נייד חזק 
ועוצמתי, כחדש 199 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3188804

 כסא מפלסטיק לילדים עם 
_____________________________________________)24-25ח(ידית 20 ש"ח 052-7126106

 אופניים גודל 16 לילדים 
_____________________________________________)24-25ח(170 ש"ח 052-7126106

 שולחן גיהוץ חדש)בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מתקן לכביסה, גדול, 
חדש)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה)בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 אופני הרים 21 הילוכים 
מעצורי דיסק כחולות 400 

_____________________________________________)24-25ח(גמיש 052-7696313

 כלוב לתוכים קטנים, 
במצב מצויין רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-8423165

 תוכונים בוגרים יפים 
במיוחד רק 100 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)24-25ח(בב"ב 054-8423165

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 058-7041010

 חליפה לגבר, מידה 50 
אפור גיזרה רחבה 160 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 מכשיר קוצץ ירקות 
לסלט, כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 תיק לסמינר, חדש חברת 
להבורסה 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 נעליים מידה 38 צבע כסף 
חדשות 30 שקלים

_____________________________________________)24-25ח(052-7653548

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)24-25ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 אסימון טלפון ישן 5 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7653753

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7653753

 אופני הילוכים 26 390 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 מכונת תפירה בייתית 400 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3595314

 בטריה לאופניים חשמליות 
36 וואט במצב טוב רק 320 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 053-31279741

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)24-25ח(באריזה ב-40 055-6795307

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)24-25ח(חדש ב-70 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב- 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65 

_____________________________________________)24-25ח(055-6795307

 מצלמת רכב משוכללת 
+ מראה קדימה ואחור חדש 

באריזה 180 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
אופל אסטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 כלוב גדול מעץ לתוכים 
מגירה ומתקן מים 200 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 5 חביות כחולות גדולות 
ליין כולל סוגר 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 2 תוכי קוואקר 250 ש"ח 
כ"א, אפשר לקנות בודד

_____________________________________________)24-25ח(052-7655838

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי, חדש רק 450 

_____________________________________________)24-25ח(058-3209095

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח, טל:

_____________________________________________)24-25ח(054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים מצב חדש, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה אמבטיה 1.20 מ' 
חדשה באריזה מחיר 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(פלאפון 054-8457090

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(כ"א 052-3595314

 בב"ב חלון אלומיניום 
קומפלט תריס זכוכית 1/1.30 

מ' שמורה 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7645405

 מציאה! אופניים 
חשמליות שנקנו ב 2,700 ש"ח 

והיו יום אחד בלבד בשימוש, 
_____________________________________________)24-25ל(במחיר מצחיק 052-718-8891

למכירה 2 פאות במצב 
מצוין כחדשות בצבע חום כהה 

_____________________________________________)24-26ח(052-7165993

 למכירה תו קניה 500 של 
חנות "פרפרים" ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3100941

 למכירה באיזור בני ברק- 
פ"ת אופניים לילדים בגיל 3-4 
שנים +אופניים לגילאים 5-6 

שנים כל אחד 30 ש"ח פרטים 
_____________________________________________)24-25ח(נוספים: 054-2819921

 רמקול בלוטוס חדש 
חברת JBL ב- 120 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-8776286

 שעון יד לגבר חברת דיזלי 
מהמם יוקרתי איכותי ב- 250 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 050-8776286

 משקפי שמש חברת 
אירוקה חדשות ב- 80 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-8776286

 תוכי קוואקר האכלת יד 
חביב מפטפט למבינים 450 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7194533

 פאה חדשה משיער אסייתי 
טבעי, שיער חלק בצבע 

שחור)בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 חולצות שרוול ארוך, אפור 
 ,XXL וקרם, חדשות

4 יחידות 100 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-6658234

 למכירה נגנים במחיר מוזל 
מאוד, כל הקודם זוכה יהודה 

_____________________________________________)24-25ח(03-5796146

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7651383

ברבי עקיבא למכירה שק 
שינה לטיולים מידות 70*210 

_____________________________________________)24-25ח(ב- 100 ש"ח 050-6850138

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 תיק לעגלת תינוק צבע 
_____________________________________________)25-26ח(תכלת 35 ש"ח 053-3155415

 תיק לתלמידת סמינר 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 מכשיר סלייסר לסלט 
צבע כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155414

 חליפה לגבר גיזרה רחבה 
צבע אפור כהה 160 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3155414

 ציוד לדגי נוי לבעלי החיים 
דניאל- 050-5291073 אבנר- 

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 מסור )בנזין( שרשרת 
לחיתוך עצים עוצמתי 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-2786557

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות, 10 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לזוג 052-7600336 בב"ב

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב 

 בושם קבוטין סגול חדש 
50 מ"ל 52 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 נעלי שבת לבנים מידה 
31 חדש בקופסא 35 שקלים 

_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 בגד ים לנערה מידה 36 
ANNE KLEIN חדש, 90 

_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 גופיות JOCKEY חצי 
 L שרוול, מידה

45 שקל לשלישיה 
_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-9089110

 מזוודה גדולה מעולה רק 
_____________________________________________)25-26ח(190 ש"ח 050-9089110

 למכירה אמבטיה 1.20 
חדשה באריזה 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(פלאפון 054-8457090

 חטיפה משחק קופסא 
חדש לילדים חכמים, 100 

_____________________________________________)25-26ח(במקום 128 050-4185800

 מגוון ספרי בישול ואפיה 
כמו חדש 10 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5349709

 מסך מחשב 
POLYVIEW תקין 13 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בפ"ת 054-5349709

 תיק נשיאה למחשב נייד 
15.6 צבע שחור 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 מקלדת אלחוטית דגם 
K260 לוגי'טק 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 מכשיר DVD קורא 
מדיסקים ומדיסק און קי 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח פ"ת 054-5439709

 מטבעות ישנים ישראלי 
וכסף זר 100 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 רוסטר 3 חלקים סיר 
ומטחנה חשמלית ארקוסטיל 
_____________________________________________)25-26ח(באריזה! פ"ת 054-5439709

 מיקרופון חדש! 25 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-5439709 בפ"ת 

 באריזה! סט קומפלקט 
זוגי 100% כותנה צבעוני 130 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5439709

 X5237 לוח מגנטי איקאה 
חדש לגמרי! 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 נעלי פומה חדשות שחור 
כסף 150 ש"ח מידה 36

_____________________________________________)25-26ח(050-4149580

 מגפיים שחורות גמס' 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח מידה 38 050-4149580

 נעלי פיתה שחור פרחים 
זהב 50 ש"ח מידה 37 

_____________________________________________)25-26ח(050-4149580

 נעלי פיתה ירוקות גמס' 
50 ש"ח מידה 37 

_____________________________________________)25-26ח(050-4149580

 נעלי פיתה בז' 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(מידה 36 050-4149580

 שוקר עם פנס נטען ב- 
_____________________________________________)25-26ח(220 055-6795307

 גיליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כרוכים כל שנה ב- 2 
כרכים 45 ש"ח לשנה 2 כרכים 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600336

 למכירה כיריים גז 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בני ברק 052-5737813

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
_____________________________________________)25-26ח(120 ש"ח 053-3121020

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(054-8418662

 אוזניה בלוטוס אנקר 
מתאים גם לנוקיה 208 חדש 

באריזה 55 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8443855

 מכשיר להכנת וופל בלגי, 
_____________________________________________)25-26ח(חדש 150 ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 נעל ניו בלנס לאשה אפור 
ג'מס 38 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 אופניים מצויינות הילוכים 
מידה 26 300 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 כדור פיזיותרפיה חדש 
 CM75

_____________________________________________)25-26ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור מרופד 50 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפיפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-7154652

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)25-26ח(ב- 60 ש"ח 050-6850138

 בירושלים מטענים 
60 ש"ח ובטריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(למצלמת קנון 050-6256846

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 מזוודה גדולה מעולה רק 
_____________________________________________)25-26ח(190 ש"ח 050-9089110

 חצאית כפלים אכותית 
מידה 42 ב- 120 ש"ח כל 

_____________________________________________)25-26ח(הקודמת זוכה 052-7148201

 דרושה למשפחת אברך 
עגלת תאומים חזקה וטובה 

וכן מקרר)ללא עבר של 
תקלות( בתשלום סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(052-7148201

 מושב רחב ונוח במיוחד 
לאופנים חשמליות כחדש 

במחיר מציאה 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7148201

 מראה 100 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 שקית לטלית ותפילין 
מפרווה אמיתית חדשה 

יפהפיה 250 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-5925787

 מטבע 250 פרוטה 10 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7653753

 בבני ברק 1 קילו מטבעות 
_____________________________________________)25-26ח(חו"ל 60 ש"ח 052-7653753

 למכירה 2 אופני הרים -24
26 כל אחד 280 ש"ח באיזור 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-2819921

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)25-26ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)25-26ח(חדש ב- 70 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב- 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 

_____________________________________________)25-26ח(055-6795307

 שארית יוסף +כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
_____________________________________________)25-26ח(הנצח" 50 ש"ח 054-8478897

 מערכת סטריאו 
+רמקולים חדשה מהאריזה 

_____________________________________________)25-26ח(180 ש"ח 054-5925787

 למכירה באזור בני ברק 
אופניים לילדים גילאי 12-18 
כחדשות נקנו מאופני ראובן 

350 ש"ח טלפון: 
_____________________________________________)25-26ח(054-6969961

 בטרייה לאופניים 
חשמליות 36 וואט במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(רק 320 שקל 053-3127941

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 גביע כסף + צלחת 
תחתית תואמת חדש באריזה 
ב- 500 ש"ח )נקנה בקרוב ל- 

_____________________________________________)22-23ח(700 ש"ח( 050-4195133

 אפרוחים למכירה 
בירושלים רק 15 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-7195793

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 ומידה 18 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 משולש לכיור מנרוסטה 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח חדש 058-7041010

 סיר לקובנה עם מכסה 30 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-7041010

 אוכל לדגי קרקע ומנקים 
40 ש"ח)בחנות 60(

_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

 2 ברזי מטבח חברת 
"מדגל" ברבור קצר חיבור לקיר 

100 ש"ח כ"א)בחנות 380( 
_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אינצקלופדיות יהדות: 
למושגים, אישים למסורת 

ישראל )שאול מייזליש( חדש 
_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 050-4087927

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
במצב חדש 350 ש"ח+אופני 

הרים 26 במצב מצויין 280 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח גמיש 054-2819921

 למכירה מכונת קפה 
חדשה עם קפסולות במחיר 

500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)23-24ח(050-4115944

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)23-24ח(250 ש"ח 055-6651237

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם כניסת כרטיס+ כבל חיבור 

למטען 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(050-4185254

 מכונת תפירה במצב מצוין 
_____________________________________________)23-24ח(450 ש"ח פלא' 054-8471302

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש- 30 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(טל: 050-2897977

 למסירה אורגן חשמלי 
2 קומות חברה טובה דרוש 

_____________________________________________)23-24ח(תיקון קל טל': 052-8969770

 ילקוט ניקי המקורי תכלת 
יפיפיה רק 85 ש"ח- יש קלמר 

_____________________________________________)23-24ח(תאים 077-3004602

 לחובבני צילום, מצלמה 
קלאסית וויטלנדר כחדשה - 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 054-8448218

 3 תריסי הזזה חדשים 
1/0.7 מטר 150 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס אפור ג'מס 
לאישה מידה 38. 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 סידור מיוחד לתלמיד, 
הדפסה צבעונית כ- 20 

סידורים 23 ש"ח ליחידה, 
חדשים. עדות המזרח

_____________________________________________)22-25ל(052-7146087

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח, 

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח. אלקנה ב- 10 

_____________________________________________)22-24ח(ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדשה ב 65 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 מגבעת פנתר של ברון 
חדשה 460 ש"ח במקום 750

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 שעון יד לגברים חדש 
באריזה ב 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כל שנה ב 2 כרכים. 

45 ש"ח לשנה- 2 כרכים.
_____________________________________________)22-23ח(052-7600336 בב"ב

 שעון חכם עם מצלמה, 
נגן ועוד. רק ב 170 ש"ח באזור 

_____________________________________________)22-23ח(פ"ת 054-2268995

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7143037

 דפי פרשת שבוע במצב 
טוב: ארשת, מן הבאר. 

_____________________________________________)22-23ח(למסירה חינם 050-6827997

 שמלת ערב ירוק פיסטוק 
מקסי, 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 תוכונים צהוב- ירוק. בבני- 
_____________________________________________)22-23ח(ברק 60 ש"ח 052-7652753

 הסקה שמתחברת למים 
30/45 בירושלים 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ 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

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה מזכירת 
מחלקה למילוי מקום, 

לעבודה בב"ב, כ- 70% 
משרה, ראש גדול, 

שליטה מלאה באופיס, 
קו"ח למייל:

yair@kav-itonut.co.il)20-23(_____________________________________________

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-25(_____________________________________________

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)23-26(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית גננת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)23-26(_____________________________________________

 למעון בפ"ת )צומת 
גהה,(, דרושה מטפלת 

אחראית ומסורה, אווירה 
משפחתית, תנאים טובים 

_____________________________________________)23-26(050-2822333 אודליה

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 

תנאים מעולים 
050-4187779 ,053-3148021)23-26(_____________________________________________

 לסטודיו של פאות 
דרושות: 1. מדריכה לעיצוב 

פאות 2. מעצבת פאות 
054-8487487

chavawigs@gmail.com)23-26(_____________________________________________ לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)25-28ל(052-5861146

 למאפיה בב"ב דרושים 
עובדים כלליים, אופים, מנהל 

חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 
_____________________________________________)23-26(תנאים טובים 054-6855447

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב, 

מתמחה ביעוץ מס, )גברים ו/או 
נשים( לעריכת דוחות אישיים, 

עבודה מול מס הכנסה. במשרד 
עובדות גם נשים חרדיות. 

שליטה במערכת שע"מ - יתרון. 
שליטה בתכנת אופיס - יתרון. 

_____________________________________________)22-25(פקס: 03-7604646

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/ מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)22-25(_____________________________________________

 דרושה גננת מ"מ, מיידי, 
לאזור המרכז, קו"ח

לפקס:08-9293576 למייל: 
zsma68@gmail.com)22-25(_____________________________________________

 לחנות קידס בגדי ילדים 
בב"ב דרושות עובדות לעבודה 

_____________________________________________)22-25(במשמרות 054-7694963

 לחברה פיננסית מובילה 
בר"ג דרוש/ה נציג/ה תותח/ית 

לעבודה מאתגרת שכר גבוה 
למתאימים/ות קו"ח למייל:

devorab@geva1.co.il)22-25(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)22-25(_____________________________________________

 למרכז על"ה בב"ב דרושה 
מזכירה רפואית יכולת כתיבה 
ברמה גבוהה. אנגלית חובה. 

m.shlomo@aleh.org)22-25(_____________________________________________ דרושה מטפלת למעון 
פרטי בגבעת שמואל, לפרטים: 

_____________________________________________)22-25ל(ניקול 050-7250631

 דרושות מטפלות למעון 
חדש באזור קוקה קולה, בני 

ברק. תנאים מצוינים. טל: 
052-7118997)23-26(_____________________________________________

קול העיר (קו עיתונות דתית) / 8223482 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

מטפלות/ים ומובילות/ים

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

 דרושה מתאמת 
פגישות לחברת ביטוח 

בפ"ת תנאים מעולים! 4 
משמרות בשבוע!

054-2328926)24-29(_____________________________________________

 לגן בגבעת שמואל 
לתחילת השנה דרושה גננת 

בעלת ניסיון ל-3 חודשים 
תנאי שכר של מ.החינוך קו"ח 

_____________________________________________)24-26(לפקס: 1533-967-7435

 לרשת גנים בקרבת ב"ב 
דרושה גננת וסיעת לגלאי 
2-3 בעלות ניסיון תנאים 
מעולים!!! קו"ח לפקס: 

1533-751-1558)24-26(_____________________________________________

 לת"ת בת"א מחנך+ מורה 
לימודי חול לשעות אחה"צ 
לשנה"ל הבאה, נסיון חובה 

052-7623821 קו"ח: 
mail: 6307420@gmail.com)24-25(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושה עובדת ייצור בתנאים 

טובים 052-473-4815
meyda@bezeqint.net)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי, 
למכבסה בירושלים,משרה

מלאה,רשיון נהיגה ידני חובה
054-3090601)24-25(_____________________________________________

 דרוש אחראי מטבח/עובד 
מטבח/מנקה 3 שעות ביום 

_____________________________________________)24-27(לפרטים :052-8545861

 דרושה מאתרת נערות 
בסיכון )ומאתר צעירים(

a6283428@gmail.com
_____________________________________________)24-27(טל: 053-4100529 

 דרושה מדריכת לילה 
)בגיל 25-35( לנערות בסיכון 

תמורת מגורים )וכנ"ל מדריכים 
לצעירים ( 053-4100529  
a6283428@gmail.com)24-27(_____________________________________________

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, ניסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)23-24ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב והלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)24-25ח(052-3595314

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה מעונינת לעבוד במשרד 

_____________________________________________)24-25ח(בקרבת ב"ב 054-8414989

 בוגר נתיבות עולם, 
אקדמאי, ניסיון בניהול, "קירוב" 
פרסום ושיווק- במשרה בכירה 

_____________________________________________)24-25ח(050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)24-25ח(לפי שעה 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

ניסיון ֹלבעֹלות עִדיפות נעימה אוירה בונוסים

מעון דתי 
משפחתי וחם 
בתל אביב ליד 

רכבת מרכז

לפרטים שרה
054-7718401

תנאי שכר טובים!

מחפש
מטפלות

לספטמבר

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

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

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 למשרד עו"ד חרדי בבני 
ברק, דרושה מנה"ח בעלת 
ניסיון חובה ותעודת הנה"ח 

סוג 3 דרישות התפקיד: 
אסרטיביות, עמידה בזמנים, 

יכולת עבודה בזמני לחץ, 
סדר וארגון, מוטיבציה ורצון 

להתקדם קו"ח ל- 
077-774-1134)25-26(_____________________________________________

 לגן חב"ד ברמת גן 
דרושות סייעות וגננות תנאים 

מעולים, לפרטים חדווה: 
_____________________________________________)25-26ל(050-4140298

 לחנות בגדים מוכרת 
מנוסה ואחראית בשנת 

ה- +40 לחצי משרה, קו"ח 
_____________________________________________)25-28ל(לפקס: 03-619-5777

 מתאמת פגישות 
למשרה חלקית מהבית 

ומהמשרד בשעות חופשיות 
בסיס+בונוסים גבוהים 

_____________________________________________)25-26ל(054-7098049

 דרושה תופרת מקצועית 
למעצבת בגבעת שמואל 
תנאים טובים למתאימה 

054-4874575)25-28(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום בקרית 
הרצוג מטפלות/סייעות לגיל 

הרך חלקית / מלאה
054-4499177 053-3119204)25-28(_____________________________________________

 עוזרת אישית למנכ"ל 
במגדלי ב.ס.ר 11,000-13,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 סוכן/ת מכירות שטח 
ללקוחות קיימים+ רכב צמוד 

11,000 ש"ח גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 נאמן כשרות למאפייה 
בירושלים 36 ש"ח לשעה 

גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 סוכנת שטח לתחום 
הפאנות + רכב צמוד 

לתושבות המרכז והדרום 
9,000-13,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 מזכיר/ה 
אדמיניסטרטיבית לחברת 

הייטק במרכז 9,000-10,000 
www.glatjobs.co.il ש"ח

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 אופה ומנהל משמרת 
במרכז ירושלים 

8,000-10,000 ש"ח
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח באזור 
ב"ב )חצי משרה, נסיון 

חובה/שנה(קו"ח לפקס- 
03-733-9237 או למייל 
siraadess@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה לשנה"ל תש"פ 
סייעת למשרה מלאה/

חלקית תנאים מצוינים! 
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת, 
גננות/סייעות לקיטנות 

אוגוסט ולצהרון לשנה"ל 
הבאה. 03-9160700
_____________________________________________)25-28(וואצ: 050-7877853

 למפעל בב"ב דרושים 
עובדים מ- 8:00-16:00 ומ- 
16:00-20:00 תנאים טובים 
למתאימים, מיידי, להתקשר 
_____________________________________________)25-26(בין 9:00-13:00 03-5781152

 למעונות אביב התורה 
דרושות גגנות מטפלות, שכר 

הולם 054-4893566 
052-8750036)25-28(_____________________________________________

 לבית אבות בבני ברק 
דרושה מדריכת תעסוקה, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים 053-6002900

 לארגון יוקרתי, פקיד/ה 
לעבודה מהבית, להקלדת 
מסמכים ותמלולם, שעות 

נוחות וגמישות, 3,500 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(קריירה 072-222-2262

 לחברה חרדית 
בירושלים, פקיד/ה לעבודה 

בתחום תורני, למענה טלפוני, 
ועוד, משרת בוקר א-ה -9:00
14:00, שכר 45 ש"ח לשעה, 

_____________________________________________)25-25(קריירה 072-222-2262

 דרוש עורך תורני עם 
כשרון כתיבה - עבודה מהבית. 

3-4 שעות ביום, 40 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(לשעה. קריירה 072-222-2262

 למשרד בבני ברק 
מזכיר/ה לעבודה משרדית, לא 
נדרש ניסיון, שכר גלובלי 7,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח קריירה 072-222-2262

 דרושה עובדת לנקי 10 
שעות אחה"צ מ- -15:00

053-5251290 22:00)25-28(_____________________________________________

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות סוכן עבודה בצוות 

אופיס גרפיקה קלה
P2@hagisrael.com)25-26ח(_____________________________________________

דרוש/ה

לפרטים נוספים:
050-8841090

קופאית לרשת קמעונית ארצית 
עבודה מיידית 
תנאים טובים

אפשרות למשרה מלאה 
או משרה חלקית 

לימי חמישי + שישי בלבד



בכפוף לתקנון הפעילות | תקופת הפעילות בין התאריכים א׳ סיון- כ״א אב תשע"ט 04.06.19-22.8.19 | ההשתתפות 
בפעילות מגיל 15 |  הזכיה בהרכב משפחה ממעגל ראשון – הורים וילדים. | במקום יתקיימו תפילות במנין ושיעורי תורה.
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בפיקוח הרב אברהם שלזינג

5 זוכים מאושרים יטוסו עם משפחתם 
לחופשה חוויתית למהדרין

בבנסקו שבבולגריה!

החופשה כוללת: טיסות, מלון, ארוחות כשרות למהדרין, ג׳יפים, טיולים
בנופים מדהימים, רכבל, פארק חבלים, דייג, מעיינות מים חמים ועוד

פרטים בטלמסר 3138*

בוחרים לעשות טוב ויכולים לזכות בחופשה חלומית!

בנוסף 500 משתתפים יזכו בערכת קיץ מפנקת
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