
  

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

גננת, מטפלת, 
יש לך תעודה?

  

  

  

תולדות אהרן, ויז'ניץ וביאלא: 
המאצ'ינג ממשיך להזרים מיליונים

תופעת המאצ'ינג שרבים כבר הספידוה, ממשיכה להניב מיליוני שקלים 
לעולם התורה • והשבוע: התרמת ענק לבניין המרכזי, הסכום שיחולק בין 

קהילות קטנות והכפלה משולשת | עמ' 4

אדוארדו אלשטיין ושותפיו 
הזרימו מיליארדים לחברה 

שרכשו מנוחי דנקנר, אך 
התוצאות הכספיות מלמדות 

על המשך מגמה כואבת • קרן 
אור: בנק ישראל נוטה לאשר 

לו להגדיל אחזקות בענקית 
כרטיסי האשראי | עמ' 4

אחרי שהפסיד מיליארדים: 
קרן אור לאיש העסקים החרדי

  

לוד "עיר התנאים": 
מרכז מבקרים תיירותי-חינוכי

"משבר העגבנייה": עלייה של 
70% במחירי הפירות והירקות

יוזמה חדשה החל מהשנה 
הקרובה: הכשרת מטפלות לגיל 

הרך • ההורים ירוויחו שקט 
נפשי - הגננות יתומרצו ב-2,000 

שקלים • כל הפרטים | עמ' 4

| עמ' 5 |

| עמ' 2 |

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

אתם סובלים מ-

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

חב' יעקובי יגאל בע"מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

נותנת פתרונות
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ"ש

מצוקת הדיור?
רק - 250,000 

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

ש.ל.המיי דנט בשיתוף קופ"ח כללית

טיפולים במסגרת סל הבריאות
למבוטחי שירותי בריאות כללית

כל סוגי הטיפולים במסגרת 
סל הבריאות ללא עלות!!

הטיפול
 בגז צחוק

רופאת שיניים 
לילדים-25 שנות ותק

טיפולים ברמה
הגבוהה ביותר 

זמינות תורים גבוההיחס חם ואישי

מבצעת את כל טיפולי השיניים
 לכל מבוטחי כללית

 עד גיל 18



ב' סיוון תשע"ט 25/6/19

מאת: נחמן וינברג

ובטוח,  לאט  אבל  לב,  שמנו  שכולנו  בטוח  לא 
פרימיום  למוצרי  הופכים  והירקות  הפירות 
להתייקרויות  הסיבות  הרף.  ללא  מאמירים  שמחיריהם 
לחקלאות  המים  התייקרות  האוויר,  מזג  פגעי  מגוונות: 
ושכר העבודה שעלה בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. 
סיבה נוספת להתייקרויות היא כי בשנים האחרונות הכפילו 
רשתות השיווק את חלקן במכירות הקמעוניות והן מהוות 
וירקנים  השווקים  של  שכוחם  בעוד  מהשוק,  כ-65% 

השכונתיים הלך והצטמצם.
את  שבחן  המדינה,  מבקר  של  האחרון  הדו"ח  פי  על 
ובראשם  המחיה  ביוקר  הממשלה  משרדי  של  הטיפול 
ההמלצות  טופלו  כיצד  לבדוק  במטרה  החקלאות,  משרד 
שהחלה  החברתית  המחאה  בעקבות  ההמשלה  שאישרה 
סביב הקוטג' - ביקשו במשרד המבקר לבדוק את הסחבת, 
סיטונאי  השוק  הקמת  סביב  עשורים,  כשני  שמתמשכת 

בגוש דן.
המדינה  מבקר  שכותב  ההמלצות  התחתונה,  בשורה 

בנוגע  תשובות  מספקות  ולא  ותהיות  שאלות  בעיקר  מעלות 
לעיכובים ביישום החלטות הממשלה בנושאים הללו, כאשר נראה 
תמונת  להציג  ומתקשים  מתעכבים  בעיקר  החקלאות  במשרד  כי 
אמנם  הבדיקה  כן,  כמו  החלטות.  לקבל  שתאפשר  ברורה  מצב 
מתמקדת במשרד החקלאות, אך היא עוסקת בהרחבה גם בוועדת 

המחירים המשותפת לו ולמשרד האוצר.

מה הואילו מפגינים במחאתם?
בעקבות המחאה הציבורית בקיץ 2011, הקימה הממשלה ועדה 
ציבורית שמטרתה לבחון את סוגיית יוקר המחיה בישראל - ועדת 
טרכטנברג, שמצאה כי יוקר המחיה בענף המזון "מגלה את כשלי 
ועדת  נוספת,  ועדה  נולדה  ביותר". בעקבותיה  הגדולים  התחרות 
קדמי, שתפקידה היה ללמוד את מאפייני שוק המזון, לאתר כשלי 
שוק, ולגבש המלצות להגברת התחרותיות ולהורדת יוקר המחיה.

ההמלצות שפרסמה ועדת קדמי ואומצו על-ידי הממשלה עסקו 
במחירים הגבוהים של הירקות והפירות, והיא המליצה בין השאר 

מהחקלאי  ישירה  מכירה  )כלומר  מקומיים  מזון  שוקי  קידום  על 
לצרכן( והקמת שוק סיטונאי חדש בגוש דן.

מחירים  פיקוח  להטיל  באפשרות  עסקה  מההמלצות  אחת 
תקופתי על ירקות ופירות מסוימים, שהרווחים בהם אינם סבירים. 
עוד הוחלט כי יוקם צוות בין משרדי שיכלול נציגים של משרדי 
הכלכלה, האוצר והחקלאות ושיבחן סוגיות ובראשן פערי התיווך, 
הטלת חובה לפרסום בחנויות מחירים סיטונאיים והקמת מנגנונים 

לגידור סיכוני תנודתיות של מחירי תוצרת חקלאית.
בתוך  כי  והחליטה  ההמלצות,  את  קיבלה  ההמשלה  ב-2012 
יגיש הצוות את המלצותיו לשרי האוצר,  יום ממועד קבלתה   90
החקלאות והכלכלה. הביקורת שמפרסם כעת מבקר המדינה מעלה 
שבע  כמעט  מאז  שחלפו  למרות  הוקם,  לא  מעולם  כזה  צוות  כי 

שנים.
"אף שהצורך בבדיקה עלה כבר לפני שנים, טרם הושלם גיבוש 
שוועדת  למרות  כי  שמוסיף  המבקר,  מוצא  בנושא",  המסקנות 

קדמי המליצה לקבוע רשימת מוצרים שרווחיותם תיבדק, בפועל 
לקח שלוש שנים עד שהנושא טופל לראשונה באמצעות בדיקה 
דנה  הוועדה   2016 במאי  ורק  השיווק,  ברשתות  מדגמית 
בממצאי הבדיקה. ועדיין, בסיכום הדיון של הוועדה נכתב 
כי ממצאי הבדיקות השונות שנערכו אינם חד-משמעיים, 
וכי קיים קושי במדידה רוחבית של מרווחי השיווק בשל 

מחסור בנתונים אמינים.

הפתרונות להוזלת המחירים 
מתמהמהים

הסיטונאי  השוק  בהקמת  העיכוב  בגלל  המבקר  פי  על 
בגוש דן גרמה לציבור לשלם 350-250 מיליון שקל יותר 
בשנה על פירות וירקות. במקביל, רשות התחרות שהייתה 
אמורה לגרום להוזלת המחירים, אמנם הפרידה בין גופי 
סיטונות לרשתות השיווק כדי למתן את הריכוזיות בענף, 
פתחו  משלהן,  סיטונות  חברות  הקימו  פשוט  אלה  אך 
רק  והמחירים  אריזה,  מכוני  ואפילו  לוגיסטיים  מרכזים 

עולים.
משרד החקלאות נמנע מלהחיל פיקוח מחירי על פירות וירקות 
במכירה  מדובר  הגבוהים.  למחירים  פתרונות  לייצר  מנסה  אך 
פירות  לרכוש  הצרכן  יוכל  בהן  בזירות  לצרכן,  מהחקלאי  ישירה 

וירוקת במחירים מוזלים.
תמיכה  יתנו  החקלאות  ומשרד  החדשנות  רשות  לכך,  בהתאם 
בהיקף של 20 מיליון שקל לחברות שיציגו זירות מסחר דיגיטליות 
ישיר  שיווק  שיאפשרו  בזירות  מדובר  טרייה.  חקלאית  לתוצרת 
כולם את מחירו הסופי  יראו  בזירות המסחר  מהחקלאי לעסקים, 
של החקלאי. כך שהצרכן הממוצע יכול גם הוא לדעת מה המחיר 

הריאלי של הסחורה.
את  יציע  המוכר  ייעודיים.  מכירות  באתרי  תתבצע  המכירה 
הוא  אותו  המחיר  ואת  הספקתה  מועד  איכותה,  בציון  תוצרתו 
מבקש. רק הלקוחות בעלי גישה וחיבור למערכת יראו את הצעות 
המחיר הראשוניות - אבל העסקאות שבוצעו יהיו גלויות לציבור 

כולו כך שהציבור יידע מה המחיר הריאלי בו נרכשה הסחורה.

"משבר העגבנייה": עלייה של 70% 
במחירי הפירות והירקות

נגישים  לבלתי  והופכים  מזנקים  כשמחיריהם  נמשכת,  והירקות  הפירות  במחירי  ההתייקרות 
⋅ לפי נתוני הלמ"ס, מחירי הפירות בישראל עלו בעשור האחרון  לאוכלוסיות הולכות ומתרחבות 
בכ-54%, ומאז 2012, שנה אחרי המחאה החברתית שהורידה את המחירים, יש עלייה של 70% 

במחירי פירות לצרכן ⋅ למי מפנים אצבע מאשימה?

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב 
עורך 'ביזנס': איציק מצרפי

כתבים: הילה פלאח, אלי כהן
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

מאת: משה אברהמי

לדרמה של הבחירות החוזרות ישנן גם השלכות כלכליות 
מרחיקות לכת. למעשה, הליכים רבים ברשויות המקומיות 

זאת  נוספת,  לתקופה  "תקועים"  נשארים  ממשלתיות  ובחברות 
ולקבל  משמעותיים  שינויים  לבצע  ניתן  לא  חוק  פי  ועל  מאחר 

החלטות גורליות בתקופת בחירות.
לצמצום  תפעל  החדשה  שהממשלה  הייתה  הציפייה  בנוסף, 
וספק  עתה,  נדחה  זה  מועד  הקמתה.  עם  מיד  התקציבי  הגירעון 
עד  פופולאריות  פחות  החלטות  תקבל  הזמנית  הממשלה  אם 

הבחירות.
גובה הגירעון השנה תלוי בהכנסות ממסים, ואלו בחודשים 
ולהגיע  לכן להמשיך לטפס  הגירעון עשוי  האחרונים קפואות. 
יותר  תתמקד  החדשה  שהממשלה  וסביר  מהתוצר,  לכ-4% 

בהפחתת הגירעון ב-2020.
זה  יעד  מהתוצר.   2.5% על  עומד   2020 לשנת  הגירעון  יעד 
נראה שאפתני ונראה שהממשלה תעלה אותו בחצי אחוז תוצר 
יותר  של  בקיצוץ  צורך  יהיה  היעד,  העלאת  לאחר  גם  לפחות. 
מעשרה מיליארד שקלים. יהיה קשה לקצץ סכום כזה, כל שכן 
שיהיו גם בדרך הוצאות לבחירות, ודרישות תקציביות נוספות 

במהלך הרכבת הקואליציה.

במע"מ  עלייה  שנראה  הסבירות  הפועלים,  בנק  כלכלני  פי  על 
השווקים  על  ההשפעה  גדלה.   2020 בתחילת  הכנסה  במס  או 
בטווח הקצר תלויה באופן בו ייתפס הגירעון הגבוה. בתרחיש בו 
ההכנסות ממסים לא עולות, ורמת הגירעון חוצה את ה-4%, אנו 
עשויים לראות עליית תשואות בטווחים הארוכים של העקום, וגם 
זה מכבר במהלך  נצפתה  כזו  פיחות מסוים בשער השקל. מגמה 

השבוע החולף, לאחר כישלון הקמת הממשלה.
ומה תהיה תגובת בנק ישראל? אי-הוודאות הפוליטית שנוצרה 
והעיכוב בטיפול בגירעון התקציבי הם גורמי סיכון מבחינת הבנק 
המרכזי, אבל אלו לא מהווים שיקולים מרכזיים בהחלטת המועצה 

המוניטרית.
סביבת האינפלציה ושער החליפין של השקל הם שני המשתנים 
מעריכים  כן  על  הריבית.  גובה  על  עתה  שמשפיעים  העיקריים 
כלכלני הבנק שהאינפלציה השנתית תעלה במעט במחצית השנייה 
אז  שעד  שיתכן  אלא  ריבית.  העלאת  שיאפשר  דבר  השנה,  של 
נראה כבר ירידת ריבית בארה"ב, וזה יפחית את הסיכוי להעלאה 

בישראל.

הבחירות החוזרות מסבכות את קופת המדינה
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אדוארדו אלשטיין ושותפיו הזרימו מיליארדים לחברה שרכשו מנוחי דנקנר, אך התוצאות הכספיות 
מלמדות על המשך מגמה כואבת • קרן אור: בנק ישראל נוטה לאשר לו להגדיל אחזקות בענקית 

כרטיסי האשראי

תופעת המאצ'ינג שרבים כבר הספידוה, ממשיכה להניב מיליוני שקלים לעולם התורה • והשבוע: 
התרמת ענק לבניין המרכזי, הסכום שיחולק בין קהילות קטנות והכפלה משולשת

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: אני עובדת שכירה במשרד בתקן שעות חודשיות 
כללים  מספר  על  החליטה  החברה  לאחרונה  גלובליות. 

חדשים ורציתי לשאול האם זה בהתאם לחוק:
עובדת שחסרות לה שעות בחודש )לא ימים( - השעות 
ללא  מהשכר  ולא  הנצברים  החופשה  מימי  יורדות 

אפשרות בחירה כפי שהיה עד עכשיו.
1. האם החברה רשאית להוריד שעות חוסר מימי חופשה 

ללא הסכמת העובד?
בחופשת פסח, עובדת שלא היו לה מספיק ימי חופשה, 
חשבון ימי החופשה שלה הוכנס למינוס וזאת ללא תיאום 
למינוס  להיכנס  לא  שרוצה  שמי  הודעה  וללא  מראש 

שתבוא לעבוד בחול המועד.
2. האם החברה רשאית להכניס את חשבון ימי החופשה 

של העובד למינוס ללא תיאום מראש?
לפני שנה היו מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה וצברו 
ימי חופשה בחודשים של החופשה וכעת החברה הודיעה 
חופשה  ימי  לצבור  זכאיות  היינו  ולא  טעות  היה  שזה 
)לאחר  רטרו  האלה  החופשה  ימי  את  מורידה  והחברה 

שכבר נצלנו את ימי החופש האלה(.
3. האם במהלך חופשת לידה העובדת לא זכאית לצבירת 
את  נתנה  שהחברה  לאחר   - ולא  במידה  חופש?  ימי 
נוצלו עדיין(,  לא  )ואף אם הם  נוצלו  והם  ימי החופשה 
ימי  את  שנה  לאחר  לעובדת  לקזז  רשאית  החברה  האם 

החופשה האלו?
תשובה: אין להכניס ליתרת חופש שלילית עובד ללא הסכמתו 
ויש להפחית מהשכר בגין חיסורים מעבר לימי החופש. אדגיש, 
חופש  ימי  בתשלום  עובד  לחייב  רשאי  אינו  גם  שהמעסיק 
את  מסיים  העובד  אם  כלומר  העבודה.  יחסי  סיום  עם  במינוס 
עבודתו אצל המעביד והוא נמצא ביתרה שלילית של ימי חופש 
המעסיק אינו רשאי להיפרע בגין ימי חופש אלו. יוצא, שכמובן 

לא ניתן להכניס עובד למינוס בימי חופש מבלי תיאום איתו.
ניתן  לא  החופשה  שבעת  סבור  אני  השלישית,  לשאלה  בנוגע 
לצבור ימי חופשה נוספים באופן יחסי, לאור שבעת החופשה 
שלכאורה  הרי  נוספים  חופשה  ימי  להיצבר  אמורים  היו  לא 
קיבלו העובדות תשלומים שלא היו מגיעים להם ועליהן להשיב 

אותם בהתאם לעקרון של איסור עשיית עושר ולא במשפט.



להוריש  שברצונו  הורה  ובה  צוואה  ערך  אדם  שאלה: 
בצורה שווה. האדם התחייב במסמך  לילדיו  רכושו  את 
נפרד שלא ישנה את הצוואה, לא יערוך צוואה חדשה עם 
הוראות שונות ואף ישאיר את הצוואה המדוברת בתוקף. 
האם התחייבות שלא לערוך צוואה חדשה יכולה לבטל 

צוואה חדשה שנערכה בסתירה לה?
תשובה: התחייבות שלא לערוך צוואה חדשה או שלא לבטל 
לחייב  ניתן  ולא  תקפה  שאינה  התחייבות  הינה  קיימת  צוואה 
שכבר  צוואה  לבטל  שלא  או  חדשה  צוואה  לערוך  שלא  אדם 

ערך.

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

אחרי שהפסיד מיליארדים: קרן אור לאיש העסקים החרדי

תולדות אהרן, ויז'ניץ וביאלא: המאצ'ינג ממשיך להזרים מיליונים

נחמן וינברג

פחות  לא  השקיעו  באי.די.בי  ושותפיו  אלשטיין  אדוארדו 
השקעתם  כי  נראה  זה  בשלב  אך   — שקל  מיליארד  מ–2.7 

החברה,  רכישת  לאחר  שנים   5 לטמיון.  ירדה 
אי.די.בי פיתוח סיימה את הרבעון הראשון בהפסד גדול 
של 328 מיליון שקל, שמצטרפים להפסד של 464 מיליון 
שקל  מיליון   249 של  הפסד  ומול  כולה,  ב־2018  שקל 

ברבעון הראשון של 2018.
השתלט  אלשטיין  שאדוארדו  מאז  עברו  שנים  חמש 
על קבוצת אי.די.בי, והדו"חות הכספיים שחברת אי.די.
בי פיתוח שבבעלותו פירסמה בסוף השבוע החולף — 
אי.די.בי  לאופטימיות.  רבות  סיבות  לו  מספקים  אינם 
הפסד  עם   2019 של  הראשון  הרבעון  את  סיימה  פיתוח 
של 358 מיליון שקל, לעומת הפסד של 253 מיליון שקל 

ברבעון המקביל.
לאי.די.בי גירעון עצום של 444 מיליון שקל בהון העצמי, שהעמיק 
2018. לחברה מזומנים של 671  230 מיליון שקל בסוף  מהיקף של 
מיליון שקל בקופה, חוב של 2.8 מיליארד שקל, ובשנתיים הקרובות 

היא אמורה לפרוע 1.249 מיליארד שקל.
שהנפיקה  האג"ח  שווי  של  שלילי  משערוך  בעיקר  נוצר  ההפסד 
אי.די.בי פיתוח לקרן דולפין של אלשטיין, וכן בשל ירידה בשווי שוק 
של האחזקות בכלל ביטוח. בעקבות ההפסד, היה לאי.די.בי פיתוח 
גירעון בהון העצמי )בתוספת הלוואות בעלים( של 264 מיליון שקל 

בסוף מארס, וסיכוייה לחלק דיווידנדים כרגע נמוכים למדי.
ברקע לכך, קיימת גם דרישתו של בנק ישראל מאלשטיין, לחשוף 
את כלל נכסיו והתחייבויותיו ע"י מתן גילוי מלא על אחזקותיו בכלל 
דרך מנגנון הסרת חיסיון שיחשוף את מבנה אחזקותיו המלא בכלל, 
החוק  אכיפת  רשויות  או  רגולטורים  מצד  הוראות  או  דרישות  וכל 
להגדיל  כלל  של  לאפשרות  כתנאי  זאת  ובחו"ל,  בארץ 

אחזקותיה בחברת האשראי מקס מעל 5%.
צמיחה  במגמת  שנמצאת  מקס  האשראי  חברת  רכישת 
אמורה לסייע בשיפור התוצאות הפיננסיות של חברת אי די 
בי פיתוח ועשויה לשפר דרמטית את מאזן עסקיו בישראל.
נתון  הוא  כי  אלשטיין  אומר  ל'כלכליסט'  בתגובה 
על  המפקח  והוראות  ישראל  בנק  מצד  סותרות  בדרישות 
אותי  להאשים  בסדר  לא  מאד  שזה  חושב  "אני  הביטוח: 
מקיים  פשוט  שאני  בזמן  משקיפות  לחמוק  שמנסה  כמי 
אני  לכל  שידוע  "כפי  לטענתו,  הרגולטור".  דרישות  את 
הביטוח  על  המפקח  של  הרגולציה  לפי  לפעול  מחוייב 
ביחס להחזקותיי בכלל ביטוח – רגולציה זו לא מאפשרת לי לבצע 

שום צעדים שיפרו אותה".
הוראות  את  לסתור  עלול  ישראל  לבנק  מצידו  גילוי  כל  לדבריו, 
כך  בכלל  שליטה  כבעל  להתנהג  עליו  שאוסרות  ההון  שוק  רשות 
שלכאורה אלשטיין נמצא בין הפטיש לסדן – בין דרישות בנק ישראל 
לדרישות רשות שוק ההון. אלשטיין הוסיף ל'כלכליסט': "אני מנהל 
את עסקיי בארץ ובחו"ל תחת רגולציה מחמירה שאני מכבד ומקיים 

כדבר שבשגרה".

נחמן וינברג

המאצ'ינג  תופעת  את  להספיד  מיהרו  שרבים  בעוד 
מהמציאות  למיצויה,  הגיעה  היא  כי  ולשער 
בכל  כאשר  הפוכה,  תמונה  עולה  בשטח 
כספים  גיוס  מערכות  שתי  לפחות  מתקיימות  שבוע 

באמצעות המאצ'ינג בקהילות שונות.
כך למשל בשבוע זה, מתקיימות 3 מערכות שונות. 
בחסידות תולדות אהרן הצהירו על יעד מוגדר של 12 
מיליון ₪ לטובת המוסדות. כ"ק האדמו"ר הצהיר כי 
הכספים הללו לא מיועדים לכסות את חובותיו, אלא 

זוהי חבות של כלל החסידים.
כספים  אלו  בימים  מגייסים  ויז'ניץ  בחסידות  גם 

44 מיליון ₪, לטובת השלמת  באמצעות מערכת המאצ'ינג, סך של 
בית המדרש המרכזי החדש של החסידות בשיכון וויז'ניץ בב"ב.

המאצ'ינג בויז'ניץ מגיע לאחר שבשנה שעברה גויסו כבר מיליוני 
שקלים נוספים לטובת החזקת המוסדות. הרבי קרא לכלל החסידים 
כדי  קרוביהם  את  ולגייס  התחייבויות  עצמם  על  ולקחת  להיחלץ 

לעמוד ביעד.
 .₪ מיליון  חמישה  של  יותר  נמוך  יעד  קבעו  ביאלא  בחסידות 
סכומים אלו מיועדים עבור הקהילות המקומיות של החסידות, כאשר 
כל קהילה תקבל 90% מהסכום שגייסה, ורק סכום 
של 10% מכלל הכספים המגויסים יועבר למוסדות 

המרכזיים של החסידות בירושלים.
יעד  עם  כספים  גיוס  מתקיים  בטשערנוביל  גם 
)יד-אליעזר(  אחי  למען  ובארגון   ,₪ מיליון   4 של 
באמצעות   ₪ מיליון   18 של  כספים  גיוס  מתקיים 

הכפלה משולשת.
בשבוע שעבר קיימה חסידות צאנז גיוס המונים 
 .₪ מיליון   8 של  בהיקף  המאצ'ינג  באמצעות 
באמצעות  היא  אף  גייסה  קרלין  פינסק  חסידות 

המאצ'ינג סכום מרשים של 4.7 מיליון ₪.
לאחרונה גויסו כ-45 מיליון ₪ על ידי רשת הכוללים עטרת שלמה 
גור  חסידות  ע"י  גויסו  מיליון ₪  וכ-70  סורוצקין,  אליעזר  הרב  של 
עבור כלל המוסדות של החסידות, מתוך יעד מצופה של 100 מיליון 

שקלים.

תוצרת כחול לבן? זה לא משנה
חשבתי שהמהלך השגוי הזה מיצה את עצמו, 
משרד  של  בקמפיין  נתקלתי  שוב  השבוע  אבל 
הכלכלה לעידוד רכישת מוצרים מתוצרת כחול 
לבן. הקמפיין מסביר שרכישת תוצרת כחול לבן 
את  מחזקת  הישראלית,  הכלכלה  את  מחזקת 
יוצרת  וגם  משרות  יוצרת  המקומית,  התעשייה 

גאווה לאומית. כמובן, כל זה שגוי.
ראשית, עצם הצורך בקמפיין שכזה, מעיד על 
בעייתיות. האם אתם צריכים קמפיין שיקרא לכם 
צריכים  אתם  האם  איכותיים?  מוצרים  לרכוש 
קמפיין שיקרא לכם להעדיף מוצר זול ומשתלם? 
את זה כולנו אנחנו מעדיפים לעשות מתוך יוזמה 
שעבדנו  כסף  לבזבז  לא  שעדיף  והבנה  עצמית, 
עליו על מוצרים שפחות מוכיחים את עצמם. אז 

למה צריך קמפיין שיקרא לרכוש תוצרת ישראל? 
שאינם  דברים  שנעשה  שרוצים  יש  כי  ובכן, 

טובים עבורנו, אך משתלמים עבורם.
אם יצרן ישראלי מעוניין שנרכוש את המוצר 
ובמחיר  איכותי  מוצר  ויכין  שיתכבד  אז  שלו, 
נעדיף  אנחנו  קמפיין  שום  בלי  ואז  תחרותי, 
אינו  אם  שלו.  המוצר  את  ובששון  בשמחה 
בצרכן  לפגוע  צורך  אין שום  זאת,  לעשות  יכול 
הישראלי ולשכנע אותו לקנות מוצר שלא מתאים 
עבורו או שיקר מידי עבורו. בכל מקרה, לא ממש 
ירוד  מוצר  נרכוש  כאשר  לאומית  גאווה  נחוש 
במחיר גבוה שיש לו סמל של ייצור כחול לבן. 

זו יותר תחושה של ניצול.
ברמה הלאומית, אין שום תועלת כאשר צרכן 

מעדיף מוצר מקומי על פני מוצר מיובא. הייבוא 
הייצוא  כאשר  בזה,  זה  תלויים  תמיד  והייצוא 
אשר  לכן,  ולהיפך.  הייבוא,  גם  עולה  אזי  עולה 
ייצוא  מעודדים  למעשה  מיובא,  מוצר  רוכשים 
של מוצר ישראלי אחר. וכאשר מעדיפים לרכוש 
מקומי  יצרן  יש  שגם  אומר  זה  מקומית,  תוצרת 
שכעת פחות משתלם לו לייצא את המוצר שלו 

לחו"ל.
הייצוא  המטבע.  שער  היא  לתופעה  הסיבה 
בארה"ב  הרוכשים  שהרי  ארצה,  זר  כסף  מביא 
למשל משלמים בדולרים עבור המוצר הישראלי, 
וכעת היצואנים מחזיקים בהרבה דולרים. מה יש 
ללכת  כמובן  אפשר  דולרים?  עם  לעשות  להם 
לחלפן, אך אחרי כמה גלגולים השימוש היחיד 

בכסף הוא לקנות מוצרים בחו"ל. לכן, אי אפשר 
לייצא לאורך זמן בלי לייבא, ולהיפך.

איכותיים  מוצרים  לייצר  זה  לאומית  גאווה 
אותם  לרכוש  מעדיפים  העולם  בכל  שהצרכנים 
יש  ה',  ברוך  ומשתלמים.  איכותיים  הם  כי 
הטכנולוגיה,  בתחומי  ישראלים  מוצרים  הרבה 
נוספים,  תחומים  הרבה  גם  וכמו  החקלאות, 
שזוכים לביקוש גדול בעולם, ומביאים גם כבוד 
הישראליות  התעשיות  את  לעודד  וכדי  לאומי. 
עם  המסחר  יחסי  את  לעודד  צריך  המוצלחות, 
מוצרים  רק  לרכוש  לציבור  לקרוא  ולא  העולם, 

ישראלים.

דוד רוזנטל

 מגייסים לבניין חדש. בית מדרש 
 ויז'ניץ הישן
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כסף קטן

מנהל מחלקת המטבע מסיים את תפקידו
בבנק  המטבע  מחלקת  מנהל  שנים:   5 לאחר 
בנק  לנגיד  הודיע   אילן שטיינר,  ד"ר  ישראל, 
ישראל על החלטתו לסיים את תפקידו כחבר הנהלת 
אוגוסט  חודש  בסוף  המטבע  מחלקת  ומנהל  הבנק 

2019, בתום חמש שנים בתפקיד.
"אילן  אמר:  ירון  אמיר  פרופ'  ישראל,  בנק  נגיד 
להישגים  ישראל  בבנק  המטבע  מחלקת  את  הוביל 
ובעולם.  בארץ  והערכה  להכרה  שזכו  מקצועיים 
אני  לבנק.  נכס  היו  והמקצועיים  הניהוליים  כישוריו 
בתקופה  והמסורה  המקצועית  עבודתו  על  לו  מודה 
מרובת אתגרים, ומאחל לו הצלחה בכל אשר יפנה". 

לראשונה: קו טיסות ישיר מישראל ליפן
אל על הודיעה על השקת קו טיסות ישירות בין 
הראשונה  הפעם  זו  יפן.  בירת  לטוקיו,  ישראל 
שתי  בין  המחבר  וישיר  סדיר  טיסות  קו  שיפעל 
באמצעות   2020 במארס  לפעול  יחל  הקו  המדינות. 
טיסות שבועיות במטוסי הדרימליינר-בואינג  שלוש 

787 של אל על.
שעות,  ורבע   11 תארך  לטוקיו  מנתב"ג  הטיסה 
12 וחצי שעות. כיום ישראלים  והטיסה חזור תארך 
נדרשים להחליף טיסה פעם אחת לפחות כדי להגיע 

ליפן.

תקציב 2020 יידחה בעקבות הבחירות
ייאלץ לדחות בשנה את אישור  משרד האוצר 
זאת בעקבות ההחלטה   ,2020 התקציב לשנת 
חודש  באמצע  חדשות  בחירות  קיום  על  הסופית 
ספטמבר השנה. התקציב החדש צפוי להיות מאושר 
הממשלה  משרדי  ייאלצו  אז  עד   .2020 במרץ  רק 
להסתפק בחלק היחסי של תקציב 2019 ובהתאם לכך 

לתכנן את פעילותם.

תביעת עתק : ייצוגית נגד חברות הביטוח
ייצוגית  תביעה  ניהול  אישר  בלוד  ביהמ"ש 
הגדולות  הביטוח  חברות  ארבע  נגד  שהוגשה 
בגין  וזאת  שקל,  מיליון  כ-100  בהיקף  בישראל 
גבייה לא חוקית של גביית דמי ניהול כפולים. בנוסף 
 10 מעל  מתנהלים  הביטוח  חברות  נגד  לייצוגית, 
הליכים בבתי הדין לעבודה בגין אותה טענה, אשר 
יחד מגיעים להיקף של כ-5 מיליארד שקל. בעקבות 

תביעת הענק חלה נפילה במניות חברות הביטוח.
באמצעות  המיוצגים  הייצוגיים,  התובעים  לטענת 
עו"ד גלעד ברנע ועו"ד יצחק יערי ממשרד חן, יערי, 
ניהול  בהוצאות  המבוטח  חיוב   - ושות'  רוזן-עוזר 
מנוגד  והוא  הביטוח  בפוליסות  צוין  לא  השקעות 

להסכמה החוזית בין הצדדים.
להטיל  רשאיות  אינן  הביטוח  חברות  התביעה,  לפי 
בהסכם  מעוגנים  שאינם  תשלומים  מבוטחיהן  על 
השקעות  ניהול  הוצאות  סעיף  ולכן  מולם,  שחתמו 
בו הצדדים מתקשרים בהסכם שלפיו חברת הביטוח 
השקעות  מסלול  לפי  החוסך  כספי  את  משקיעה 

שבחר, אינו חלק מההסכמים הביטוחיים.

אבסורד: דורש כשרות למסעדה בשבת
לבית  עתרה  ועבודה  תורה  נאמני  תנועת 
המשפט בשמו של יהונתן ודעי, בעלי מסעדת 
הרבנות  מועצת  כנגד  בירושלים,  ימן"  אל  "באב 
והרבנים  ירושלים  הדתית  המועצה  הראשית, 
הראשיים לירושלים, בדרישה להעניק תעודת כשרות 

למקום שלמרבה הצער פתוח בשבת.
הפתוחה  המסעדה  על  כשרות  לקבל  דורש  העותר 
בשבת, בטענה כי הוא פועל בדיוק באותן דרכים בהן 
ויוגש  יחומם  האוכל  הכשרים.  המלון  בתי  פועלים 
ייגבה  והתשלום  כשרים  אמצעים  באותם  לסועדים 
באותן שיטות )לפני השבת או אחריה(. לדבריו, לא 
רק שאין קושי מיוחד בהפעלת המקום במתכונת של 

בית מלון, אלא שהדבר אף פשוט יותר.
בעתירה נטען כי "אין כל סיבה שבתי המלון יקבלו 
תעודת כשרות ויפעלו בשבת ואילו מסעדות שומרות 
כשרות, שאינן מחללות שבת, לא יוכלו לעשות זאת".

לוד "עיר התנאים": מרכז מבקרים 
תיירותי-חינוכי

מעטים בלבד יודעים על ההיסטוריה היהודית העשירה מאוד של לוד • בעירייה הבינו את 
הפוטנציאל החינוכי והחליטו על הקמת מרכז מורשת מיוחד שיספר לילדים ובני הנוער את 

סיפורה ההיסטורי של העיר כחלק ממיתוגה של לוד כ"עיר התנאים"

נחמן וינברג

לקראת שנה"ל הקרובה, האגף למעונות 
העבודה  במשרד  העבודה  בזרוע  יום 
והרווחה, פונה אל הארגונים המפעילים 
להכשרת  בקריאה  סמל,  בעלי  יום  מעונות 
לקבלת  בהכנה  מדובר  הרך.  לגיל  המטפלות 
במסגרות  "מחנכת-מטפלת"  מקצוע  תעודת 

לגיל הרך, לידה עד גיל 3.
חדשני,  אקסטרני  במסלול  הינה  ההכשרה 
ע"י  ומבוצעות  פנימיות  הינן  ההכשרות  כאשר 
הארגונים המפעילים ומבחן ההסמכה הינו של 
בנגישות  במשרד,  מקצועית  להכשרה  האגף 
בפועל  המועסקות  למחנכות-מטפלות  והקלה 

במעונות היום המוכרים ע"י האגף.
שמשרד  "עד  כץ:  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
החינוך יסכים לקבל לידיו את הפדגוגיה בתחום 
הגיל הרך, אני אעשה הכל, על מנת לשפר את 
מהרפורמה  כחלק  בפעוטות.  הטיפול  איכות 
על  הפיקוח  והידוק  המעונות  היצע  להרחבת 
נתגמל מפעילים שיבצעו  בהם,  הניתן  השירות 
משרד העבודה והרווחה קורא למפעילי מעונות 

היום המסובסדים
הלימודי  לחומר  בהתאם  מתבצעות  ההכשרות 
בבחינה.  ולנדרש  המשרד  באתר  המפורסם 
המשרד יעודד הכנת והכשרת מחנכות-מטפלות 
"מחנכת-מטפלת  מקצוע  תעודת  לקבלת 

במסגרות לגיל הרך" ע"י תמריץ כספי.
מחנכות- ויכינו  יכשירו  אשר  המפעילים 
מטפלות לקבלת תעודת המקצוע יקבלו תמריץ 

מחנכת-מטפלת  כל  עבור   ₪  2,000 ע"ס  כספי 
תחזיק  ואשר  בהצלחה  המבחן  את  שתעבור 
בתעודת גמר אליה תהא זכאית ממועד פרסום 

קול קורא זה.
במסגרת  נעשית  המחנכות-מטפלות,  הכשרת 
לפעוטות,  יום  מעונות  על  הפיקוח  חוק 
בשנה"ל  לתוקפו  שיכנס   2018 התשע"ט 

הקרובה )ספטמבר 2019( באופן מדורג.
כזכור, לאחר ששתי ממשלות לא צלחו בהעברת 
החוק, המשרד, בראשות שר העבודה והרווחה 
בכנסת.  שאושר  החוק  את  הוביל  כץ  חיים 
ובראשונה,  בראש  הפיקוח,  חוק  של  מטרתו 
הילדים  של  ולבטיחותם  לשלומם  לדאוג 
הולמת  וטיפולית  חינוכית  סביבה  והענקת 

לפעוטות תוך מילוי צרכיהם. בימים אלו, נערך 
האגף לקראת החלת חוק הפיקוח ומתן אישור 
7 ילדים  ראשוני למפעילי מסגרות בהן שוהים 

ומעלה בגילאי לידה-3.
בזרוע  יום  מעונות  אגף  ראש  מדינה,  אמיר 
"האגף  והרווחה:  העבודה  במשרד  העבודה 
המקצוע  אנשי  באיכות  רבה  חשיבות  רואה 
התקינה  התפתחותם  על  והשפעתם  הרך  בגיל 
של התינוקות והפעוטות במסגרות החינוכיות. 
שירותי ההכנה וההכשרה יינתנו בהתאם לחומר 
הלימודי של המשרד. תעודת מקצוע "מטפלת 
אשר  מחנכת-מטפלת  לכל  תינתן   -  "1 סוג 
התמקצעותן  את  ותשדרג  בדרישות  תעמוד 

בתחום החינוך לגיל הרך".

משה אברהמי

שלה,  הכלכלית  והחברה  לוד  עיריית 
לוד'  'אדרבה  עמותת  אנשי  עם  יחד 
מרכז  הקמת  על  אלה  בימים  שוקדים 
תיירותי-חינוכי ייחודי, שיציג את אחד הפרקים 
היהודי:  העם  בתולדות  והמרתקים  המסעירים 

תקופת התנאים.
בימים אלו שוקד צוות שלם על תכנון הפרויקט, 
במימון עיריית לוד שהקצתה לשם כך תקציב 
בתוך  ההערכות,  פי  על  שקלים.  כמיליון  של 
על  יעמוד  המרכז  שנים  ארבע  עד  שנתיים 
תילו. הוא יתפרס על פני שטח של 2,500 מ"ר 
לוד הקצתה  דונם שעיריית   5 בן  פני שטח  על 
במיוחד לשם כך ברחוב העלייה באזור העתיק 
של העיר, שבו נמצאו פסיפסים בני 1,500 שנה 
למורשת  האגף  גם  חברו  הפרויקט  אל  ויותר. 

במשרד ראש הממשלה ומשרד החינוך.
ואף  בארץ  העתיקות  הערים  אחת  שהיא  לוד, 
בעולם כולו, הייתה לאחר חורבן הבית המרכז 
שבעים  במשך  בארץ  ביותר  הבולט  היהודי 

שנה.
הימים  דברי  בספר  בתנ"ך,  כבר  מוזכרת  העיר 
ומשעם  עבר  אלפעל  "בני  י"ב(:  )ח',  א' 
ובנתיה".  לד  ואת  אונו  את  בנה  הוא  ושמד, 
ההתיישבות היהודית באזור אירעה ככל הנראה 
בתקופת מלכותו של יאשיהו, כאשר בני שבט 

התיישבו  בנימין 
בעקבות  באזור 
הממלכה  הרחבת 
ת  י ל א ר ש י ה
לוד  מערבה. 
גם  מוזכרת 
בבלי,  בתלמוד 
במסכת מגילה )ד' 

א.(
מרד  במהלך 
ם  י א נ ו מ ש ח ה
במודיעים  שהחל 

לוד  את  החשמונאי  יהונתן  שיחרר  הסמוכה, 
הדורות  בשני  ליהודה.  אותה  וסיפח  מהיוונים 
השני,  המקדש  בית  חורבן  שלאחר  הראשונים 
יבנה  לאחר  בחשיבותה  השנייה  לוד  הייתה 
בר  למרד  גמליאל  רבן  של  מותו  בין  וחכמיה. 
ההנהגה  רוכזה  שבה  לעיר  הפכה  לוד  כוכבא, 

של העם היהודי באותה תקופה.
את  יזמין  המתוכנן  המרכז  לימינו:  ובחזרה 
וליצור.  לדון  להתנסות,  לחוות,  בו  המבקרים 
ועם  העבר  מן  דמויות  עם  "יפגשו"  המבקרים 
סיטואציות אשר יזמנו דיון ושיח ויעוררו רגש 

חשיבה ודמיון.
'אדרבה' אמר כי "למגזר  יאיר ליברמן, מייסד 
הזה, משום  לנושא  גדולה  יש חשיבות  החרדי 
התורה.  לימוד  של  הסיפור  את  מחזיק  שהוא 

החסר  הסיפור  את  לספר  בא  לוד  'אדרבה' 
סיפורי  סיפרנו את  בישראל.  בהיסטוריה שלנו 
התנ"ך ואת מורשת הפלמ"ח אבל את המורשת 

והחוכמה היהודית לא סיפרנו".
ה  ַאְדַרָבּ כי  יאיר רביבו, אמר  ראש העיר, עו"ד 
לוד,  של  העתיקה  בעיר  להיבנות  עתיד  ֹלוד 
המקום בו חיו ופעלו אישים דגולים אלו. העיר 
העתיקה של לוד נמצאת בימים אלה בעיצומו 
"במסגרת  אינטנסיבי,  ופיתוח  תכנון  הליך  של 
והמונומנטים  האתרים  שיקום  מתוכננים  זו 
מוזיאון  ובניית  העתיקה,  בעיר  ההיסטוריים 
העתיקות.  רשות  ידי  על  לוד'  'פסיפס 
מפנה  נקודת  להוות  צפויה  המוזיאון  הקמת 
בהתפתחות העיר. לוד תשפר את תדמיתה כעיר 
וכעיר המשקיעה  מפואר,  היסטורי  עבר  בעלת 

בחינוך ובערכי מורשת".

גננת, מטפלת, יש לך תעודה?
יוזמה חדשה החל מהשנה הקרובה: הכשרת מטפלות לגיל הרך • ההורים ירוויחו 

שקט נפשי - הגננות יתומרצו ב-2,000 שקלים • כל הפרטים

 מעון חב"ד בקריות 



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

חגיגת שבועות עם תנובה

אמישראגז איתכם 

כמיטב המסורת, גם השנה הפיקה תנובה לקראת חג השבועות, חוברת מתכונים חגיגית, המכילה מגוון מתכונים למטבח החרדי 
פרי יצירתם של מיטב השפים ובעלי המקצוע. החוברת מציעה מתכונים חלביים ומתכוני פרווה משובחים למנות ראשונות, 

קינוחים ומנות עיקריות לחג השבועות ולכל השנה. חוברת המתכונים המהודרת היא חלק מחגיגת השבועות של תנובה, הכוללת 
השקה של מוצרים חדשים ואריזות חדשות מבית "השף הלבן" בכשרות המהודרת של בד"ץ ועדת מהדרין של תנובה ובד"צ 

העדה החרדית. מוצרי השף הלבן, הידועים באיכותם וטיבם, מאפשרים לכל אחד לנסות ולהצליח בבישול ואפייה. לחוברת צורפו 
קופוני הנחה על מגוון מוצרים וביניהם שמנת להקצפה קרם וניל, מלית למאפים, פתיתי מוצרלה, בצקים המיוצרים ע"י מעדנות, 
חברת בת של תנובה, ועוגות לאפייה ביתית. בנוסף לחוברת, כמידי שנה, תנובה מעניקה לצרכנים שורה של מוצרים חגיגיים: קרם 

פרש להעשרת רטבים ומטבלים, גבינת מסקרפונה בעלת מרקם עשיר, מלית למאפים, פתיתי מוצרלה, שמנת להקצפה קרם 
וניל ושמנת להקצפה 38%. תנובה מאחלת לכל בית ישראל חג שבועות שמח.

גם השנה עלו מאות אלפים להר 
מירון, כאלו שבאו עם ילדי החאלקה' 

וכאלו שבאו לחגוג סביב המדורות 
ולהתפלל על קברו של רבי שמעון 

בר יוחאי. התראות החזאים, השרב 
הכבד והנסיעה הקשה להר מירון רק 

הגבירה את הצורך באספקת מים 
קרים לרבבות המבקרים. אמישראגז 
פרשה את חסותה וכך חולקו ברחבי 

מירון מאות אלפי כוסות ממותגות 
כך שכל אחד ואחת יוכלו ליהנות 

משתייה קרה ללא הגבלה בצורה 
מכובדת. תחת המסר 'כשהשמחה בוערת, אמישראגז'! מחברת אמישראגז נמסר: "גם השנה 

בדומה לאשתקד שמחנו להיות חלק מהחוויה האדירה של עליית הרבבות להר מירון בל"ג בעומר. 
כחברה שמשרתת מאות אלפי משפחות בזמינות, מקצועיות ואחריות שמחנו לעזור לרבבות בכוסות 

איכותיות לשתייה קרה וחמה בהר מירון, אין ספק כי העולים להר היטלטלו שעות ארוכות בכבישים, 
עלו במעלה ההר תחת השמש הקופחת ולכן הבחירה לאפשר לכל העולים שתייה קרה וחמה 

בכוסות אמישראגז, העצימה את החיבור המיוחד עם הצרכנים"

כי,  זו  בעונה  אצלנו  מפציעים  והסמוקים  הלבנים  היינות 
יין לבן שיצנן אותנו  ואין כמו  זאת תקופה של תחילת הקיץ 
בחודשים הקרובים. בנוסף, בשבועות אנחנו נהנים ממאכלי 

גבינות ואין יותר מתאים מיין לבן ורוזה לחג זה.

המוסקטו הוא יין לבן עם טעם מתקתק, קליל, 
ריחני ורענן. מחיר מומלץ לצרכן: 39.9 ₪ יקב היוצר

יקב C. Grass נחשב לאחד 
היקבים הגדולים ביותר בתעשיית 
היין ההונגרית שצבר לעצמו שם 
עולמי. היין עשוי מ-100% ענבי 

גוורצטרמינר. ארומה: עלי ורדים, 
סיגליות, ליצ'י ודבש. טעם: גוף מלא 

ומעט עוקצני. כשרות:  K ארה"ב 
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

יקבי ברקן, 
היקב הישראלי 
המעוטר ביותר 

בתחרויות יין 
בינלאומיות, 

משיק לרגל חג 
השבועות: יין 
גוורצטרמינר 

מסדרת האיכות 
 SPECIAL

 ,RESERVE
בציר 2018. 

מחיר מומלץ 
לצרכן: כ- 75 ₪

שיתוף הפעולה 
הסביבתי של חברת 
נספרסו ויקב הרי 
גליל, שיצא לדרך 
בסוף 2017, מניב 
תוצאה ראשונה  
ומרגשת בדמות יין 
סוביניון בלאן מכרם 
משגב עם שגפניו 
גדלו על קומפוסט 
קפה ממוחזר

מסכמים שנה בביה"ס לעבודה סוציאלית 

לכבוד שבועות : גבינה חדשה

שוקו בטעמי כיף כף ומקופלת

 הלוואת חתונה עד 225,000 ₪ 

יום בית ספרי התקיים בשבוע שעבר במכללת מבחר, בנוכחות הסגל האקדמי של אונ' חיפה, 
הסגל המנהלי, מדריכי לימודי השדה וסטודנטים שנה א', ב' וג' ללימודי עבודה סוציאלית. היום 

התחלק לשניים, כאשר שעות הבוקר - נועדו עבור הסטודנטיות, ושעות הערב – עבור הסטודנטים 
למסלולי העו"ס. במסגרת האירוע הבית ספרי, הוצג יריד מושקע של פרויקטים קהילתיים 

וקבוצתיים של הסטודנטים/ות, אשר מציגים יוזמות חדשות ומגוונות הקשורות לעולם התוכן 
של העובד הסוציאלי, כגון: סדנת בישול טיפולי ככלי להעצמה, מסיבת בת מצווה לבנות להורים 
גרושים, והדרת פני שכן, הכנה נכונה לקראת הנישואין לבנות סמינר ועוד... לאחר הצגת היריד, 

נוצרו קבוצות דיון סוערות סביב שולחנות עגולים, בהם הסטודנטים/ות דנו, ליבנו וחידדו את 
נושאי הפרויקטים הקהילתיים. לאחר מכן – נערכו סדנאות בחלוקה לשנתונים, כאשר שנה א' וב' 
נערכו ללימודי השדה בשנה הבאה, ושנה ג' – נהנו מסדנא מיוחדת על יציאה לתעסוקה, מניעים, 

מוטיבציה והעדפות לקראת בחירת מקום העבודה מיד לאחר סיום הלימודים. מנהל המכללה 
בירך את כל אחת מהקבוצות, ואיחל להם הצלחה רבה לקראת צאתם לשדה ולעולם התעסוקה. 

משתתפי האירוע סיכמו בהתפעלות את היום הבית ספרי, והודו להנהלת מכללת מבחר ולסגל 
האקדמי של אונ' חיפה, שעשו כל מאמץ בכדי להוציא את תלמידי המסלול לעו"ס עם מקסימום 

ידע והכוונה בדרך אל התואר

רגע לפני שבועות: מחלבת טרה מרחיבה את סדרת נעם, סדרת הגבינות הצהובות וללא חומרים משמרים ומ-100% רכיבים טבעיים, ומשיקה את 
'נעם קשקבל' )בקר( – גם היא כמובן ללא חומרים משמרים ומ-100% רכיבים טבעיים, ובכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. הקשקבל 

היא במקורה גבינה איטלקית חצי קשה, עשירה בחלבון ומשמשת מקור מצוין למינרלים )סידן, זרחן, מגנזיום, אבץ, ברזל וויטמינים(. טעמה של 
הקשקבל עדין ומלוח מעט, והיא מצוינת לאכילה בפני עצמה או בפיצות, טוסטים, בורקסים, פשטידות, מיני מאפים ועוד. השקת קשקבל מגיעה 

לאחר רצף ההשקות של טרה בסדרת 'נעם' בקטגוריות הגבינות המיוחדות, בהן אמנטל ומוצרלה. הגדלת המגוון של טרה בקטגוריית הגבינות 
המיוחדות מגיעה נוכח העדפות הצרכנים שמחפשים טעמים מיוחדים יותר וגבינות אשר יכולות להעשיר את טעם הארוחות. 

כמו כן, גבינת הקשקבל של טרה מוצגת לראשונה על המדפים כשהיא פרוסה ובמארז לפתיחה חוזרת, מה שעד כה הוצע רק כגוש אחד במשקל 
במעדניה או על המדף. ההצעה הזאת של טרה מעניקה לגבינת הקשקבל בולטות ונוכחות גדולה יותר וכן הנגשה חווייתית  לקהל הרחב. השקת 

סדרת הגבינות של נעם ללא חומרים משמרים יצרה מהפכה בשוק הגבינות הצהובות בישראל, מהפכה שבה הפכה טרה למובילת הבשורה הבריאותית יותר בקטגוריה 
)ללא חומרים משמרים( שהביאה לעלייה משמעותית בנתח השוק שבו אוחזת המחלבה בקטגוריית הגבינות הצהובות: מ-5.4% )כספי( בשנת 2012, ל-18.2% בשנת 2019 

)ע"פ נתוני סטורנקסט(. כמו כן, הרחבת סדרת נעם עם השקת נעם אמנטל ונעם מוצרלה הביאה לצמיחה נוספת בקטגורית הגבינות המיוחדות כאשר סה"כ נעם הציגה 
בשנים האחרונות גידול של 300 אחוז במכר. מחלבת טרה היא מהמחלבות המתקדמות בעולם, וכל מוצריה הם ללא חומרים משמרים. הקו המנחה של המחלבה הוא 

'להכניס טוב הביתה' באמצעות פיתוח מוצרים בבעלי ערכים תזונתיים טובים יותר ומוצרים מועשרים תוך שמירה על טעם מצוין. טרה מזמינה את הצרכנים להכניס טוב 
הביתה בחג השבועות הקרוב וליהנות מגבינת קשקבל מושבחת ללא חומרים משמרים, באריזה נוחה לשימוש וכמובן בהשגחת בד"ץ העדה החרדית.

לקראת הקיץ, מרעננת 
'יטבתה' את מקרר 

משקאות החלב, ומחזירה 
את טעמי השוקו האהובים 

– שוקו יטבתה בטעם כיף 
כף, ושוקו יטבתה בטעם 

מקופלת. מוצרים אלו 
הושקו לראשונה לפני 
4 שנים, וזכו להצלחה 

מסחררת. כעת, הם חוזרים 
בגרסה נוחה של בקבוק 1 

ליטר, כאשר שוקו מקופלת ישווק גם בבקבוק אישי של 250 מ"ל. 
המוצר החדש הינו פרי שיתוף פעולה פורה בין השוקו הטעים בארץ, 

לבין חטיפי השוקולד האהובים של 'שטראוס' – מקופלת וכיף 
וכף. הודות לחדשנות זו ודומיה, משקאות החלב של יטבתה הינם 

היחידים בקטגורייה אשר נמצאים בצמיחה של 6% בשנת 2018, 
וזוכים לאהדה צרכנית בקרב כל בני המשפחה. כשרות: בהשגחת 

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

חתונה בראש שקט עם הלוואות לאומי: עונת החתונות של הקיץ 
בפתח וכולם רוצים לחגוג בראש שקט את השמחה הגדולה. בדיוק 

לשם כך מציע לאומי למחתנים ולמתחתנים הלוואה ייחודית של 
עד 75,000 ₪ גם להורי החתן, גם להורי הכלה וגם לזוג הצעיר, סך 

הכול: עד 225,000 ₪! בפריסה לעד חמש שנים. בנוסף מציע לאומי 
הצעה אטרקטיבית במיוחד למעבירי משכורת חדשה: הלוואה של 
עד 70,000 ₪ בפריסה של עד 70 תשלומים חודשיים, ללא ריבית. 

הזכאות להלוואה בכפוף לשימוש בכרטיס האשראי של לאומי 
בהיקף עסקאות בסך 2,000 ₪ בחודש לפחות, בהתאם לתנאי 

הבנק. אישור ההלוואות וסכומי הזכאות הינם בכפוף לקריטריונים 
הנהוגים בבנק ובהתאם לשיקול דעתו. לאומי רשאי לשנות או לבטל 

את תנאי ההלוואות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

לגאטו שרדונה, יקב היוצר - סדרת הפרימיום 
המיוחדת בנויה משילוב יוצא דופן של שני 

בצירים נפרדים.  יין מלא וארוך בניחוח פירות 
טרופיים ווניל. מחיר מומלץ לצרכן: 60 ₪ 

גוורצטרמינר יקב 
היוצר מסדרת 

 VIRTUOSO
בעל ניחוחות של 
פירות אקזוטיים, 

פרחים לבנים 
 ותבלינים. 

מחיר מומלץ 
לצרכן: 49.9 ₪ 

לרגל חג 
השבועות 'יקב 
סגל' משיק: 
יין שרדונה 
 מסדרת 
 ,Free Run
 בציר 2018 . 
מחיר מומלץ 
לצרכן: 65 ₪

סובניון בלאן מסדרת 
 )Genesis( בראשית

של יקב היוצר, הינו יין 
פריך ורענן שמקורו 

בכרמי כפר תבור. 
עשיר בניחוחות 

עשבוניים האופייניים 
לזן ממערב צרפת. 

 מכיל 12% כהל. 
מחיר מומלץ לצרכן: 

₪ 39.9

יקב דלתון 
המוערך 

מציע את 
 Alma יין

 Coral
)עלמה קורל( 
2018, לשולחן 
חג השבועות. 

היין מופק 
מ- 66% 

ענבי גראנש 
נואר ו34% 

ענבי פינו גרי.  
מחיר מומלץ 
לצרכן: 75 ₪  

'יקבי כרמל' 
מעמיקה 
את סדרת 
המבעבעים 
 Sparkling
Buzz ומשיקה 
את 'באזז 
מנגו' המצטרף 
לטעמים: 
מוסקטו 
וקריניאנו באזז. 
6% אלכוהול. 
בהשגחת בד"ץ 
מהדרין הגר"א 
רובין שליט"א

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

יינות לחג השבועות

ב' סיוון תשע"ט 65/6/19



טרה מקשטת לכם את שולחן החג
קונים ממגוון מוצרי טרה, מולר ומשק צוריאל וזוכים בזר פרחים לחג 

השבועות! מקשטים את הבית לקראת החג? מחלבת טרה יוצאת בפעילות 
ייחודית ומחלקת לכם זרי פרחים לקראת שבועות! בשבוע הקרוב, בימים 

חמישי ושישי ג'-ד' בסיוון 6.6-7.6, יוצבו עמדות מיוחדות של טרה בריכוזים 
החרדיים ברחבי הארץ. רוצים לזכות בזר חגיגי לשבועות? קנו ממגוון מוצרי 

המותגים טרה, מולר ומשק צוריאל ב-49.90 שקלים, שמרו את חשבונית 
הקנייה וגשו איתה לאחד ממוקדי החלוקה, וקבלו זר פרחים מיוחד לכבוד 

החג!  לבירור מוקד הפעילות הקרוב בפרסומים בעיתונות או בטלמסר: 
033050900. מחלבת טרה נערכת בימים אלו לשיווק מוגבר של המוצרים 

ברשתות השיווק ובנקודות המכירה, על מנת לעמוד בביקוש הרב למוצריה 
לפני חג השבועות, ומזמינה את צרכני המהדרין להכניס טוב הביתה 

וליהנות בחג ממגוון מוצרי חלב איכותיים וטעימים

מריח טוב 
גם כביסה רכה וגם 

ניחוח רענן ועוצמתי - 
בסנו מציעים את מרכך 

הכביסה "מקסימה 
פרפיום" בתוספת 

מיקרו קפסולות 
בהשראת עולם 

הבישום, מרכך כביסה 
סופר מרוכז פי 4 בתוספת מיקרו קפסולות 

בישום המשחררות ניחוח עוצמתי בהדרגה לאורך 
זמן. מרכך הכביסה של מקסימה פרפיום אנטי 

בקטריאלי להיגיינה מושלמת גם בטמפרטורות 
נמוכות, מרכך את הבד ומגן עליו. ניתן להשיג 

בניחוחות: קריסטל נואר וגולדן סנרייז.

אירוע מיוחד של "השף הלבן" 
לקראת חג השבועות קיים "השף הלבן" מבית תנובה אירוע נשים ייחודי 
לעשרות מובילות דעת קהל מהמגזר החרדי. את האירוע ליוותה השפית 

וצלמת האוכל המוערכת אפרת ליכטנשטט: הן התנסו בהכנת מנת ספיישל 
לשבועות עם טעימות, השתתפו בסדנת צילום מזון ונהנו מארוחת בוקר 

מושקעת. מנות הארוחה, כמו גם המתכונים שנוסו, הורכבו ממוצרי האיכות 
של "השף הלבן" שעברו מיתוג חדש לקראת החג והרחבת מגוון. עם סיום 

הבוקר הקולינרי, הודו המשתתפות לתנובה על האירוע המושקע. "זה 
היה אירוע יוצא דופן מהרבה בחינות", מציינת אחת המשתתפות. "קודם 

כל עצם החוויה הייחודית להיפגש במקום כזה, להתנסות בהכנת מנות 
קולינריות משובחות ולחזור הביתה עם הרבה מאד ידע וכלים, זה כבר דבר 
מדהים שהותיר עלינו רושם עז וחוויה שלא תישכח. על הדרך למדנו להכיר 

את המוצרים החדשים של "השף הלבן", כולם מוצרים באיכות מעולה 
וכשרות מהודרת, כדי ליצור מהם ארוחות מושלמות לחג ולכל ימות השנה. 

אני רוצה להודות לתנובה על האירוע המיוחד. זה לא מובן מאיליו”.

טילון 'אקסטרים' עם ליבת ריבת חלב

חינם: סדנאות עזרה ראשונה 

צילום סטילס מקצועי 

בחג השבועות תלבשו לבן 

לקראת הקיץ, משיקה 'נסטלה' טילון אקסטרים עם ליבת ריבת חלב, הפותח בעקבות 
הצלחתו המסחררת של טילון 'אקסטרים' לוז עם ליבת נוגט, שיצא בשנה שעברה. עם 
השקתו, מעמיקה 'נסטלה' את סדרת 'אקסטרים' האהובה, הכוללת טילונים מעולים 

בטעמי, בראוניז, פליק, מטבע שוקולד לבן וניל פליק, פקאן, וניל, ושוקו-וניל. חידוש נוסף 
ומרענן הינו השקתו של טילון אקסטרים שוקו-וניל פרווה באריזת מאגדת משפחתית, 

הזמינה לרכישה ברשתות השיווק, ומעניקה מענה מושלם לקינוח מפנק לסעודות 
שבתות הקיץ. מ'נסטלה' נמסר: "גלידות נסטלה מובילה את שוק הגלידות בארץ בכלל, 

ובמגזר החרדי בפרט. ככזו, מחויבת החברה להעניק לצרכניה את מבחר המוצרים 
המפנקים, בכשרות מהודרת ובחדשנות בלתי פוסקת. זיהינו את הצורך בקרב הציבור, 

המחפש מענה למוצר מפנק ואיכותי בעונת הקיץ, והשקענו משאבים רבים בפיתוח 
ותכנון הטעם החדש שיוצא לשוק בימים אלו, תחת הכשרות המהודרת של בד"צ העדה 

החרדית. כל זאת, בנוסף לאריזת מאגדת לטילון הפרווה, שיעניק למשפחה החרדית את הפתרון המושלם למוצר איכותי 
במחיר משתלם". סדרת 'אקסטרים' ויתר שלגוני נסטלה זמינים בכל רשתות השיווק והחנויות הפרטיות, ובהשגחת 

בד"צ העדה החרדית ירושלים.

'כללית' במחוז מרכז מזמינה את נשות מודיעין 
עילית לקורס מזורז בסיוע רפואי ראשוני בשיתוף 

עם ארגון 'איחוד הצלה', שיעניק למשתתפות 
כלים ויכולת להתמודד עם מקרי חירום ופיקוח 
נפש. בקורס ימסרו הכללים הבסיסיים בהצלת 
חיים באירועים העלולים להתרחש בקרבתו של 

כל אחד, כמו חנק תוך כדי אכילה, איבוד נשימה, 
ועד לאירועים לבביים ודברים חמורים יותר. 

הידע הבסיסי והנחוץ חשוב בעיקר לאימהות 
לילדים, שעלולים חלילה להיתקל במקרה 

חירום עם ילדם, וללא הידע הדרוש לא יוכלו 
להעניק לו מענה והדברים יכולים להגיע עד 

לכדי פיקוח נפש של ממש. ידע רפואי בסיסי 
בעזרה ראשונה יכול במקרים רבים להציל חיים 
ולהוות מענה הולם עד להגעת כוחות הרפואה 

הרשמיים והפינוי לבית החולים. הקורס צפוי 
להיערך בעזרת השם ביום שני ז' סיון, למחרת חג 
השבועות, בשעה 19:30 בערב, במרכז הסדנאות 

קסם שברחוב אבני נזר 46 בעיר. ההשתתפות 
הינה ללא תשלום ופתוחה עבור לקוחות כלל 

קופות החולים. בשל מספר המקומות המוגבל, 
ההשתתפות מותנית ברישום מראש במשרדי 

המרפאה בטלפון מספר 08-9581955.

מתחברת למצלמה? אם רק תדעי להפיק ממנה את 
המקסימום, תוכלי לשלב בין עבודה מכניסה לבין תחביב 

מהנה. המרכז החרדי להכשרה מקצועית פותח קורס 
צילום סטילס במסלול הירוק, עם ידע מעשי, כללי יסוד 

וגם טיפים של מקצוענים מהשטח שיהפכו אותך לצלמת 
מקצועית מן השורה הראשונה. מוזמנת לעבור את 

הקורס החווייתי ולקנות ממנו את מלוא הכלים שהוא מעניק לך. במהלך קורס הצילום המקצועי, 
הנמשך כשבעה חודשים, תקיפי שורה של נושאים שונים וחיוניים בעולם הצילום - החל מתפעול טכני 

של המצלמה ותהליך הצילום עצמו, עבור דרך צילומי דיוקן, ניובורן, צילומי מוצר בסטודיו וטרנדים 
חדשים הכובשים את התחום כמו סמאש קייק, ועד עריכת תצלומים והתנהלות נכונה בעולם הצילום 

המקצועי.ההרשמה לקורס הצילום ולכל מערכת הקורסים נמצאת בימים אלו בעיצומה. מהרי לתפוס 
את מקומך במסלול הירוק העובר בשלוחת בית שמש, בכוכבית 2245 – הדרך להצלחה פתוחה!

לקראת חג שבועות: מהי הרפת המניבה ביותר וכמה 
ליטרים הניבה הפרה המובילה בישראל?

שלושה ימי חופשה מתנה 

ירושלים | בני ברק | אשדוד 
מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

המסלול הירוק 
לפרנסה בכבוד!
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הירוק
 
למקצוע

צילום סטילס מקצועי
היכנסי למסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית 

ותצאי עם מקצוע מעשי ומפרנס

ההרשמה למגוון הקורסים בעיצומה!

נושאי הלימוד:
השונים,  הצילום  ענפי  הצילום,  ותהליך  המצלמה  תפעול 
צילום דיוקן ילדים ותינוקות, טרנדים חדשים בצילום: ניובורן, 
סמאש קייק ועוד. צילומי דיוקן בסטודיו, צילומי מוצר בסטודיו, 
עריכת תצלומים, התנהלות בעולם הצילום המקצועי ועוד.  

משך הקורס: 
כ-7 חדשים

להרשמה: 2245*
)שלוחה 7( 

הלימודים מתקיימים בשלוחת בית שמש

גם את רוצה להתאוורר, לנוח ולאגור כוחות בחופשה מפנקת? מסתבר 
שאלפי אמהות רוצות! זו השנה השנייה שסימילאק למהדרין מבית אבוט 
שמח להזמין אותך להשתתף בפעילות חווייתית ולקבל הזדמנות נוספת 
לזכות בשלושה ימי חופשה מפנקת עם חברה, במלון גלי צאנז על שפת 

הים!  

ההשתתפות במבצע פשוטה ומעניקה לך הזדמנות קלה לזכות: קני 
פחית 900 גרם של סימילאק למהדרין, שמרי את הוכחת הקנייה, 

התקשרי לטלמסר 03-3738000 והשתתפי במשחק סימילאק למהדרין 
המשלב ידע ומהירות.

בכל יום מימי המבצע תזכה המשתתפת שענתה את התשובה הנכונה 
ביותר ובמהירות הגבוהה ביותר בשלושה ימי חופשה במלון גלי צאנז, עם 

חברה נוספת לבחירתה! המבצע מתקיים בין התאריכים ט"ז אייר 21.5.19 
עד מוצ"ש י"ב בסיוון תשע"ט 15.06.19

בימים הראשונים למבצע התקבלו בקו הטלמסר של המבצע אלפי שיחות 
של משתתפות שניסו את מזלן בזכייה בפרס הגדולנותרו עוד ימים בודדים 

כדי להשתתף ולזכות!

בחופשה של סימילאק למהדרין במלון גלי צאנז תיהנינה המשתתפות 
משלושה ימים של שקט, שלווה והתרעננות, עם סדנאות העשרה 

מיוחדות למשתתפות החופשה של סימילאק למהדרין, ארוחות ועוד מגוון 
הפתעות ופינוקים! זוכות הפעילות בשנה הקודמת מספרות על חופשה 

מדהימה שבסיומה שבו הביתה מלאות חוויות וכוחות רעננים. אולי הפעם 
זו תהיה את? 

המבצע מצטרף לשורה ארוכה של פעילויות ומבצעים שאותם יוזם 
סימילאק למהדרין 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.

סימילאק למהדרין עומד לצד האימהות והתינוקות עם פורמולה 
מתקדמת בכשרות בד"צ העדה החרדית שמגובה בעשרות מחקרים 

מדעיים, עם הרכב ייחודי לתמיכה בעיכול קל ובהתפתחות שכלית של 
התינוק. 

לצד יתרונות התפתחותיים ובריאותיים חשובים אלו, בסימילאק למהדרין 
מציעים לאימהות ערך מוסף ואפשרות לזכות בפרסים נחשקים.

עמית צנטר, מנכ"ל אבוט ישראל: "אנו שמחים ונרגשים לאור 
ההשתתפות וההיענות השנה לפעילות המלון. כמו תמיד, אנחנו 

בסימילאק למהדרין מחפשים להעניק לאימהות זכייה מיוחדת ומקורית 
שנותנת כוחות חדשים, חוויה והתרעננות. מחכים להגשים לאימהות  גם 

השנה חופשה חולמית שתעלה על כל ציפיותיהן."

בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" של 
סימילאק, הכולל דיאטניות קליניות בטלפון 1800-65-65-01.

חוששים מכתמים בבגדי החג הבהירים 
והלבנים? עם סנו אוקסיג'ן לובשים לבן ועוברים 

את החג בשלום! סדרת סנו אוקסיג'ן המובילה 
בקטגוריית מסירי הכתמים, מציעה עבורכם 

מגוון פתרונות מושלמים להסרת כתמים קלים 
וקשים מבגדי החג החדשים והבוהקים. מוצרי סדרת סנו אוקסיג'ן 
מנצחות כתמים עקשניים שאבקות הכביסה רגילות אינן מצליחות 
להסיר. הסדרה מכילה חמצן פעיל המסיר כתמים קשים מכביסה 

לבנה או צבעונית. מחטאת ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה את 
הזוהר לבגדים צבעוניים, מסירה כתמים, אנטיבקטריאלית וקוטלת 

99.9% מהחיידקים, אינה מכיל אקונומיקה. את סדרת סנו אוקסיג'ן 
ניתן להשיג בג'ל, תרסיס ואבקה. טיפ קטן מסנו: במקרים של 

כתמים קשים ונקודתיים חשוב לטפל 
בכתמים לפני הכביסה. ניתן לערבב 

בכפית המדידה הקיימת חלקים 
שווים של מים ואבקת אוקסיג'ן ואת 
המשחה הנוצרת, למרוח על הכתם 

ולשפשף קלות. בסיום, להכניס כמובן 
למכונת הכביסה ולכבס עם אוקיסג'ן 

POWER כתוסף. 

לצד תגובות נלהבות והתרגשות גדולה מצידן 
של האמהות, נרשמת היענות גבוהה במיוחד 
וחסרת תקדים למבצע הייחודי של סימילאק 

למהדרין, שיצא לדרך זו הפעם השנייה

7 7ב' סיוון תשע"ט 5/6/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

• חג שבועות הוא הזדמנות טובה "לצלול" אל המספרים של ענף החלב הישראלי ולחשוף ממצאים חדשים ומעניינים 
אודות מאות הרפתות הפזורות ברחבי ישראל.

• הרפת המניבה ביותר במגזר השיתופי לשנת 2018 ממוקמת במושב הבונים. מניין הפרות ברפת זו עומד 
על כ 308,וממוצע תנובת החלב של אותן פרות לשנת 2018 עמד על14,310 ליטר חלב.

• הרפת שהגיעה למקום השני בדירוג השיתופי ממוקמת בקיבוץ נחל עוז בעוטף עזה. ברפת זו נמצאות כ 381 פרות 
וממוצע תנובת החלב שלהן הגיע בשנה זו ל 13,825 ליטר חלב.

• הרפת המניבה ביותר במגזר המושבי/משפחתי נמצאת בכפר יהושע. מספר הפרות ברפת של הרפתן יאיר 
ישראלי הינו 178 וממוצע תנובת החלב של הפרות הגיע בשנה זו ל13,358 ליטר חלב.

• בגיזרת הרפתות של כפרי הנוער החקלאים עולה כי בכנות נמצאת הרפת המניבה ביותר וממוצע תנובת החלב 
הגיעה בשנה החולפת ל 13,564 ליטר חלב. מספר הפרות ברפת זו עומד על 91.

• ואם התעניינתם לגבי הפרה המניבה ביותר בישראל בשנת 2018, הרי שהיא נמצאת ברפת גליל מערבי ותנובתה בשנת 2018 עמדה על 16,769 ליטר חלב!

מיכל קראוס, מנכ״לית מועצת החלב אומרת בהתייחס לנתונים כי ״אין זה מקרי שהפרה הישראלית היא המניבה ביותר בעולם.  באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ומקצועיות 
רבה מצליחות הרפתות בישראל, אשר רובן פזורות בפריפריה להוות מופת של חדשנות פורצת דרך ומוקד משיכה למשלחות רבות מחו"ל".



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

באר שבע

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט
5/6-7/6/2019  

+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(_____________________________________________

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

3 כ"א 2,075,000 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(_____________________________________________

 בק. הרצוג 5 חד' בית שמש
מרווחת, חזית עם נוף 

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

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

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

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 פרויקט חדש בבנית שלד 
ברבי עקיבא, דירות 4.5 חד' 
_____________________________________________)20-23ל(ישירות מקבלן. 03-5785777

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(  תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)23-23(  בתשואה גבוהה 052-3260595

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

 יחיד במינו! קוטג' 6 חד', 
180 מ"ר, פינתי, גינה, גדולה 

ומושקעת מאד "הראשון 
_____________________________________________)21-24(  בתיווך" 054-3050561

וילות ובתים

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך, 5 חד', 130 מ"ר, 
1,945,000 ש"ח, דירות 
אחרונות 054-3050561 

_____________________________________________)23-26(  "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(_____________________________________________

 כל הקודם זוכה    
מכירת הדירות בעיצומה 

בבניין החדש והיוקרתי
שייבנה ברבי עקיבא 63 . 

דירות 4-5 חד'.
שיווק בלעדי תיווך 

אשכנזי 03-5791770     
_____________________________________________)22-23(ישראל 052-5555882

 בר' עקיבא אזור 
הרב קוק  כ- 96 מ"ר, 

ק"ג + אופציה בגג 
בטון, מרווחת, 3 כ"א, 

פינוי מיידי, 1,850,000 
ש"ח תווך אשכנזי 

03-5791770 / שלומי  
050-2666711)22-23(_____________________________________________

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

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

052-8935435)22-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורק 3 חד' 
+ סוכה + יחידה דיור + גג 
בטון קומה 4  פנחס נכסים 

055-6789653  )23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג 4 חד' 
+ סוכה + מרפסת + 2 יח"ד, 
הכל משופץ ברמה 2.7 גמיש 

 055-6789653  )23-23(_____________________________________________

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

החל מ-1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721  )23-23(_____________________________________________

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

ש"ח  תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 בבניין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפייה, חזיתית, 
2,200,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בבנייה בכהנמן- הר סיני 
+ ליווי-בנקאי! דירות 4 חד' 

ענקיות 1,850,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי-באלישע כ-4 
חד' כ-90 מ"ר, ק"א, סוכה, 
"שמורה" 1,698,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 לרציניים! א.יצחק-מאיר-
הכהן, 4חד' כ-97 מ"ר ק"ב, 

)ז.לשיפוץ( 1,750,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.ירמיהו 
כ-4.5 חד', כ-90 מ"ר, ק"ב 

מתוחזקת 1,650,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.השניים 4 
חד' כ-90 מ"ר ק"ב + סוכה 

"משופצת" 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

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

40 מ"ר, סה"כ 165 מ"ר, 
"מ.לנכה" 1,740,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690 

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

1,690,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)23-23(  לדיור" 052-5222690

 בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)23-23(  נכסים  052-7684074 

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

2,530,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )23-23(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
 050-4999465  )23-23(_____________________________________________

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

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

 050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגינחובסקי 
5.5 חד' ק"ג 3 כ"א 120 

מ"ר משופצת אופציה 
1,920,000 ש"ח

מ.כהן-נכסים
 052-7684074  )23-23(_____________________________________________  א.בן-עזאי כ-83 מ"ר, ק"א  

א.להרחבה 30 מ"ר, כ-24 
ליח"ד 1,690,000 "תיווך-

_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' "דופלקס" 
כ-140 מ"ר, ק"א "מ.מהיסוד", 
מחולקת ל-2 דירות כ-70 מ"ר 
× 2, 1,998,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)23-23(  לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 חד' 
כ-62 מ"ר + חצר 72 מ"ר + 

א.להרחבה כ-40 מ"ר )1 מ-8, 
דו-קומתי( 1,590,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

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

3.5 חד' למטה + 2.5 
למעלה + גג-ענק פתוח 

ק"ג )ללא( 2,450,000 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון-ה' דירת 
גן, 5 חד' 130 מ"ר בנוי 
+ 75 מ"ר חצר פתוחה, 
חדשה מהקבלן, כניסה 

מיידית 2,800,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 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, תיווך 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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 4 חד' מפוארת, 

מטבח מרהיב+מחסן 
1,430,000 ש"ח גמיש 

052-5752500)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות! "שחף נכסים" 
3 חד' מרווחת+אופ' להרחבה, 

_____________________________________________)23-23(נוף למערב 054-9422194

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
מושכרות 5,600 ש"ח מחיר 

מציאה, משה אלוש אבני דרך
054-3255667)23-23(_____________________________________________

 בית קרקע מחולקת ל-4 
יחידות דיור מושכרות 6,800 

ש"ח מחיר מציאה, משה 
_____________________________________________)23-23(אלוש אבני דרך 054-3255667

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

במחיר מציאה, משה אלוש 
_____________________________________________)23-23(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות בכל רחבי 
באר שבע לחלוקה החל 

מ-500 אל"ש התקשרו עוד 
היום, משה אלוש אבני דרך

054-3255667)23-23(_____________________________________________

 ריב"ל, דירת גן, 4 חדרים, 
107 מטר, גינה 35 מטר, מזגן, 

ממ"ד, גישה לכיסא גלגלים 
1,450,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 רחוב הרמב"ם בניין לאחר 
שיפוץ דירת 3 חדרים מרווחים, 

סלון פתוח, מטבח במצב 
שמור, אזור מתחרד 919,000 

ש"ח דוד ארי
054-3191310)23-23(_____________________________________________

 שדרות הדקל 3.5 חדרים, 
יפיפיה, ריצוף חדש, קומה 1 

74 מ בנוי 1,150,000 ש"ח דוד 
_____________________________________________)23-23(ארי 054-3191310

 הנרקיס, דירה יפה, 
משופצת, 3.5 חדרים, 78 

מ"ר, ריצוף חדש, מטבח חדש 
ומשודרג, דלתות חדשות, 

חלונות חדשים! אזור מתחרד 
945,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)23-23(_____________________________________________

 בהאדמור מגור- רוזובסקי 
6 חד'+ ק"א+ חזית+ 

מחסן +מעלית 2,750,000 
ש"ח***)5 חד'2+ חד'+גג, 

מרוצף+מעלית+נוף 260 מ"ר 
3,100,000 ש"ח(המפתחות 

_____________________________________________)23-23(ב"תיווך שפיצר" 03-6188685

 "בבן זכאי" 4חד' + ק"ב 
+ חזית + מיידי. 1,880,000 

ש"ח ***5 חד' + גג + ק"ד + 
מעלית 2,100,000 ש"ח )160 

מ"ר( ***7 חד' + גג + מעלית 
+ חזית 2,920,000 ש"ח 

המפתחות ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)23-23(_____________________________________________

 "בבן זכאי" גג + 5 חד' 
+ 3 חד' + ק"ג + מעלית 

+ חזית + אפשרות חלוקה. 
כ-300 מ"ר, 3,400,000 ש"ח 
המפתחות ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685)23-23(_____________________________________________

 4 חד'+ק"ב+מעלית+חזית 
לגינה+50 מ"ר סוכה צמודה 
2,100,000 ש"ח המפתחות 

_____________________________________________)23-23(ב"תיווך שפיצר" 03-6188685

 למבינים! בחנה 
סנש! 4 חד' + 2 יחידות 

דיור)תשואה 6,000 
ש"ח+חצר גדולה!במצב 

מצוין!)במו"מ לפינוי בינוי. 
מקבלים 2 דירות( "אלוני 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-7610603

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד'+יחידה 

)מושכרת ב- 2,650( 160 
מ"ר+גלריה 40 מ"ר ק"ג חזית, 

משופצת כחדשה מושקעת 
ביותר, נוף+חניה 2,650,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב 
שך השלושה בבנין בוטיק 

)8 דיירים( דופלקס 6 
חד' 220 מ"ר מושקעת 

חדשה ק"ד+מעלית+חניה 
חזית+מרפסת גג גדולה א. 

_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור טרפון 
דופלקס 4 חד' )3+1( 

ק"ד+מעלית+חניה משופצת 
ניתנת לחלוקה בקלות, 

2,100,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' ליד 
חגי 140 מטר בנוי 1,180,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשלושה דופלקס 
מפואר חזית+מעלית+חנייה 

כל קומה 105 מטר 
3,260,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בגחנחובסקי ק"ב 5 
חד', 130 מ' משופצת, כולל 
מרפסות, מיידי!! 1,890,000

_____________________________________________)23-23(תיווך: 054-2345633

 בויזניץ! 5 חד', ק"א 
חזית + יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-570-1010

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

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 באזור אבן גבירול 5 חד' 
120 מ"ר ק"ב +חניה חזית 

מצב מצוין 2,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך/השלושה 
רח' שקט 5 חד' 130 מ"ר 

)6 דיירים( ק"א מסודרת 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבנין( 

5 חד' ענקית 150 מ"ר ק"ב 
חזית+חניה כפולה 4 כ"א מצב 
מעולה 2,550,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות!!! באיזור 
שיכון ג'/קרית משה! 
5 חד', מעלית, חניה, 

מחסן, מרפסת שמש, 
3 שרותים, סוכה+הרבה 

תוספות! נוף פתוח! 
במצב חדש! "אלוני 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-7610603

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

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

 4 חדרים+יחד' 
צמודה)מושכרת ב- 3,000( 
משופצת ויפה, רחוב הירדן, 

_____________________________________________)23-24(ללת' 052-7143496

 באזור זכרון מאיר 
4.5 כ-100 מטר+אפשרות 

לבניה כ-70 מ' חדשה ויפה  
 054-8449423 2,450,000

.B.D.A 23-23(תיווך(_____________________________________________

 באברבנאל מציאה, ק"ג 4 
חד' 92 מ"ר + אופציה, גדולה, 

1,550,000 תיווך: 
054-2345633)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-5701010

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר! ישירות 
מהקבלן וללא תיווך! 

מבצעים חמים לחודש 
סיוון!"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
בן זכאי 4.5 חד' 100 

מ"ר+אופציה 40 מ"ר כולל 
רישיונות ק"א+חניה א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב קוק רח' 
שקט 4 חד' 90 מ"ר ק"ג+א. 

בגג בטון+חניה חזית משופצת 
כחדשה 3 כ"א א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 4 חד' 
80 מ"ר ק"א חזית, משופצת 
כחדשה+ סוכה 1,700,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא אזור גן ורשא 
4 חד' 92 מ"ר ק"ב משופצת 
חלקית חזית 1,790,000 ש"ח 

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 4 ח' באברבנאל 
קומה ג' גג בטון 1,680,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)23-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)21-21(_____________________________________________

 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' 120 מ"ר, מעלית, 
מרפסת, מרפסת שירות, 

1,430,000 ש"ח גמיש, לל"ת 
050-2044144)23-26(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

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

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-24/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

4-4.5 חדרים

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

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

053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 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  )23-23(_____________________________________________

 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  )23-23(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717  )23-23(_____________________________________________

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  )23-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

+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  )23-23(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

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

חזית. מיידי 1,200,000 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717  )23-23(_____________________________________________

 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  )23-23(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

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

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

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666  )23-23(_____________________________________________

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

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן 
אופ' למכירת הגג בנפרד 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 920,000 ש"ח. הקודם 

זוכה!!! פרטים אצלי בפרטי! 
 04-6716666

_____________________________________________)23-23(  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  )23-23(_____________________________________________

 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  )23-23(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
מקוצק 3 חד' 70 מ"ר 

ק"ג עם מעלית, עורפית. 
1,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717  )23-23(_____________________________________________

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

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ביהודה הנשיא/דקר 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 
במצב טוב חזית, ק"ב 

עם אופ' להרחבה ל-120 
מ"ר 2,000,000 ש"ח. 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(  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  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717  )23-23(_____________________________________________

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

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

30 מ"ר סוכה בקומה ב' + 
גג מוצמד בטאבו עם אופציה 
לבניית דירה נוספת, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח לחודש, 820,000 
ש"ח סופי!! "תיווך הצבי"

04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

 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  )23-23(_____________________________________________

 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  )23-23(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 4 
חד' + נוף , ק"א+ חניה ומחסן 
בטאבו, מסודרת ויפה, 750,000 
ש"ח בלבד, סופי. "תיווך הצבי" 

04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

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

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

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

053-3314717 04-671666  )23-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 בקריה החרדית 4 
חדרים + אופציה לחדר 

נוסף, מושקעת + 2 
מחסנים, נוף מהמם 

לכינרת ללא תיווך 
1,100,000 גמיש.

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 1.5 חד', ק. קרקע 
מושקעת, עורפית, 
אפשרות להרחבה, 

באהרונסון מיקי פלוס 
_____________________________________________)21-24(  נדל"ן 052-2908682

1-1.5 חדרים

 ברמת שלמה כניסה 
פרטית, 5 חדרים + 

נוף + חצר, 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת. 

2,550,000 ש"ח
053-3133344  )21-24(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 60 מ"ר 
קומה 2 עורפית מחולקת 

ל-2 דירות, משופצות, 
מכניסה 4,500 ש"ח 

בחודש 1,290,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אזור דובק / ר' עקיבא  
3 חד' מרווחת,  מסורגת, 
ממוזגת, סלון גדול, ק"ג, 

מעלית, תווך אשכנזי 
03-5791770)22-23(_____________________________________________

 3.5 חד' בתחילת 
ר' עקיבא, ממוזגת, 

מסורגת, ממ"ד, ק"ב, 
מעלית, חזית, סוכה 
סגורה, תווך אשכנזי

03-5791770)22-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בגילה ב' בהנופך 3 חדרים 
70 מ"ר קומה ג' משופץ 

קומפלט 1,290,000 מיידי. 
052-7670012)20-23(_____________________________________________

 5 חד' מרווחת 
ומשופצת, ק"ג עם 
מעלית באנה פרנק

052-9244075)21-24(_____________________________________________

עפולה
 בית 6.5 חדרים קרקע, 

משופצת אזור מתחרד 
1,180,000 ש"ח

_____________________________________________)21-24(  058-7878356 גילה

 בחן הצפון דירת גג 
מרווחת, גג 80 מ"ר, ממ"ד 

+ סוכה + א. לבניה + חניה 
מקורה בטאבו + מעלית שבת 

054-5201888  )21-24(_____________________________________________

 באפשטיין 3 חד' 
1,495,000 *באלישע 3 חד' 
1,595,000 *בחברון 3 חד' 
_____________________________________________)20-23(050-4141926 אלבה נדל"ן

 רמות- וילה גדולה 
ומקסימה 250 מ"ר. 4 

מפלסים 9 חדרים יח' דיור. 
כניסות נפרדות. חצר סוכה 

וגינה ענקית )לבריכה(. 
חניה פרטית. מרפסות נוף. 
בהזדמנות: 5,000,000 ש"ח 

AW  נדל"ן והשקעות
052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 הר נוף- מגוון דירות 
למכירה במיקום, גדלים, 
ומצבים שונים: החל מ 

2,100,000 ועד- 3 מיליון ש"ח     
AW  נדל"ן והשקעות

052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 חד'
50 מ"ר + אופציה ל- 45 מ"ר 

מאושרת ק"א 3 כיווני אוויר, 
_____________________________________________)23-23(  פנחס נכסים 055-6789653 

 בבלעדיות באיזור דב גורנר 
3 חד' 65 בצד ובגג מתאים 

לחלוקה פנחס נכסים
 055-6789653  )23-23(_____________________________________________

 באיזור השנים 3 חד' 
כ-75 מ"ר בניין חדיש +חניה 

בטאבו + מעלית ק"א 
1,500,000 פנחס נכסים 

055-6789653  )23-23(_____________________________________________

 לסגירה!! א.בנימין-
אברהם 3.5 חד' כ-85 מ"ר 

ק"א, "שמורה" + סוכה, 
1,385,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)23-23(  לדיור" 052-5222690

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

1,495,000 א.להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי!! א.שיכון-ה' 3 
כ-64 מ"ר א.להרחבה צד/
וג.בטון 1,315,000 "תיווך-

_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 א.ר'-הצבי כ-3.5 
חד' כ-70 מ"ר משופצת 
+"היתרים" לגג בטון + 

מעלית  1,550,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 ברחוב ביאליק, בקרית 
שמואל דירת 3 חדרים 80 מטר 

קומה 2 מסודרת 560,000 
ש"ח עינב

RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

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

ב- 1,600 ש"ח  קומה ראשונה 
460,000 ש"ח עינב

RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 בקרית שמואל, נייברג, 
דירת 4 חד' 130 מטר מרווחת 
מאוד מוארת קומה 4 מיקום 

מרכזי ונגיש 570,000 ש"ח 
גמיש פוטנציאל מצויין

 RE/MAX 050-244-244-6
_____________________________________________)23-23(  עינב

 צמוד לשטיבלך דירת 4 
חדרים חדשה 100 מטר + 

מחסן + חניה 960,000 ש"ח
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)23-23(  עינב

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

חד' החל מ-1,560,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721  )23-23(_____________________________________________

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

ש"ח  תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד' מיידית, בניין-
חדש 1,600,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )23-23(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 במרום-שיר 3 חד' ענקית 
+ חניה, חזית, נוף מדהים, 

1,870,000 ש"ח  תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 85 מ"ר 
גדולה 3 חד' + מרפסות, 
חזית, ק"א, 1,720,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באבוחצירה, קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

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

מיידית 3,800 גמיש )ללא 
_____________________________________________)23-23(תיווך( 054-4290600

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

שמורה, א.להרחבה 1,170,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל-
הנביא 70 מ"ר, ק"א, 

2.5 חד' + מרפסות  3 
כ"א, זקוקה לשיפוץ 

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

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(  נכסים  052-7684074 

 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(_____________________________________________

 בנווה אחיעזר 4 חד' 
ק"ק מוגבהת + 35 

מ"ר חצר, משופצת  
1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 באזור הנבאים 3 גדולה 
מושקעת כחדשה+אפשרות 

לריהוט מלא, חזית 2,150,000
054-8449423)23-23(_____________________________________________

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', קא', חזית+התרים 

ביד!בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-5701010

 בית פתוח היום 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית!אופציה 
מושלמת לעוד חדר, רק 

1,375,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)23-23(- מתווכים" 03-5701010

 בנויפלד! 3 חד', 
קב', חזית+מעטפת 
מוכנה!הזריז נשכר! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

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

חזית! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 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 א. 
_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
3 חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 

משופצת+סוכה גדולה 
1,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 ברחוב יחזקאל 3 
חדרים+פינת עבודה, 

משופצים קומה א חזית, 
3 כ"א 1,650,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים קומה א' מושקעת 
מאוד חזית 1,480,000 תיווך 

_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב 054-5500263

 בקרבת לנדא! 3 חד' 
+ חצי כחדשה!מעלית 

וחניה!פונטציאל ל-4 
חד'!נוף פתוח! "אלוני 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-7610603

 בבלעדיות! בסמטאות 
הרב שך! 3 חד' )60 מ"ר( 

ק"ב אחרונה, גג בטון, 
אפשרות הרחבה מהצד 

)20 מ"ר(, על הגג )2 
יח"ד( מתאים גם לשתי 

משפחות! "אלוני נכסים" 
052-7610603)23-23(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה ,משופצים

ק"א חזית, 3 כ"א   
1,650,000, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
2 חד' 50 מ"ר ק"א+אופציה 

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,550,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 בלעדי 2 ח', זבוטינסקי 
צד בני ברק כ- 40 מטר + 
30 מטר אופצייה מאושרת 

קומה ב' מושקעת מאוד חזית 
1,180,000 תיווך אלרטניב 

054-5500263)23-23(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

דימונה
 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם החל מ- 300 אל"ש 

ע"פ השבחה העתידית, משה 
_____________________________________________)23-23(אלוש 054-3255667

 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

 בטבריה עילית, אזור 
קרלין דירת גן ק"ק מושכרת 
500,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)23-23(תיווך לאנ"ש 

ירוחם
 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם החל מ- 300 אל"ש 

ע"פ השבחה העתידית, משה 
_____________________________________________)23-23(אלוש 054-3255667

 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 
_____________________________________________)23-23(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 
_____________________________________________)23-23(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 

_____________________________________________)23-23(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 
_____________________________________________)23-23(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 
_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בסורוצקין 4 ח"ד 78 
מ"ר שופעת שמש 3 כיווני 

אויר ,מרפסת סוכה פינתית.
מרפסת 2,230,000 ש"ח ק"ב

054-7997077)23-23(_____________________________________________

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות תשואה 5,300 ש"ח 
ק"ק 1,150,000 תיווך - יוחנן 

050-4104044)23-23(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בקלישר, פנטהאוז 5 חד' 

משודרג, 125 מ"ר + מ"ש 
ענקית, קומה 6, מעלית,

2 חניות מקורות. 
_____________________________________________)23-23(שגיב גואטה 050-2600399

 בקהילות יעקב דירת גן 
מושקעת 4.5 חד' 110/110 

_____________________________________________)23-23(בהזדמנות 050-4811122

 בבן צבי כפר גנים ב',
5 חדרים, בנפרד ממ"ד, 

מרפסת שמש/סוכה, מעלית, 
_____________________________________________)23-23(130 מ"ר אתי 054-3320655

 בבן גוריון כפר גנים ג'
6 חדרים, מחסן, מ.שמש, 

ממד, 2 חניות 140 מ"ר עידן 
053-2817721)23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז השקט ברחוב 
ה-93 דירת 5 חד' גדולה 
מעלית+ חניה יהודה הס 

050-3003455  )21-24(_____________________________________________

 קרית יובל- דיור מוגן 
הוד ירושלים בהזדמנות לגיל 

השלישי 2.5 חד', 65 מ"ר. 
למכירה: 750,000 להשכרה: 
3,000 ש"ח )*מגוון פעילויות 
ושירותים לדיירי הבית בדמי 
ניהול  4,500 ש"ח לחודש(  

AW  נדל"ן והשקעות
 052-9977704  )23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 4 חדרים מסודרת, רח' 
ארלוזרוב קומה 2 + מעלית 

_____________________________________________)23-24(ללת' 052-7143496

 שפירא/בלפור עורפית 4 
חד' קומה 1 +מעלית+חניה 
ומרפסת שמש 1,570,000 

_____________________________________________)23-23(ש"ח 050-3528252

 בסלנט 4 חד' גדולים+ 
מעלית וחניה 1,460,000 ש"ח

050-3528252)23-23(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" במגדלי 
המכבים, 4 חד', קומה 13, 
נוף פתוח, משופצת, חניה 

תת קרקעית. שמעון איזגייב 
052-8872797)23-23(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהסתדרות, 4 חד' 80 מ"ר 

קומה 2. תשואה גבוהה 
מעולה להשקעה.

_____________________________________________)23-23(שגיב גואטה 050-2600399

 בחיים כהן היוקרתי 4.5 
חד' +מ"ש)סוכה( +חניה 

מקורה כפולה 3 כ"א מיידי! 
050-4811122)23-23(_____________________________________________

 בדף היומי בקרבת הרב 
קוק 4 חד' ק"א

עידן 053-2817721
_____________________________________________)23-23(אתי 054-3320655

 ביהלום כפר גנים א'
4 חד', מעלית, חניה,

_____________________________________________)23-23(130 מ"ר, אתי 054-3320655

 "רימקס עוצמה" 
בהרצל, 3.5 חד', ענקית 127 
מ"ר+זכויות בניה 60 מ"ר על 

הגג. קומה 2, חניה. שגיב 
_____________________________________________)23-23(גואטה 050-2600399

 ברוטשילד בקרבת הרצל 
3 חדרים+מעלית, 85 מ"ר, 

_____________________________________________)23-23(עידן 053-2817721

 בוייסבורג בפ"ת, 3 חד' 
קומה 4 אפשרות בניה לקומה 

נוספת, 1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ל(050-4150404

+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(_____________________________________________

קריות
 בעלי נכסים - "המומחיות 
שלנו השקט שלכם "- משרדינו 

עוסק בניהול דירות, אחזקת 
מבנים, השבחת נכסים ,קניה, 

מכירה, השכרה, תמ"א 38, 
מגרשים, עסקי ופרטי -  מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

04-8441111  )23-23(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

 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  )23-23(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )23-23(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )23-23(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג, משופץ 
מהיסוד בק"1 - עם 

מעלית, ללא דמי תיווך 
בב"ב בהרב קוק 23 2,500 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 054-6506501    

 "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  )23-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 4 חד' 

ק"א, נוף מרהיב 850,000 
ש"ח מניב 6-7% א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
בני ברק

דירות 
להשכרה

 באשל אברהם דירת 
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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בר' יוסי דירת 4 חד', ק"א, 
מרוהטת )אפשר ללא( 4,500 

_____________________________________________)20-23(ש"ח. 050-2808555

 בז'בוטינסקי 150, 
דירת 3 חד' מרווחים 

מאוד 90 מ"ר ק"ב 
משופצת כחדשה - שווה 

לראות. 3,850 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ל(052-7606611

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

ממוזגת, ללא ריהוט. תיווך 
054-8468260  )21-24(_____________________________________________

 בבורכוב 2 חד' יפה 
ושקטה, בבניין חדש 

נקי ושקט, ק"ב + 
מעלית, עדיף לזוג צעיר 

2,500 ש"ח.
_____________________________________________)20-23ל(053-2807550

 יחידת דיור 2.5 חד' אזור 
הרב שך מרכזי ושקט מאוד 
3500 גמיש בתהליכי סיום 

קומה ד' ללא מעלית. 
053-3120620)20-23(_____________________________________________

 בק. הרצוג 2 חד' כ-40 מ"ר 
ק"ג מרוהטת חלקית, אמבטיה, 
דו"ש, מטבח ענק 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-23ל(מיידי 052-2899085

 ברמב"ם, כ-25 מ"ר ק"1 
חדשה, יפה ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, דו"ש 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)20-23ל(052-6160852

 מפרטי!! משרד 28 מ"ר, 
באיזור התעשייה בבני ברק 
בקרבת קוקה קולה, גישה 
לכביש גהה שירותים וחניה 

_____________________________________________)20-23ל(צמודה. 052-3112020

 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(_____________________________________________

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת, 

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

_____________________________________________)21-24(לזוג צעיר בלבד!

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

 ביהודית! ק"ג, 3 חד', 
מרווחת ושקטה, נוף פתוח, 

4,000 ש"ח ללא תיווך 
_____________________________________________)21-24ל(052-7656748

 במוהליבר, 2.5 חד' כ 
65 מ"ר ק"א שקטה + 2 

מרפסות, ללא ריהוט לל"ת, 
_____________________________________________)21-24(  בשעות הערב 03-5327234

 דירת 3 חדרים משופצת 
בק. הרצוג בב"ב לזו"צ, דתי. 

_____________________________________________)21-24(  כניסה מיידית 054-2464316  

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
מפוארת, חדשה, מיזוג אוויר, 

38 מ"ר+ מרפסת ק"ג 2,900 
_____________________________________________)21-24(  ש"ח 052-7691171

 יח' דיור בבנין חדש ברב 
שר- בן פתחיה מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת, 25 מ"ר, 
קומת מינוס. 2000 ש"ח. 

054-8435566  )21-24(_____________________________________________

 למסירה בבני ברק עסק 
פעיל בענף הדגים עובד כ- 25 

_____________________________________________)21-24ל(  שנה 053-7534148

 להשכרה, מיידית, 
חנות במרכז כהנמן,

60 מ"ר חזית מוארת, 
מזגן + שירותים טל': 

_____________________________________________)21-24ל(  03-5709011

מבנים

 למכירה קראוון 7X7 תואם 
גן ילדים, משופץ ומתוחזק בגוש 

_____________________________________________)21-24ל(  דן 054-8424829

 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

 להשכרה דירות 2 חד', 
קומת קרקע+ חצר מתאים 

למגורים/ נכה/ משרד,
בשיכון ה' ורח' החלוצים,

_____________________________________________)22-25ל(גמיש 052-7170938

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

_____________________________________________)22-25ל(052-7170938

 בפוברסקי 2 חד' ק"ק 
מרוהטת ממוזגת, מוארת 
ומאווררת 2,500 ש"ח מיידי

_____________________________________________)21-24ל(  052-8797653

 בפרדס כץ, יח"ד, חדשה, 
ק"ק, 2 חד'+ חצר, מרוהטת, 

_____________________________________________)22-23(2,800 ש"ח. 054-8480308

 בדוב הוז יח"ד 2 חד' 
חדשה מרוהטת קומפלט 

ממוזגת, מאווררת 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ל(052-7658456

 4 חדרים  במרכז החרדי, 
מרוהטת ברובה מאווררת 

_____________________________________________)22-25ל(054-2112542

4-4.5 חדרים

 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 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

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

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

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

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

גורן

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

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

 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(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)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 לישיבת 

קרלין, 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(_____________________________________________

 הר נוף-להשכרה בוילה 
פרטית דופלקס גדולה 2 

קומות, 150 מ"ר, 5 חדרים, 
יפה משופצת ומרוהטת.

חצר פרטית ומרפסות ענקיות 
120 מ"ר נוף מדהים,

מוארת. מיידי. שכ"ד: 12,000 
ש"ח AW  נדל"ן והשקעות   

052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 הר נוף-חי טייב יחידת דיור 
כ-30 מ"ר לזוג, יפה משופצת 

חדשה. כניסה ב- 15.7.19
 שכ"ד: 3,300 ש"ח )כולל 

ארנונה וועד בית( AW  נדל"ן 
_____________________________________________)23-23(  והשקעות 052-9977704

ירושלים
וילות ובתים

יחידות דיור

 ירושלים-מרכז העיר 
משרד למכירה בנין כלל-

100 מ"ר ברוטו קומה 
גבוהה נוף מדהים. מעוצב 
ומאובזר במלואו. 7 עמדות 
עבודה. חדר ישיבות. שוכר 

עם חוזה בנכס. 1,250,000 
ש"ח AW נדל"ן והשקעות                       

 052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 למכירה בטבריה
ביניין 600 מ"ר בנוי, מחולק 

ל- 14 דירות + קומת מרתף 
+ חנות, קרוב לרב קוק

3,600,000 ש"ח עינב
RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 למכירה במושבה מגדל 
מגרש 1,400 מ"ר, ניתן לבנות 

5 בתים עם אופציה ל-6 נוף 
לכינרת, עינב

RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 דירות מחולקות במוצקין, קריית אתא
חיפה ובקרית אתא, עם 

תשואה עוברת - החל מ- 6%  
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)23-23(  פרוייקטים - 052-2790370  

 הכי יפה בעיר! פנטהאוז 
ענק 253 מ"ר וגג בטאבו, 
מעלית פרטית, אפשרות 

לחלוקה לשני בתים, תשתית 
קיימת, פנטהאוז ענק במחיר 

קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים
   052-2790370  )23-23(_____________________________________________

 דירות 2.5 חד', 3 חד', 
3.5 חד', חלקם עם תשואה 

עוברת )אופציה לחלוקה(
החל מ-500,000 ש"ח - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370  )23-23(_____________________________________________

 בחרדי, דירות 4.5 - 3 חד', 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)23-23(  פרוייקטים - 052-2790370 

 בשיכון-ג' 3חד' יפהפייה, 
חדשה מהניילונים!  תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו, משרד 75 
מ"ר, מפואר ומושקע, 
)מחולק ל-4 חד' ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 
כולל מטבחון ושרותים 
כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח " סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרדים 

120מ"ר + אופציה ל-2 
חניות צמודות מיידי 

לפרטים נוספים "סלומון 
נכסים והשקעות" 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בדניאל, 5 חד' ק"ב 
ואחרונה, משופצת, 

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

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי-למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע, 
חנות 22 מ"ר, חזית, 

משופצת, מיקום מרכזי, 
מיידי, 820,000 ש"ח 
גמיש, סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, להשכרה חנות 
ברח' ירושלים, קרוב לרבי 
עקיבא 35 מ"ר חזית לכל 
מטרה 5,700 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברח' ירושלים קרוב 

לרבי עקיבא, 22 מ"ר, 
חזית, משופצת, לכל 
מטרה, כניסה מיידית 

3,600 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי במינץ, קרוב 
לרבי עקיבא, מחסן 

להשכרה, 30 מ"ר, חזית, 
גישה נוחה לרכב, מיידי, 

2,000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

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

ממוזגת 5,500 ש"ח 
052-7671305)23-24(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד', 
מסודרת+מעלית וחניה, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-5701010

 בבנין חדש בסוקולוב! 
4 חד' מקסימה קו' רק 
4,500 ש"ח מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)23-23(_____________________________________________

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

4,200 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 4 חדרים 
חדשה מקבלן מפוארת קומה 

2 מעלית, מיידי תיווך 
050-6117777)23-23(_____________________________________________

 בפרמישלן 4 חדרים בניין 
בוטיק מפואר מעלית מיידי 
_____________________________________________)23-23(4,800 תיווך 050-6117777

 בגוטליב, 4 חד', ק"ג + 
מעלית מיזוג, ריהוט חלקי, 

לפרטים א"ב תיווך-
054-8451271)23-26(_____________________________________________

 2 חד' מרווחת, 60 מ"ר 
קומה 2.5 ז'בוטינסקי עורפית, 

חזית לירדן 2,990 ש"ח
055-6780228)23-23(_____________________________________________

 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

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

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

 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

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-6651365

 50 מ"ר -1 בגן וורשא 
משופץ ויפה, להשכרה לכל 

מטרה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 בוייסבורג בפ"ת 3 חד', 
קומה 4 אפשרות בניה לקומה 

נוספת, 1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ל(050-4150404

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-24ל(תחום 072-3969655

 ליד האוניברסיטה 
2.5 חדרים 60 מ"ר מחיר 
בהזדמנות 480,000 ש"ח 

054-2388654)23-23_____________________________________________

 ליד האוניברסיטה 110 
מ"ר מחולק ל-2 יחד' כל יחידה 

3 חד' מושכרת ב- 4,000 
ש"ח, מחיר 680,000 ש"ח 

054-2388654)23-23_____________________________________________

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

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

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

מציאה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114 

תיווך BA יזמות
 054-4980159)23-23(_____________________________________________

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59 חזית תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 להשכרה מבנה!! 
בפרדס כץ, על שטח פרטי 

כ-250 מ"ר פלוס חצר. מתאים 
גם למעון. אדי נדל"ן

054-8493483)23-23(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב 

053-4159884)23-26(_____________________________________________

 להשכרה משרד במרכז 
בני ברק ק"ק +שירותים וחניה, 

פינוי בסוף החודש)יוני( 
_____________________________________________)23-24ל(050-6751600

 להשכרה משרד 
מפואר לעו"ד 16 מטר חזית 

לזבוטינסקי פינת הרב שך 
_____________________________________________)23-23(2,700 טל 074-7020616

 מציאה בר"ע משרד 35 
מ"ר משופץ נגיש קומה א רק 
2,600 ש"ח תיווך BA יזמות 

054-4980159)23-23(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר בבנין חדש 
קומת כניסה מושקע תיווך 

BA יזמות 
_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון 

 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(_____________________________________________

 מחפש לשכור חנות/
משרד בב"ב ? יש לך נכס 
בעיר וחושב מי יטפל לך 
בו? בשבילך אנחנו כאן 

תיווך BA יזמות
 054-4980159)23-23(_____________________________________________

 22 מ"ר+גלריה בר"ע 38 
 BA רק 4,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)23-23(יזמות 054-4980159 דורון



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

 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

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

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

 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(_____________________________________________

 "בית ארז אירוח יהודי" - 
בהר כנען, ל"בין הזמנים".

55 מיטות, חדר אוכל + חצר 
גדולה וביכ"נ + בריכה.

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

תעוז

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

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

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

קנית רכבים

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(_____________________________________________

בריאות

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-21/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

■ 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 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

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

לזוגות/משפחות.
052-4604609)20-23(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים מאובזרת 

+ ג'קוזי לזוגות/משפחה. 
054-5259470)20-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות ובבין הזמניםבשבתות  ובפסח

054-9900770

 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

 טחורים ופיסורה-
עיצה המרפאה לחלוטין- 

והצילה רבבות אנשים 
ללא ניתוח ללא משחות 

050-6882047
02-5822586  )21-24(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
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 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

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

 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

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(_____________________________________________

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

פיתוח קול

עין הרע

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

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

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-25(שרי 050-4171813

ספרי תורה
 מחפש לקנות ס"ת ספרדי 

ברמה גבוהה וכן מזוזות. 
_____________________________________________)20-23(להתקשר בערב 050-4300283

 נאבד צמיד פנדורה אמיתי 
עם 5 תליונים באזור דובק/ גן 

ורשא/ רבי עקיבא.
_____________________________________________)21-24ל(  052-7114465

 אבד פלאפון C2 נוקיה 
באוטובוס לבית שמש לפני 

_____________________________________________)21-24(  פסח 052-7116399

 נלקחה בטעות שקית עם 
זוג נעלי גברים בחוף שרתון 

ביום שישי ער"ש אמור
050-4160390  )21-24(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
_____________________________________________)21-24(  בגני יהושוע 054-8405090

 נמצאו זוג אופניים של ילד 
בגני יהושוע בחול המועד. 

054-8525828  )21-24(_____________________________________________

פדיקור
 פודיאטור מומחה לפדיקור 

רפואי לגברים, לסוכרתים, 
פטרת, יבלות ועוד.. 

_____________________________________________)22-23ל(052-3107184

 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(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

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

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

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-24(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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! 
מחירים זולים 
052-2523284)23-24(_____________________________________________

 הוצאת עין הרע בעופרת 
לפי מהרח"ו בברכת הרבנים 

במבצע 50 ש"ח למסירת 
_____________________________________________)23-24(השמות 055-6720284

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)23-24(בתשובה 052-3245153

 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

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

054-7938941)21-22(_____________________________________________

 מעוניין לקנות מכתב של 
הרבי מחב"ד תמורת 1000 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 050-4158682

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)21-22ח(מסאז' 052-7396092
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מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

 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

3 ב-100&  מכנסי בנים 
 שמלות לחג 50 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

"אצל בתיה"

אלפי פריטים 
ב-10ש"ח

 03-5792841

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

 כיריים גז בקו 4 להבות, 
חדש באריזה, באחריות 270 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7687863

 מחשב שולחני 
ליבה כפולה מצוין 

בהזדמנות+תוכנות 450 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(053-3346080

 רדיאטור 20 צלעות 
בירושלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7618093

 פנס שוקר חשמלי להגנה 
עצמית חדש באריזה בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(180 ש"ח 054-5321885

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
  LCD "8 טושיבה מסך
_____________________________________________)21-22ח(240 ש"ח 052-2727474

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

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח 052-2727474

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב 120 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-6850138

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג 150 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 מזגנית חימום- 50 ש"ח 
בי-ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)21-22ח(15:00

 מפזר חום- 50 ש"ח בי-ם 
_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 סורק- 50 ש"ח בי-ם
_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 למכירה מקפיא לבן 7 
תאים מצב מצויין 420 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד 052-5737813 

 מסך מחשב 19 אינץ' של 
HP מעולה בר"ג 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי-ם 050-4147729 

_____________________________________________)21-22ח(אחרי 15:00

 טלפון יונידן כחדש 40 
_____________________________________________)21-22(ש"ח 052-7658245

 מכונת תפירה זינגר+ 
_____________________________________________)21-22(ארגז 330 ש"ח 052-7658245

 מדיח כלים גדול 
bloomberg  במצב מצוין 

)בני- ברק( - 450 ש"ח בלבד 
054-7216671)21-22(_____________________________________________

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני- 
ברק(  - 150 ש"ח בלבד 

054-7216671)21-22(_____________________________________________

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני- ברק( - 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה במצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח גמיש 050-4110991

 רדיאטור 12 צלעות- 100 
ש"ח בי-ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)21-22ח(15:00

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר- 50 ש"ח בי-ם

_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מצלמה דיגיטלית פוגי 
8.1 כולל נרתיק 120 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(03-6168168

 ספפה עמינח 2 מיטות 
_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח 054-8408778 

 שולחן+ 6 כסאות 
מרופדים לסלון במצב מצוין, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 03-6193273

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-5705546

 מיטת הרייזר- מזרני 
קפיצים נוחים ונשלפים מצב 

מעולה רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(054-8423151

 2 כסאות )חום( מטבח 50 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7658245

 2 כסאות כורסאות סלון 
בוק מרופד 200 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 קומודה 6 מגירות בוק 
טבעי אדמדם 300 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 2 שידות בוק טבעי 
אדמדם 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 שולחן סלוני 70/70 חום 
ונגה כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245 

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן אורך 1.8 מ' רוחב 
97 ס"מ נפתח חום כהה 300 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 050-4116799

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני- ברק( 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 140/70 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד 054-7216671

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת- 7 מ"מ מידות: 

100/155 ס"מ בר"ג 120 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 ארונית 2 דלתות מעץ 
בצבע לבן 90/40/105 בר"ג 

220 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 שולחן מטבח זכוכית 
120/80 + 4 כסאות בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(450 ש"ח 053-3103049

 מיטת עץ 100 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 ארון 5 דלתות, סנדויץ' 
פורמייקה צבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(054-8408778

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים+ מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )בני- ברק( - 120 
_____________________________________________)21-22(ש"ח בלבד 054-7216671

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונות ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח 058-4843223

 2 ארונות שירות במצב 
טוב 180/65 ס"מ, 120 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(כל אחד 050-4087927

 בבני ברק מיטה היי רייזר 
זוגית במצב מצויין ביותר צבע 
_____________________________________________)21-22ח(אדום 500 ש"ח 054-8499591

 מזנון לבן יפהפה מעץ 
מלא- כמו חדש 215/76/50 

ס"מ בר"ג 400 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 ארונית מטבח מסנדויץ' 
אדום כולל שיש וכיור ב 500 
ש"ח בבני ברק 03-5740224

054-8477988)21-22(_____________________________________________

 ספה פינתית מעור איטלקי 
שמנת 500 ש"ח 1.9/2.98 
_____________________________________________)21-22(חזקה ונוחה 052-7652256

 פינת אוכל נפתחת 
אליפסה+ 4 כסאות, צבע עץ 

בהיר, מחיר 300 ש"ח גמיש 
050-8918009)21-22(_____________________________________________

 כיסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנותי )בני- ברק( - 
_____________________________________________)21-22(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן נפתח ל 3 מ"ר+ 
6 כסאות מרופדים במושב, 

מעץ מלא, מעוצב חדש- פחות 
משנה בשימוש. 2,500 ש"ח 

*אפשרות לשולחן או כסאות 
_____________________________________________)21-28ל(  בנפרד 052-4227714

 למכירה ספה 4 מושבים+ 
מגירה 500 ש"ח 

050-3337530  )21-22(_____________________________________________

לפרטים:
050-6863794

מתארגנת קבוצה 
להוצאת דרכון 

פורטוגלי

במחיר קבוצתי
)דרכון אירופאי(

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 מבקש טלפון כשר 
בתרומה/ תשלום סמלי

_____________________________________________)22-23ח(054-3429699

 דרוש- מצות לישיבה 
לבחורים ממה שנשאר מפסח. 

_____________________________________________)22-23ח(טריות בלבד 054-8494776

 מי שמעונין למסור לבחורי 
ישיבות מזגן נייד או מזגן חלון

_____________________________________________)22-23ח(054-8471038

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)22-23ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ונתקן אותה 

לצורך מצווה
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש לאדם העובד 
כמסז'יסט טיפולי- רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
_____________________________________________)22-23ח(בתורת המסאז' 052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תישמח לקבלו.
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה

_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)22-23ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה או 
סמסונג בתרומה/אפשרי 
_____________________________________________)22-23ח(במקולקל 052-3595314

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת- קודש/ 

אפשרי במקולקל.
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 פקס קנון כחדש דגם 495 
+ צילום 210 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-6389446, בהזדמנות

 Teha מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח ג- 83 ר- 52 
_____________________________________________)22-23ח(ע- 55 בפ"ת 052-2786557

 מכונת תפירה ביתית 400 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3595314

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצויין 260 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)22-23ח(קרם 240 ש"ח 0525737813

 למכירה כסאות פינת 
אוכל עץ מלא 45 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות!!! שולחן 
סלוני במצב מצוין- למכירה 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 050-4160457

 סטנדר עומד, מצב מצויין, 
150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 ארון לאמבטיה+מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא משרדי במצב מצויין 
200 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)22-23ח(052-7122839

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110991

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 כורסא עם קליילינר 
כחדשה במחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד י-ם פל'- 050-4191181

תינוקות

 מינשא לתינוק כחדש חב' 
_____________________________________________)21-22ח(צ'יקו 100 ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 052-7188017

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

_____________________________________________)21-22ח(052-4747667

 שידת החתלה, 4 מגירות, 
משכל מצב מצויין, שמנת, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח 054-8408778

 עגלת תאומים מאונטן 
באגי, צרה, מעט דהויה 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8408778

 מיטת תינוק+ מזרן איכותי 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון במצב מצוין 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח 058-3245685  

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
ג'וגר תאומים ויחיד 50 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 חלקים למשאבת אונט 
_____________________________________________)21-22ח(ידנית 50 ש"ח 058-3245685

 YOYO גגון אפור לעגלת 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח 058-3245685

 מזרן למיטת תינוק/ 
עריסה חדש 50 ש"ח -058

_____________________________________________)21-22ח(3245685

 כסא אוכל לתינוק במצב 
_____________________________________________)21-22ח(מצוין 100 ש"ח 058-3245685

 עגלת GRACO )גרקו( 
מצוינת+ תיק ומשחק ב 500 

בירושלים מקור ברוך 
_____________________________________________)21-22ח(054-8498685

 מיטת תינוק בהזדמנות!!! 
צבע חום בוק מצב מצוין 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3346080

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

_____________________________________________)21-22ח(053-3103049

 אמבטיה סיליקון 
מתקפלת, מצב מעולה רק 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8423151

 למכירה לול מצב מעולה 
כחדש לא היה בשימוש כמעט 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-6140800

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

_____________________________________________)22-23ח(052-4747667

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)22-23ח(רק 270 ש"ח 050-9089110

 מטרנות מהדרין ללא 
שלבים 40 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110991

חופשה בין התאריכים:

25-29.8.19
כ"ד-כ"ח אב

054-3499887
054-4298899 tamar-travel.co.il

 

  
  

  

 
 

 

מופעי ענק מידי ערב, מופעי זמר נבחרים,
הרצאות מפי טובי הרבנים, סוויטות פאר, ארוחות 

גורמה כיד המלך ...ואת לא תפסיקי לומר ’וואו‘!
                                 מופעי ענק מסביב לשעון!

בנהריה

055.8833077
052.6550629
077.5100355

הקלטת שיר
והקרנת סרט

מחזור א‘
כ"ט-א' תמוז  2-4/7  

אפשרת לזוגות

מחזור ב‘  > לנשים בלבד
ד'-ו' תמוז  7-9/7   

אפשרות ללילה נוסף

מחזור ג‘  > לנשים בלבד
ו'-ח' תמוז  9-11/7   

מחיר
חסר

תקדים

אפשרות ל-12
תשלומים  ללא ריבית

בריכת שחיה
פתוחה לרשותכם

במשך כל היום!

Limor
Ben Simon

האומנית
לימור בן סימון
במופע חדש

הגדולה מכולם!

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)23-24ח(דברי תורה 052-7621791

 כיריים גז בילדאין)לוקסור- 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-3463482

 תנור אפייה קטן כחדש רק 
300 ש"ח פלאפון:

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)23-24ח(052-2786557

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש, שמור במצב טוב 

_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 050-4087927

Pilot רדיאטור 
9 צלעות כמעט חדש!!! 80 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4087927

 ברה"ע למכירה מיחם 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 מערכת סטריאו במצב 
מצוין+2 בוקסות איכותיות 

500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 מגהץ קיטור בלחץ חזק 
הכולל תחתית למים במצב 

מצוין 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 טלפונים ביתים אלחוטי 
חדשים זוגי ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(טל- 052-5173314

 למכירה מיבש כביסה 
אלקטרולוקס במצב מצוין 

500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7110177

 מסך מחשב 22 שטוח 
עם כבל למחשב וכח חשמל, 

_____________________________________________)23-24ח(מצוין טל: 050-2897977

 מזגן גוניור אלקטרה 3/4 
כוח 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-3595314

 מחשב+מסך+מקלדת, 
ביתי מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-5203761

 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

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 
צילום מסמכים ועוד 350 ש"ח
נייד 052-2437292 כל הקודם 

_____________________________________________)23-24ח(זוכה

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 300 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(נייד 052-2437292

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד מצויין 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7171228

 למכירה פקס קנון חדש 
לחלוטין בסך 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(058-3292985

 מזגן ג'וניור אלקטרה 3/4 
_____________________________________________)21-22ח(כוח 500 ש"ח 052-3595314

 ארונית מנירוסטה לפלטת 
שבת בבני ברק 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(03-5740224 054-8477988

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8420684

 שידה קטנה צבע שמנת 
חדשה + 2 מגירות 45*45 

סמ' 200 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא נפתחת ירוק זית 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה מיטת 
נוער נפתחת במצב 

מעולה+מזרונים 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 ספת עור יחיד רינקליר 
הנפתח ברגלים במצב מצוין

_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 שולחן מטבח זכוכית 
120/80 + 4 כיסאות 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בב"ב 053-3103049

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)23-24ח(050-4120285 גמיש 

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)23-24ח(250 ש"ח גמיש 050-4120285

 2 שטיחים לקיר דיוקן הר' 
מרדכי שרעבי והבבא סאלי 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח בי-ם 050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות מידה 23 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בירושלים 050-4120286

 ארון לאמבטיה+ מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 שולחן מטבח נפתח+ 
כסאות, פורמייקה, 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(טל': 052-4452710

 שולחן נמוך עגול מתאים 
ללובי משרד 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 סלון 3+2 מעוצב כחדש, 
בד בורדו קטיפתי 950 ש"ח 

052-5203761)23-24(_____________________________________________

 סטנדר עומד 150 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 כסאות מפלסיק עם ידית 
_____________________________________________)23-24ח(60 ש"ח 052-7126106

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)23-24ח(טל: 054-8423405

 שולחן וכסאות לפינת סלון 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 050-4184747

 תריס הצללה מעץ 50 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4184747

 עגלת מאמס אנד פאפס 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 050-4184747

 למכירה ספה 2 במחיר 
_____________________________________________)23-24ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון 290 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 למכירה מקפיא 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 למכירה פקס 160 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 שולחן לסלון זכוכית 1/60 
_____________________________________________)23-24ח(ב"ב 90 ש"ח 058-3265087

 קומודה בצבע חום ב"ב 4 
מגירות+מראה 200 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3265087

 למכירה סט ספה 1+2+3 
מצב מצוין חזק ויציב 490 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מזנון לבן יפהפה מעץ 
מלא כמחודש 50*76*215 

ס"מ 400 ש"ח ברמת גן 
_____________________________________________)23-24ח(052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת 7 מ"מ מידות: 

155*100 ס"מ 120 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(ברמת גן 052-3300880

 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

 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

 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
 פלאפון תומך כשר הוט 

מובייל כחדש ממש!! רק 130 
ש"ח. יפה מאוד בצבע לבן לא 

_____________________________________________)22-23ח(טאצ', גדול 054-8426680

 דרוש כרטיס טוקמן כשר 
ללא תשלום/ במחיר סמלי 

_____________________________________________)22-23ח(054-8426371 )ב"ב(

 samsung j1 פלאפון 
מושגח במצב מצוין במחיר 

_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח. 053-3186473

 סמסונג טאצ' כשר 
C3300 ב 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(050-4159062

 נוקיה C2 לא היה בשימוש 
לא כשר, מחודש, 170 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(058-3251441

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-2614753

 מכשיר נוקיה 3310 כחדש 
ממש כולל נרתיק 160 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3131122

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מיטת נוער כפולה+ארגז, 
איכות מעולה במצב חדש! 

1,200 ש"ח)פחות מחצי 
מחיר( 050-4144330

_____________________________________________)23-24ל(03-6198790



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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
31 ספסלים נירוסטה. *מכונה 

לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

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

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

 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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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(_____________________________________________

 למכירה רמפה מברזל 
במצב מצוין לקומת קרקע עד 

5 מדרגות בסכום סמלי 
_____________________________________________)21-22ל(050-4115136

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

052-7154652  )21-22(_____________________________________________

 Hermes בושם הרמס 
לגבר 75 מ"ל 250 ש"ח 
במקום 380 ש"ח טלפון:

054-8443855  )21-22(_____________________________________________

 למכירה בפ"ת גלגל 
קידמי לאופני הרים מידה "26 

)קומפלט( 100 ש"ח
050-9340317  )21-22(_____________________________________________

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח

052-7143037  )21-22(_____________________________________________

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)21-22(  ש"ח טל': 052-2727474

 אוגרים סיביריים למכירה 
)מוגבל( 15 ש"ח לאוגר 

לדאגנים ואחראיים בלבד 
055-6797107  )21-22(_____________________________________________

 2 אופני הרים לנערים מגיל 
12 שנים והלאה מידה "24 כל 
_____________________________________________)21-22(  אחד- 280 ש"ח 054-2819921

 אסימון טלפון ישן 5 ש"ח 
052-7653753  )21-22(_____________________________________________

 מטבע ברכה חסידות בעלז 
_____________________________________________)21-22(  350 ש"ח 052-7653753

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח 

052-7653753)21-22(_____________________________________________

 חליפת גבר גוון אפור מידה 
50 חדשה גזרה רחבה 200 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת על קלף+ 
מנורה רק 260 ש"ח 

054-8430025)21-22(_____________________________________________

 מזגן חלון 500 ש"ח 
054-7938941)21-22(_____________________________________________

 שולחן גיהוץ חדש )בני- 
_____________________________________________)21-22(ברק( - 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
לבן במצב מצויין 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(גמיש 050-9340317

 אופניים לילד לגיל 5 שנים 
והלאה - 130 ש"ח טל': 

050-9340317)21-22(_____________________________________________

מכונת תפירה משוכללת 
במצב מצוין, דגם מרדיקס 

_____________________________________________)                                                                             )21-22(מחיר 500 ש"ח 050-5385055                                             

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים/מגורים 
_____________________________________________)22-23ח(בתשלום 050-6651365

 אישה חרדית מעוניינת 
בעבודות בית קלות באזור בני 
_____________________________________________)22-23ח(ברק לפרטים: 054-8423182

 מחפש עבודה בלי הרבה 
מאמץ פיזי ולא עם לקוחות 

_____________________________________________)22-23ח(054-8504411

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)22-23ח(0527396092

 גיטרה קלסית+ תיק 
ומכוון 350 ש"ח 02-6537021

058-3235554)22-23(_____________________________________________

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח
052-2437292)22-23(_____________________________________________

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-2437292

 LG כונן דיסקים חיצוני 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 052-2437292

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-7938941

 כיסוי למיטה+ וילון יורד 
מסביב. בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש. 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בב"ב 052-7600336

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 שטר חו"ל 10 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 בידורית פרוקסימה 360 
וואט+ בלוטוס ואוקס+ סוללה 

_____________________________________________)22-23ח(480 ש"ח 055-6765595

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב בבני- ברק 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3662700

 ארונית 2 דלתות מדפים 
80/175 בבני- ברק 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 שולחן וכסאות מעץ מלא 
בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מיטת תינוק+ מזרון 
איכותי כחדשה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן חדש. 70 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7188017

 מיטת עץ 100 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 משקפי שמש חדשות 
חברת "ארוקה" חזקות בשמש 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 80 ש"ח 052-5918474

 שעון יד לגבר חדש אכותי 
בולט מהמם ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 תיק גב ברמה של חברת 
"קרוקס" חזק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח 058-3245685

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 050-2897977

 לול 170 ש"ח שיכון ג' ב"ב 
052-7655652/3

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 חבילת  מצות מכונה 
ירושלמי קילו וחצי ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(באלעד. פל': 050-4145512

 אוסף נדיר של טלכרטים 2 
ש"ח ליחידה, בירושלים

_____________________________________________)22-23ח(052-7618093

 ערכת ציור אייר- בראש 
כחדשה במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7151009

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7154392

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(02-6522251 058-3232259

 מנורת קיר לפרוזדור 20 
ש"ח 02-6522251

_____________________________________________)22-23ח(058-3232259

 סיר לחץ חדש סולתם 
תשעה ליטר 120 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 ירחוני קטיפה כל אחד 
_____________________________________________)22-23ח(ב 6 ש"ח 054-2013391

 למסירה- בחינם שולחן 
לפינת אוכל- עץ בוק נפתח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 נעלי בריל חדשות מס' 43 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח 054-2013391

 מחזור עור פסח שבועות 
נוסח ספרד. 50 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 חלקי מיקסר בוש קטן 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 ספרים על גדולי ישראל 10 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(כ"א 050-4131038

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 050-9089110

 ארון לאמבטיה עליון עם 
מראה רק 170 ש"ח פל':

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 חליפה שחורה ישיבתית 
מעוצבת 65% צמר מידה- 48 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 054-4514210

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים צבע קרם כחדשה 

400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 מציאה, שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 

באריזה רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 טוסטר אובן קטן במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה 40 ש"ח 054-4514210

 קורקינט לגיל +8 מתכת 
גלגלי סיליקון. מתקפל כחדש 

_____________________________________________)22-23ח(- 180 ש"ח 052-3466398

 כרית עיסוי ומסאז' של 
ד"ר גב חדשה באריזה יוקרתית 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 052-3466398

 למכירה מקפיא 7 תאים 
מצב מצויין 480 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עמודון מדפים חזק 210 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כיריים גז כמו חדש 120 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-5737813

 נעליים חדשות באריזה 
בצבע בז' עם סוליה קש. מידה 

40. רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 נעליים חדשות בצבע 
שחור לק עם שרוכים- יפות 

מאוד רק 65 ש"ח. מידה 39. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 כספת ביתית חדשה 
בקרטון מצוינת 170 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 058-4843223

 קשת לעגלה מתכוונן של 
טייני לאב 70 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-4843223

 להכנסת ס"ת!! 3 שלטי 
חוצות )לא מבד( בגודל 1/6 
גדולים מיוחדים לתלייה. 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. ב"ב. 054-3132330

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

_____________________________________________)22-23ח(052-7154652

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני- ברק( - 120 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כל שנה ב 2 כרכים. 

45 ש"ח לשנה- 2 כרכים.
_____________________________________________)22-23ח(052-7600336 בב"ב

 אופני ילד מצב מצויין מס' 
16 ב 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-7655617

 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

 שעון חכם כשר )בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 שוקר עם פנס נטען ב 
220 ש"ח 055-6795307 

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
חדש ב 65 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט כמעט חדש, רק 

_____________________________________________)22-23ח(ב-100 ש"ח 054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי
מצב חדש, 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 

בשימוש 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(טל:054-8464909

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(כ"א 052-3595314

 ציוד ספורט מקצועי, 
משקולות כל פריט 499 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8447111

 שמלת ערב סגולה לנשים 
40 נקנתה ב"מודה" 
למכירה ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4186100

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב-60 שקל
_____________________________________________)22-23ח(טל: 052-7154652

 למכירה מזוודה + פקס + 
מסך מחשב כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 052-5737813

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 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

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 054-8423405

 רמקול מוגבר 100 וואט 
לכנסים ואירועים עד 100 

איש. קל ונייד. 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)22-23ח(054-3132330

 לצילום סטודיו ואירועים 
מערכת תאורה הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה. 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח. ב"ב 054-3132330

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 מטען 36v כחדש ב 100 
ש"ח 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)22-23ח(הערב

 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

 לבית אבות בב"ב 
*עובדת סיצואלית ל- 24 

ש"ש תנאים טובים 
למתאימה *עובדת 

תרבות במודעון לנשים 
בשעות אחה"צ -15:00

18:15 קו"ח לפקס 
 03-578-7698

ganeymargoa@ מייל
neto.net.il)23-24(_____________________________________________

 למשרד נשים בבני-ברק 
דרושה מזכירה לשעות אחה"צ 

 052-3081122 16:00-21:00
_____________________________________________)23-23(או קו"ח לפקס 03-616-5110

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב והלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)23-24ח(052-3595314

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, ניסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)23-24ח(בכירה! 050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)23-24ח(לפי שעה 054-7938941

 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

 אופני ילדים 20 עם 
הילוכים 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-5385013

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 מכונת תפירה במצב חדש 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-5203761

 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 



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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה 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(_____________________________________________

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)19-23(לפרטים 052-2801555

 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(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)19-23ל(050-7111483

 לחנות "שי מתוק" ב"רב 
שפע" וב"ב, עובדת למשמרות 

+ ידע בעיצוב מתנות, דוברי 
_____________________________________________)19-23(אידיש יתרון 053-3180602

 למעון ברמת אביב 
דרושה מנהלת בעלת 

נסיון, ומטפלות אחראיות 
_____________________________________________)20-24ל(ומסורות. 054-4605711

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 למוקד ייחודי בפתח 
תקווה מתאמת פגישות לענף 
הביטוח, נסיון בתאום פגישות. 

Riki@tlp-ins.co.il
054-2604225)20-23(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני ברק חרוץ ונמרץ בין 

השעות: 9:45-14:45
_____________________________________________)20-23ל(052-7120352

 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

 למשרד רואי חשבון בגודל 
בינוני בתל אביב יועץ/ת מס' 

)גבריםו/או נשים( לעריכת 
דוחות אישיים/עבודה מול 

מס הכנסה. במשרד עובדות 
גם נשים חרדיות. שליטה 
במערכת שע"מ. שליטה 

בתוכנות אופיס. קו"ח לפקס 
03-7604646)20-23(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה ניהולית 
מהבית בסיפוק ומשכורת 
הולמת? מקומך איתנו! 

_____________________________________________)20-23/19(לפרטים, טובי: 054-8477787

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה, גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

_____________________________________________)21-24(בונוסים 052-7144468

קו עיתונות דתית / 8218595 / 

משמרות בוקר וערב

עובדי/ות ניקיון
למשרדים

 03-9525278
052-2393390

באזור קניון איילון

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב דרושים אנשי/ות 
מכירה תותחים )מוקד 
נפרד( שכר + בונוסים 
_____________________________________________)20-23(גבוהים. 072-2230781

 עובדי נקיון ותברואה 
לבי"ח בלינסון, שעות נוחות, 

בונוסים וקידום, הסעות 
וארוחות, שכר ותנאי עבודה 

טובים, תנאים סוציאלים 
_____________________________________________)21-24(מלאים, מיידי. 054-6899999

קול העיר ב"ב (קו עיתונות דתית) / 8221189 / 

רשת צהרוני "חוויטף" 
בקריית אונו מחפשים אתכם
להשתלבות בקייטנות הקיץ

ליצירת קשר וראיון: 
חגית 050-8269883, שרון 050-2110326

גננים/ות, סייעים/ות ומורים/ות
קייטנות הקיץ יתקיימו בגני הילדים ברחבי העיר

בין התאריכים 1.7-31.7, בימים א-ה / 7:30-16:30
שכר גבוה למתאימים!!!

 לתינוקיה איכותית דרושה 
מטפלת, משרה מלאה, מרכז 

בני ברק תנאים מצוינים!
054-5841018)21-24(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בבני 
ברק דרושה מזכירה למשרה 

מלאה. עבודה במשמרות. 
לפחות 3 משמרות ערב. 

מגורים בבני ברק והסביבה 
חובה. קו"ח:

officeorthodontics04@
gmail.com  )21-24(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
להתקנות במיזוג אויר. באזור 

המרכז לפרטים:
_____________________________________________)21-24ל(  058-7348517

 מזכירה לאחה"צ -15:00
18:00 למשרד רו"ח ברמת גן, 

נסיון, שליטה באופיס 
_____________________________________________)21-24ל(  03-7551500

 לגן חב"ד ברמת גן דרושה 
מובילת קבוצה לכיתת מעון 

_____________________________________________)21-24ל(  לפרטים 050-4140298

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני לתאום פגישות. 

תנאים סוציאליים 
מצוינים! 4 משמרות 

_____________________________________________)21-29(  בשבוע. 054-2328926

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית גננת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

עו"ס/ית למחלקה הפנימית
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

 דרישות: נכונות להשקיע בעבודה ייחודית ומאתגרת | יכולת עבודה הכוללת טיפול פרטני/ משפחות/קהילה
 | נסיון בעבודה במערכת הבריאות-יתרון | תינתן עדיפות לעו"ס קהילתי/ת

עבודה עם אוכלסיה חרדית

3
manpower3@mhmc.co.il   לשליחת קו''ח

טל 03-5770550 | פקס  03-5771144

<< ניסיון בגביה במוסד חינוכי – יתרון
<< ידע וניסיון בעבודה בתוכנת APT – יתרון

EXCEL ניסיון בסביבה ממוחשבת – חובה עבודה על >>
<< יכולת עבודה בלחץ ובשיתוף פעולה

<< יכולת עבודה בסביבה מאורגנת ומוקפדת
<< יכולת למידה גבוהה וקליטה מהירה

דרישות התפקיד:

שעות עבודה: 08:30-14:30 | קורות חיים לפקס: 153-732445602

לרשת חינוך חרדית מובילה באלעד

דרוש/ה
רכז/ת גביה – מ"מ

 למכבסת שלגית ב"ב עובד 
לחצי משרה, משעה 14:00 
_____________________________________________)23-24(בצהריים אבי- 050-8460282

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)23-26(_____________________________________________

 למעון בק. מטלון, 
פ"ת, 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(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למוסד 
תורני לחצי משרה, כולל 

קלדנות וטלפונים קו"ח לפקס: 
153-3570-5582)23-24(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח תקווה 
דרושה מטפלת למשרה 

חלקית או מלאה, תנאים 
טובים למתאימה 

_____________________________________________)23-24ל(052-7603242

 לחברה במרכז, דרוש/ה 
מחסנאי+מנה"ח, תנאים 
מעולים, קו"ח ולפרטים: 

telmanhr@gmail.com
)23-24(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)23-24ל(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

 למסעדה בדרום ת"א 
דרושים אחמ"ש, מלצרים, עובדי 

פס. נסיון חובה. שכר גבוה 
054-8096122)22-23(_____________________________________________

 חרוצה, לעבודות בית 
קלות, וטיפול בתינוקת 4 
שעות בבקרים, בבני ברק 

_____________________________________________)21-22ל(  058-6183288

 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(_____________________________________________

 למחסן בבני ברק דרוש 
עובד. 6 שעות ביום 5 ימים 

_____________________________________________)22-23ל(בשבוע 050-7926486

 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(_____________________________________________

 דרושים נהגים חרוצים 
ושירותיים עם רישיון עד 12 טון 

מאזור המרכז 058-4175257
rozenbergbm@gmail.com)22-24(_____________________________________________

 רשם, אברך חסידי, 
לת"ת חסידי בב"ב,

3 שעות, 3 אלף ש"ח + 
_____________________________________________)22-25(בונוסים 052-7632114

 לרשת גנים בפ"ת 
גננות/ סייעות לקיטנות 

אוגוסט וכן לשנה"ל. 
להשאיר פרטים בטל': 

03-9160700)22-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לנקיון חדרי מדרגות דרוש 
עובד חרוץ לרציניים בלבד!

052-4003742 054-2421996)22-23(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
פרטי בגבעת שמואל, לפרטים: 

_____________________________________________)22-25ל(ניקול 050-7250631

 דרושים עובדים חרוצים 
לפיצריה בב"ב+ רשיון לאופנוע

054-2146510  )21-24(_____________________________________________

 למשרד רו"ח דתי בת"א 
תחבורה נוחה דרושות מנה"ח 

למלאה נסיון בחשבשבת חובה 
סביבת עבודה דתית קו"ח 
לפקס 03-5379105 מייל

gcpa@netvision.net.il  )21-24(_____________________________________________

 אשה נכה בת 50 
מחפשת מתנדבת עם נסיון 

לעזרה בקניות וכמו כן מקום 
המכין אוכל כשר שיכול להביא 

לביתי ברחובות מייל:
bat3107@012.net.il  )18-21(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים 
דרושה מזכירה לניהול 

מערך תורמים, כולל 
חו"ל לשעות אחה"צ 

2-8 אנגלית חובה 
שפות נוספות- יתרון 

חובה!קו"ח למייל 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 לישיבה בירושלים 
דרוש טבח לארוחת ערב 

כ-5 שעות ביום קו"ח 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 דרושות מטפלות למעון 
חדש באזור קוקה קולה, בני 

ברק. תנאים מצוינים. טל: 
052-7118997)23-26(_____________________________________________

 לחברה יציבה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, להקלדת 
מסמכים, ועוד. 3-4 שעות 

ביום - גמיש, לא נדרש ניסיון, 
שכר 4,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)23-23(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח חרדית 
בירושלים פקיד/ה לעבודה 

משרדית מול מבוטחים, שעות 
נוחות, לא נדרש ניסיון, 7,500 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה בבני 
ברק מזכיר/ת חברה, 

לאדמיניסטרציה שוטפת,שעות 
נוחות בבוקר, 7,500 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד צעיר וחרוץ 
לעבודה במחסן ציוד, משעה 
14:30-21:00 זריזות חובה, 

מאזור המרכז 050-4119440
054-3236080)23-24(_____________________________________________

 לת"ת בת"א, מורה לימודי 
חול לאחה"צ לשנה"ל הבאה. 

נסיון חובה קו"ח:
mail: 6307420@gmail.com)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים 
דרושה מזכירה לניהול 

מערך תורמים. נסיון 
בתחום חובה!קו"ח למייל 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 עובד חרוץ למפעל בב"ב 
5 ימים בשבוע 8 שעות ביום 

תנאים טובים לפרטים 
050-5931436)23-24(_____________________________________________

 דרושה טלפנית 
לטלמרקטינג למשמרת בוקר/
_____________________________________________)23-23(ערב בבני ברק 053-3178464



אקסטרה שוקולד של מילקי
| 3 טעמים מפנקים 

| עשיר בשוקולד
| עם הקצפת האהובה
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