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המדריך השלם

בנק ישראל ממליץ: 

כך לוקחים 
הלוואה בנקאית

שודדי 
ה-2000:

עובד משטרה
פתח קובץ –

והעיר תשלם 600 
אלף דולר | עמ' 2

טקסי חלוקת תארים אקדמיים
למאות בוגרי ובוגרות הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו

|  עמ' 5 |

|  עמ' 5 |

ליצמן לנתניהו: "להקפיא כל מהלך שמתבצע כעת 
בישוב שפיר לתקופה נדרשת כדי לא לסכל את 

האופציה לתת לציבור החרדי את העיר שפיר" | עמ' 2

עתיד הדיור החרדי 
בשפיר בסכנה

בס"ד יום רביעי ל' בסיוון תשע"ט  3/7/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ט בסיוון תשע"ט 2/7/19

דולר ארה"ב « 3.5750
אירו « 4.0393
לירה שטרלינג « 4.5155
יין יפני « 3.3011
פרנק שוויצרי « 3.6172

הפקיד 60,000 ₪,
חשבונו זוכה

רק ב-50,000 ₪
/ עמוד 2

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
מגש משפחתי גדול 30 ש"ח

 כמו כן תפריט איטלקי רחב
ז'בוטינסקי 92, בני ברק 10:00-24:00

מוצ"ש משעה אחרי שבת עד 1:00 בלילה 
להזמנות:03-6704444

משלוח חינם מעל-70 ש"ח 



במפלגות החרדיות מביעים חשש:



ל' סיוון תשע"ט 23/7/19

נחמן וינברג

במכתב ששיגר סגן שר הבריאות ליצמן לראש הממשלה 
קורא לעצור  הוא  ופורסם בהמודיע,  לפני כשבוע  נתניהו 
את השיווק הנוכחי של שפיר המיועד למגזר הכללי, היות ששפיר 
היא עיר שמיועדת לפתרון חלק ממצוקת המגזר החרדי, שסובל 

ממצוקת דיור חריפה.
במכתב ששיגר ליצמן נאמר: "אפתח ואקדים מהסוף להתחלה, 
בימים אלו מתקיימים דיונים ערים ברשות מינהל מקרקעי ישראל 
כדי לשווק למגזר הכללי את אותם כ-11,000 דירות במתחם שפיר 
בהן הציבור החרדי מצפה לראות את ההתחלה של הפתרון המרכזי 
למצוקה הרבה שיש. כך שבמקום שהם יהיו אלו שיתחילו במענה 

ההולם של דיור למגזר החרדי – הם משווקים למגזר הכללי.
דירות  נמצא בחוסר עצום של  ואסביר בקצרה: המגזר החרדי 
לזוגות צעירים המתחתנים שנה לאחר שנה ולרובם שאין הפרוטה 

ובשטח  אור  אויר  ללא  ובחניות  במחסנים  מתגוררים  הם  בכיס 
של כ-20 מ"ר לדירה מקסימום, אין כאן המקום להרחיב ולתאר. 
לבנות  יש  הקרוב  שבעשור  שיאמרו  יש  ביותר  קשה  המצוקה 

200,000 דירות! רק למגזר החרדי. 
המספר לא דמיוני, הוא בנוי על כמות ילדים ב"ה שכבר לומדים 

במערכת החינוך הישראלית ואוטוטו הם מתחתנים".
ליצמן מציין את השוני בין השיווקים: "אני חייב להדגיש אפילו 
אם זה מובן מאליו, כי תכנון דירות למגזר החרדי שונה מהמגזר 
הכללי. לא רק כיורים נפרדים, אלא מרפסות סוכה, בניינים נמוכי 

קומות, מבני דת וחינוך בהתאם..."
של  הקואליציוני  המו"מ  "בתחילת  כי  ליצמן  מחדד  במכתבו 
הכנסת ה- 21 שכבר הספיקה להתפזר, הבאנו בפני צוות המו"מ 
מספר רעיונות לפתרונות למצוקת הדיור, עשרות סעיפים שיכולים 
חלקם או כולם לתת מענה ראוי והולם למצוקה זו. לא אלאה אותך 
ואמנה את הרשימה כולה, אולם כפתרון מידי הונחה האצבע על 

הישוב שפיר בו יש כ-11,000 דירות לשיווק מידי ובהמשך עוד 
כ- 35,000 דירות בקרית גת מערב. 

אני חייב לחזור ולהדגיש כי זה פתרון אחד מני מספר הצעות 
שניה  יד  דירות  לרוכשי  מענק  היתר  בין  המו"מ,  לצוות  שהוצעו 

בפריפריה כפי שהצעתי. הרחבות של ערים נוספות ועוד."
מדיווח  פנייתי,  באה  "וכאן  פנייתו  את  ליצמן  מסכם  אולם, 
שהגיע לידי עולה כי ממש בימים אלו ישנו הליך שלם של תכנון 
באותו  סיכה  שישים  מה  הכללי,  למגזר  בשפיר  הדירות  ושיווק 
בלון של הרעיון הנפלא הזה ויגרום לנזק בלתי הפיך לפתרון אליו 
מצפים בני המגזר לקבל מענה מידי בשלב ראשוני ובהמשך עיר 

חרדית שתקרום עור וגידים ושמה שפיר. 
מהלך  כל  להקפיא  הממונים  הגורמים  את  תנחה  אם  אודה 
את  לסכל  לא  כדי  נדרשת  לתקופה  שפיר  בישוב  כעת  שמתבצע 

האופציה לתת לציבור החרדי את העיר שפיר". 

הילה פלאח
מצטרפת  שבפלורידה  ביץ'  ריביירה 
לרשימת הערים נפגעות הסייבר. המתקפה 
החלה ב-29 למאי, כשעובד המשטרה המקומית 
פתח קובץ קטלני שנשלח אליו. הווירוס שהכיל 
העירונית,  המחשוב  במערכת  התפשט  הקובץ 
פגע במערכת האימייל שלה ובאפשרויות פעילות 

מוקד החירום 911.
חשופים  בארה"ב  מהתשתית  גדולים  חלקים 
כבר  משותקת  לדוגמא,  בולטימור,  למתקפות. 
רוב החודש האחרון – אך עדיין מסרבת להעביר 

את 76,000 הדולר שדורשים הפורצים שהשתלטו 
אישרה  כבר  ביץ'  ריביירה  מועצת  על המערכת. 
בזול  ממש  יצאה  היא  אבל  הכופר,  תשלום  את 
שפגעה  הכופר  מתקפת  מקבילים.  סיפורים  מול 
עלתה  היא  יותר:  הרבה  יקרה  הייתה  באטלנטה 
לעיר כ-2.6 מליון דולר. והן לא היחידות בעסק: 
ניו יורק, אולבני, סן דייגו וסרסוטה שבפלורידה, 
כמו גם בית חולים בלוס אנג'לס – חוו את מכת 

ההאקרים על בשרם.
והאמצעים  התופעה  מול  להתמודד  כדי 
הפורצים  לרשות  שעומדים  המפותחים 
וישראל,   – נואשות  העולם  זקוק  המודרניים, 

כמה  אחת  על  בטחוניים,  אתגרים  מול  הניצבת 
הסייבר.  הגנת  בתחום  מקצוע  לאנשי   – וכמה 
והולכת,  גוברת  סייבר  הגנת  למיישמי  הדרישה 
ומטה הסייבר הלאומי בחר להסדיר את התחום 
מקצועות  הסדרת  תהליך  של  הראשון  בשלב 

הסייבר בישראל.
ולטכנולוגיה,  למחשבים  זיקה  בעלי  אתם  אם 
מקצוע  ולרכוש  הגל  על  לעלות  מוזמנים  אתם 
 2245 כוכבית  עכשיו  חייגו  ומתגמל.  מבוקש 
החרדי  במרכז  הסייבר  למסלולי  והצטרפו 

להכשרה מקצועית.

חשש: עתיד הדיור החרדי בשפיר בסכנה

עולם ממוחשב: עיר תחת מתקפת סייבר

הפקיד 60,000 ₪, חשבונו זוכה רק ב50,000 ₪ 

שפיר  בישוב  כעת  שמתבצע  מהלך  כל  להקפיא  הממונים,  הגורמים  את  תנחה  אם  "אודה  לנתניהו:  ליצמן 
לתקופה נדרשת כדי לא לסכל את האופציה לתת לציבור החרדי את העיר שפיר"

שודדי ה-2000: עובד משטרה פתח קובץ – והעיר תשלם 600 אלף דולר

נחמן וינברג

שמורים  המלאים  )הפרטים  מ.פ.  ביצע  כשנתיים  לפני 
במערכת( מספר הפקדות לחשבונו שבבנק הפועלים, אך 
אחת מהן בסך של 9,900 ₪ לא נקלטה במערכת. הכספומט פלט 
פתקית עליה נכתב: "פעולתך לא הושלמה, לצורך ברור אנא פנה 

לסניף זה או לסניפך". 
מ.פ. פנה מיד טלפונית אל הטלבנק בפנייה הטלפונית המידית 
לבנק, אך שם הוא קיבל מענה כי הם לא יכולים לתת לו מענה 
וחברה חיצונית אחרת יכולה לטפל בבעיה הזו. מאז פנה בכתב 
כי  נענה  ולהנהלת הבנק מספר פעמים, אך הוא  להנהלת הסניף 

סכום הכסף המדובר לא הופקד, זאת למרות שהלקוח ציין כי יש 
לו עד ראיה להפקדה זו וניתן לבדוק זאת גם במצלמות האבטחה 
במקום. מהבנק נטען כל העת כי לא היה עודף בכספים המופקדים 
באותו יום ולא נמצאה הפקדה ברישומי המחשב של הכספומט. 

אין  הבנק  לפי  אם  כי  נענה  ישראל,  לבנק  הלקוח  כשפנה  גם 
טעות לוגית או אין עודף בסכומים המוקפדים בכספומט על פי 

טענות הבנק לא ניתן להשיב את סכום הכסף שנבלע. 
לאחרונה, לאחר קרוב לשנתיים של פניות בנושא, הכיר הבנק 
משום מה כי אכן נבלע הסכום המדובר והושב ללקוח סכום של 
10,400 ₪. המהווים את הקרן + ריבית מצטברת על תקופת הזמן 

המדוברת. 
משהגיע הסיפור לידינו פנינו לבנק הפועלים ולבנק ישראל 
נשאלות  לידינו  שהגיע  המקרה  פרטי  לאור  אותם,  ושאלנו 

השאלות המטרידות הבאות:
מהי הדרך שיש בידי הלקוח להוכיח את טענותיו?

 מדוע לא נבדקה מצלמת האבטחה במקום שיכלה להוכיח 
את טענת הלקוח? 

האם ייתכן כי אחד העובדים בסניף זה גנב את הכסף ונתפס 
מאוחר יותר?

כספים  הפקידו  כי  טוענים  לקוחות  בה  התופעה  כמה  עד 
שאינם מופיעים ברישומי הבנק קיימת בבנק הפועלים?

מה בנוגע לפיצוי הלקוח על כל העגמת נפש שעבר בנושא? 
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: 

במקרים  לקוחות  תלונות  וביסודיות  בקפדנות  בודק  "הבנק 

בהם נטענות טענות על הפקדות כספים שכשלו.
התומכים  אחרים  ממצאים  או  עודפים  נמצאים  בהם  במקרים 

בתלונה, מזוכים הלקוחות.
ישנם מקרים בהם הלקוחות מזוכים לפנים משורת הדין.

מטעמי סודיות בנקאית לא נוכל להרחיב על המקרה הספציפי."

מבנק ישראל לא נמסרה תגובה.

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

זה יכול לקרות גם לכם:



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת



ל' סיוון תשע"ט 43/7/19

תחת הסלוגן "הקיץ הזה תהיו כל הזמן בשריים" ⋅ גם בקיץ: 
ב"אשפר" יודעים לזהות מהלך מוצלח שהלקוחות אהבו ולחזור 
עליו שוב לשביעות רצונם ויוצאים שוב במבצעי "חודש שכולו 

בשר".

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

־שאלה: שכחתי באוטובוס בין עירוני כובע ופראק פניתי למחלקת אבי
דות ולא נמצא מכיון שנשארו באוטובוס רק שני אנשים ביקשתי מהחברה 
שיפתחו את מצלמות האוטובוס ויראו אם נלקח ע"י מי שהוא או שנזרק 

ע"י הנהג.
לאחר הרבה ניסיונות אמרו לי בחברה שיש לקבל אישור מהמשטרה וקב"ט 
החברה יראה במצלמות שלחתי אישור מהמשטרה ומאז החברה לא מגיבה 

ולא חזרה אלי כלל.
על פי מה שביררתי לאחר חודש המצלמות נמחקות ואין אפשרות לראות 
מה היה בחודש הקודם  מיותר לציין שאני הגשתי את האישור לפני שעבר 
חודש שאלתי היא האם אני יכול לתבוע את החברה בבית משפט לתביעות 

קטנות או שלא ? אשמח מאוד מאוד אם תועיל לענות לי על שאלה זו. 

ראייתי  נזק  לך  יכלה למנוע  נראה שחברת האוטובוסים  פניו  על  תשובה: 
ואולי בכלל להציל את הציוד שלך. לכאורה את יכולה לתבוע בגין הנזק 
־הראייתי שנגרם לך אבל בית המשפט יבחן האם חברת האוטובוסים הת

חובה  האוטובוסים  לחברת  הייתה  האם  התהליך,  במהלך  כלפייך  רשלה 
לבדוק עבורך את המצלמות ומה משמעות התחייבותה לעשות זאת ככל 

ותביאי אישור משטרה לשם כך..



שנה  כאשר  שנתיים  כבר  בצהרון  מועסקת  אשתי  לשאול  רציתי  שאלה: 
שעברה בחודשים יולי אוגוסט פיטרו אותה ואחר כל העסיקו אותה מחדש 
גם השנה היא קיבלה מכתב פיטורין שבו כתוב שהעסקה הייתה לזמן קצוב 

אך השנה היא לפני לידה האם מותר להם לפטר ומה זכויותיה?

תשובה:  ספק האם הפיטורין המלאכותיים למשך חודשיים בשנה עומדים 
מ  למעלה  מועסקת  לידה  לפני  עובדת  כאשר  קשר  ובלי  החוק  בדרישות 
180 יום ברציפות אסור למעסיק לפטר אותה ללא אישור מראש של משרד 

התעשיה והמסחר.
כאשר מוגשת בקשה לפיטורי עובדת לפני לידה נבחנת כל בקשה לגופה 
ובנפרד על ידי שרד התמ"ת. בכל מקרה, עד לקבלת אישור שכזה שממילא 

לאו דווקא יינתן, אסור למעסיק לפטר


שאלה: שמעתי לאחרונה בתקשורת על מספר פסקי דין בעניין ניכור הורי, 
על מה בעצם מדובר?

יחדיו או שההורים  ניכור הורי הוא מצב בו ההורים אינם חיים  תשובה: 
מתגרשים ואז קיימים מקרים בהם הילדים מוסתים נגד ההורה שאיתו הם 
אינם גרים. במקרה בו הילדים מוסתים נגד ההורה איתו הם אינם מתגוררים 
פוגע הדבר בקשר בין הילדים לאותו הורה ולכן קיימת חובה על ההורה 
־איתו הילדים גרים לעודד את הקשר של הילדים עם ההורה האחר.הסנק

ציות המוטלות במקרה של ניכור הורי והסתה של הורה כנגד הורה אחר 
עלולות להיות שלילת הזכות למזונות ילדים ואפילו ביטול המשמורת על 

הילדים.
 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

גם בקיץ תהיו בשריים

משה אברהמי

תהיו  הזה  "החודש  מבצעי  הצלחת  בעקבות 
ב"אשפר"  החליטו  בחורף,  שהתקיימו  בשריים" 
חגיגת  של  כחודש  הבעל"ט  תמוז  חודש  על  גם  להכריז 
בשרים. בכל שבוע במהלך החודש הקרוב יצאו ב"אשפר" 
בשורת מבצעים ייחודית וחסרת תקדים, על מוצרים שונים 

במחירים מיוחדים. 
מנכ"ל "אשפר" אומר: "כשיצאנו בחורף במבצע, ציפינו 
אמנם לתגובות מצד הלקוחות, אך לכזו היענות אני מוכרח 
טרחו  ואף  ברגלים  הצביעו  הלקוחות  ציפינו.  של  להודות 
המבצעים  משורת  רצונם  שביעות  את  מלא  בפה  להביע 
יקרה  זה  מתי  אחת:  שאלה  רק  כשבפיהם  התקדים,  חסרי 

שוב? 
שלום  חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  להוראת  "נאמנים 
לבני  לאפשר  כדי  הכל  לעשות  לנו  שהורה  שליט"א,  כהן 

התורה לרכוש את מוצרי הבשר במחירים השווים לכל כיס 
החלטנו  לקוחותינו  לצרכי  התמידית  מההקשבה  וכחלק 

לעשות זאת שוב במהלך חודש תמוז".
כשרות,  המנחה:  הקו  את  ב"אשפר"  ממשיכים  בכך 
ידועה  באשפר  והעוף  הבשר  מוצרי  איכות  ומחיר.  איכות 
כבר לכל, כאשר מדובר בזנים המשובחים ביותר. הכשרות 
ראש  מרן  בנשיאות  ציון  נווה  בד"ץ  של  ביותר  המהודרת 
הישיבה הגר"ש כהן, שאף התבטא ואמר כי הוא סומך "רק 
על שחיטה זו". וכזכור בשנה האחרונה הרחיבו ב"אשפר" 
את השירות, כך שיתאים לנוהגים על פי כל השיטות, ופתחו 
מחלקת עופות חדשה בכשרות בד"ץ העדה החרדית,שארית 

רובין והגר"מ גרוס. 
של  הפרסומים  אחרי  היטב  לעקוב  לכם  ממליצים  אנו 

"אשפר" בחודש הקרוב, זה יהיה שווה לכם...

העלויות של אכיפה ממוקדת
אירוע מצער מאד קרה השבוע בחיפה, כאשר 
ניגש  שהתפתחה  נערים  בין  קטטה  במסגרת 
חש  הניצים,  בין  להפריד  כדי  שוטר  אליהם 
הנערים.  באחד  וירה  נשקו  את  ושלף  מאויים, 
מכן  לאחר  נפטר  האתיופית,  לעדה  בן  הנער, 
והרבה  מהומות  חולל  זה  מיותר  מוות  מפצעיו. 
מבני העדה טוענים לאכיפה סלקטיבית ולאכיפת 
יתר של המשטרה. טענה זו נכונה חלקית, וראוי 

להעלות לדיון את אופן הפעלת המשטרה. 
ואין  כעת,  נחקר  הזה  הספציפי  המקרה 
נכון  נהג  השוטר  האם  להכריע  הנתונים  בידינו 
בסיטואציה, האם אכן היה מאויים, האם אכן זה 
היה הפתרון הנדרש וההכרחי לאיום, או שהייתה 
דרך אחרת. לכן, אני נזהר מלנתח ובטח מלהסיק 
מסקנות על מקרה זו, אבל המקרה משקף תופעה, 

ועליה יש לתת את הדעת. 
מאד.  מורכבת  הסלקטיבית  האכיפה  סוגיית 
משטרת ישראל נתפסה לא פעם נוקטת באלימות 
יתר או באלימות מיותרת מעיקרה, כך שלא ניתן 
ציבורית  חשדנות  יש  נגדה.  הטענות  את  לבטל 
יחד עם  כלפי הצהרות המשטרה במקרים אלה. 

זה, משטרת ישראל נתפסה לא אחת ולא שתיים 
או  יודעים  אינם  שוטרים  כאשר  חסר,  באכיפת 
לאזרחים  והגנה  מענה  לספק  מצליחים  אינם 
בסיטואציות שונות. כך שביקורת על המשטרה 
לכך שהיא תפעל  להביא  יכולה  או מכאן  מכאן 

גרוע יותר בפעמים הבאות. 
באוכלוסיה  שממוקדת  אכיפה  הפרופיילינג, 
מסויימת, יש לה תועלות ויש לה נזקים ועלויות. 
שונות  אוכלוסיות  יש  כלכלית.  סוגיה  זו  בסוף 
זה  פעמים  פשיעה.  יותר  בהן  יש  שסטטיסטית 
ופעמים  בעייתי,  סוציו-אקונומי  מצב  בגלל 
הסיבה,  משנה  לא  מסויימת.  תרבות  בגלל  זה 
לערער  ניתן  שלא  עובדה  היא  הסטטיסטיקה 
ללכת  יפנו  ששוטרים  מתבקש  אך  לכן,  עליה. 
הן  שכנראה  שידוע  איפה  חוק  הפרות  ולחפש 

יהיו. 
הוא  סטטיסטיקה  על  הסתמכות  של  הנזק 
יצירת הכללה ועוול, עניים מסתבכים הרבה יותר 
במקרי פשע, אך ממש לא כל העניים הם פושעים. 
רוב מוחלט של העניים הם אנשים שומרי חוק. 
באוכלוסייה  אכיפה  ממקדת  המשטרה  כאשר 

או  לשווא,  יחשדו  עניים  אנשים  הרבה  ענייה, 
יחושו השפלה בכך שהמשטרה מכרכרת סביבם 

ללא הרף בלא שהם עשו דבר מה. 
לכך  תביא  מהסטטיסטיקה  התעלמות  מאידך 
שהמשטרה תבצע פעולות אכיפה מטעמי נימוס 
כיון  כלל.  צורך  בה  אין  במקומות שבהם  בלבד 
היא  המשמעות  מוגבלים,  המשטרה  שמשאבי 
למשטרה  שתהיה  בלא  יתרחשו  פשע  שמקרי 
מספיק כלים לטפל בהם, שהרי שוטרים מבצעים 
מראית  ליצור  כדי  רק  מיותרות  אכיפה  פעולות 

עין של שוויוניות.
אפשרות  שום  ואין  מוגבל,  השוטרים  מספר 
להציב שוטר בכל פינה אפילה ובכל מקום בו יש 
חשש להתפתחות בעיות. וזה בדיוק ההגדרה של 
בעיה כלכלית – משאב שנמצא במחסור, וכעת 
צריך לבחור מה השימוש הכי יעיל בו. הכי יעיל 
המועדים  למקומות  השוטרים  את  לשלוח  זה 

לפורענות, על פי בחינה סטטיסטית. 
זהירה,  להיות  צריכה  המשטרה  על  הביקורת 
משני  מגיעה  עליה  שהביקורת  ובמיוחד 
על  מלינים  הערבי  במגזר  למשל,  כך  הכיוונים. 

ולכן  אכיפה  לא מבצעת מספיק  כך שהמשטרה 
פרופורציונלית.  בלתי  פשיעה  כמות  במגזר  יש 
משטרתית,  אלימות  על  ביקורת  נשמעת  מאידך 
ובפועל הרבה נסיונות של המשטרה לאכוף חוק 
במגזר נתקלים באלימות קשה. כך שמוצא עצמו 
או  מידי  אלים  הוא  האם  נבוך,  הישר  השוטר 

שאינו אלים מספיק כדי למנוע עבריינות. 
ישראל  במשטרת  שאין  לחשוב  נוטה  אני 
או  ערבים  אתיופים,  כלפי  מובנית  גזענות 
משרתים  המגזרים  כל  בני  הכל,  אחרי  חרדים. 
של  דרכה  שזו  אלא  ישראל.  במשטרת  הם  גם 
אסטתית,  לא  פעם  אף  שהיא  אכיפה,  פעולת 
לבצע  יפה  דרך  ואין  טוב,  נראית  לא  פעם  ואף 
אותה. אם ננסה ללמוד מניסיונם של אחרים, אזי 
אחרות,  מתקדמות  דמוקרטיות  שמדינות  נראה 
מן  יותר  הרבה  גדול  כוח  מפעילים  השוטרים 
במספר  שימוש  מאפשר  זה  בישראל.  המקובל 
קטן יותר של שוטרים, כדי לאכוף חוק על הרבה 
לפעול,  הנכונה  הדרך  שזו  מכריע  אינני  אנשים. 
הפעלת  שאופן  בכך  להתנחם  ניתן  לפחות  אך 

האכיפה המשטרתית היא צרת רבים. 

דוד רוזנטל
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כסף קטן

מנכ"לית בנק לאומי פורשת מתפקידה

לאומי  בנק  מנכ"לית  עמינח  רוסק  רקפת 
בשבע שנים האחרונות ו15 שנים בקבוצת 
בנק לאומי, הודיעה על פרישתה מהתפקיד, מועד 
הקרובים,  החודשים  במהלך  יהיה  כהונתה  סיום 
לאחר שדירקטוריון בנק לאומי יחליט לגבי מינוי 
מנכ"ל חדש לבנק והעברה מסודרת של התפקיד.

רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית לאומי: "לאומי כיום 
הוא הבנק המוביל בישראל. אני יודעת שפעילות 
הליבה החזקה, התשתית הארגונית שבנינו יחד, 
הייחודית  והדיגיטלית  הטכנולוגית  ההובלה 
יחד  והאיכותית,  המוכשרת  ההנהלה  ללאומי, 
עם מנהלים ועובדים מסורים ומקצועיים – יהוו 
לעוד  לאומי  של  ההובלה  להמשך  איתן  בסיס 

שנים רבות".
דוד ברודט, יו"ר לאומי: הודעתה של רקפת על 
רצונה לפרוש מהבנק מצערת אותי מאוד. רקפת 
בתפקידה  ובמיוחד  בבנק,  שנותיה  בכל  הוכיחה 
יכולת  מצויינת,  אסטרטגית  ראיה  כמנכ"לית, 
מעולה  החלטות  קבלת  כושר  גבוהה,  ניהולית 
היא  ביותר.  משובחים  וביצוע  מימוש  ויכולת 
בבנקאות  חדשים  לשיאים  לאומי  את  הובילה 
בבנקאות  גם  ומופת  דוגמא  והיוותה  הישראלית 
חזק  בנק  מאחוריה  משאירה  רקפת  העולמית. 
להתמודד  היכולות  את  לו  שיש  שהוכיח  ויעיל, 
עם אתגרים מורכבים בגישה חדשנית. אני מודה 
לה על כהונה יוצאת דופן ומאחל לה הצלחה בכל 

אשר תפנה".

החל מהשבוע נכנס לתוקף החוק לצמצום 
השימוש במזומן 

נועד  במזומן  השימוש  לצמצום  החוק 
ובפעילות  השחור  בהון  במאבק  לסייע 
מס,  העלמות  חמורה,  פשיעה  לרבות  פלילית, 
עם  צדק  לעשות  וכן  טרור,  ומימון  הון  הלבנת 

אוכלוסיית משלמי המסים כחוק.
השימוש  על  הגבלות  היתר,  בין  כולל,  החוק 
במזומן ובשקים, הגבלות החלות על עוסק, אדם 
שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות 

עסקי" ללקוח.  בין עיקרי החוק: 
בעסקאות עם עוסק מעל 11,000 ₪ - ניתן לשלם 
במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי 

הנמוך בהם. 
 ₪  50,000 מעל  פרטיים  אנשים  בין  בעסקאות 
או  העסקה  ממחיר   10% במזומן  לשלם  ניתן   -

50,000 ₪,  לפי הנמוך ביניהם.
בעסקה  פתוחה, למעט  בהמחאה  תשלום  איסור 

בין אנשים פרטיים בסכום של עד 5,000 ₪.
מותר להסב המחאה בתנאי שצוינו בגב ההמחאה 
שם ות"ז של המסב. ניתן להסב המחאה בסך של 

10,000 ₪ ומעלה רק פעם אחת.
קנס  או  כספי  עיצום  יוטל  כי  בחוק  נקבע  עוד 
ועונשי  לסיווגם  החוק, בהתאם  מפרי  על  מנהלי 

מאסר בשל מעשי מרמה.

חבילת  תקבל  אילת   – נסגר  דוב  שדה 
הטבות 

הממשלה  ראש  החליטו  ארוך,  דיון  בתום 
בצלאל  התחבורה  ושר  נתניהו  בנימין 
בעקבות  וזאת  דוב,  שדה  סגירת  על  סמוטריץ', 
בעלי  ע"י  מיליארדים  של  לתביעות  החשש 
הקרקע במקום. במקביל הוחלט על מתן חבילת 
הטבות לתושבי אילת. ברקע קיימת גם דרישתו 
מענה  מתן  על  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  של 
ייעודי  מסוק  באמצעות  אילת  תושבי  לחולים 
המלאה  ההטבות  חבילת  זו.  למטרה  שיוקצה 
עדיין לא הוחלטה סופית וצפויה להיות מוחלטת 
עם  בתאום  וזאת  הקרובים  בשבועות  ומאושרת 
משד האוצר ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, 

למרות היות הממשלה ממשלת מעבר.

טקסי חלוקת תארים אקדמיים 
למאות בוגרי ובוגרות הקמפוסים החרדיים 

של הקריה האקדמית אונו

ישראל וצ'ילה חתמו: 
השמים פתוחים

ראשית הגדר לעצמך את מטרת ההלוואה. בדוק 
להימנע  השתדל  בהכרח.  מדובר  האם  היטב 
שוטפות.  הוצאות  לכיסוי  הלוואות  מלקיחת 
עדיף להקטין הוצאות על דברים לא הכרחיים 
מאשר לקחת הלוואה להוצאה שוטפת במיוחד 

אם זו אינה ההלוואה הראשונה שלכם. 
חשוב מאוד למסור לבנק את מטרת ההלוואה 
שכן המידע יאפשר לו להתאים בעבורך פתרון 
ההלוואה  מטרת  אם  למשל  כך  נכון.  אשראי 
היא רכב - אזי הלוואה ייעודית בשיעבוד רכב 

עשויה להיות פתרון זול יותר עבורך.
אם אין לך צורך באשראי, תרגיש בנוח לסרב, 
יותר  מאוחר  אליו  תשוב  כי  לנציג  להשיב  או 
מסלולי  ובדיקת  שלך  הצרכים  בדיקת  אחרי 

ההלוואות אצל המתחרים.
בדרך כלל עדיף לשבור פקדון אם ישנו מאשר 
לך  המשולמת  שהריבית  היות  הלוואה.  לקחת 
שתשלם  זו  מאשר  יותר  נמוכה  הפיקדון  על 

בהלוואה. 
הנך  האם  הכלכלי,  למצבך  מודע  היה  שנית, 
קשיים  בעבר  חווית  ולא  סבירות  הכנסות  בעל 
התחייבויותיכם  את  מלפרוע  נמנעת  שבגללם 

הסיכויים הם  רוב  לספקים אחרים,  או  לבנקים 
שתוכל לקבל הלוואה.

לבנק זכות לסרב לתת הלוואה ללקוח, סירובו 
או  בעבר  שלילי  מניסיון  רוב  פי  על  נובע 
החוב  בפירעון  לעמוד  תתקשה  כי  מהערכה 
בעתיד. אם מספר בנקים סירבו לתת לך הלוואה, 
כפי הנראה תתקשה לפרוע את ההלוואה ואתה 
עלול להסתבך בחובות. אם זה המצב, תשקול 
לקבלת  אחר  פיננסי  לגורם  תפנה  בטרם  היטב 

ההלוואה!
מאוד  ההלוואה? חשוב  את  לפרוע  תוכל  האם 
המוטל  החודשי  ההוצאות  נטל  את  שתבדוק 
כדי  שלך,  ההוצאות  את  לרכז  מומלץ  עליך. 
לחשב את ההכנסה הפנויה וכדי לוודא שתוכל 
ניתן  בנוסף,  שלך.  ההתחייבויות  את  לפרוע 
שנתי  )דיווח  בנקאית"  זהות  ב"תעודת  להיעזר 
את  להעריך  כדי  שלך,  הבנק(  ידי  על  שנמסר 

ההוצאות הבנקאיות.
השאר כרית ביטחון להוצאות בלתי צפויות או 
נטל התשלומים בעקבות התייקרויות  להכבדת 

ובעקבות עליה אפשרית בריבית המשתנה.
 זכור – אי פירעון הלוואה או חריגה ממסגרת 

פיגורים  ריבית  תשלום  לגרור  עלולים  אשראי 
בדירוג  ופגיעה  לפעול  הוצאה  הליכי  גבוהה, 

האשראי שלך.
לו  זקוק  שאתה  בסכום  ורק  אך  הלוואה  קח 
שקל  כל  על  בחינם!  כסף  אין  זכור:  באמת. 
הלוואה  קח  ריבית.  לשלם  תצטרך  שתיקח 
לתקופה סבירה המאפשרת לך פירעון נוח, אך 
אל תאריך מעבר לכך, גם אם הבנק מציעים לך 

לעשות כן.
ארוכה  לתקופה  הלוואה  שתיקח  ככל  זכור: 

יותר, כך תשלם עבורה מחיר גבוה יותר!
ההלוואה:  מחיר  את  בהתחלה  כבר  בדוק 
כשאתה לוקח הלוואה, כמו בכל עסקה, קריטי 
שתדע בוודאות את המחיר הכולל )או במילים 
ההלוואה.  של  האפקטיבית"(  "העלות  אחרות, 
העלות של הריבית, האם מדובר בריבית קבועה 
העמלות  מהן  צמודה.  היא  ולמה  משתנה  או 

שתשלם 
העלות  את  לך  לגלות  חייב  הבנק  לב:  שים 
האפקטיבית של ההלוואה המשקפת גם ריבית, 
אם  רישום,  הוצאות  גם  שתשלם  עמלות  וגם 

ישנן כאלה, הנגבות על ידם!

בשבוע שעבר התקיימו טקסי חלוקת תארים 
הקריה  של  החרדיים  הקמפוסים  לבוגרי 
האקדמית אונו. מאות בוגרים ובוגרות קיבלו 
את תעודות התארים האקדמיים במשפטים, 
השונות  בהתמחויות  עסקים  במנהל 

ובמקצועות הבריאות.
הבמה  לאמנויות  במשכן  התקיימו  הטקסים 

והשתתפו  באשדוד 
בהם חברי כנסת ואישי 
בני  עיתונאים,  ציבור, 
משפחות הסטודנטים, 
יושב ראש הקמפוסים 
החרדיים הרב יחזקאל 
הסגל  ובכירי  פוגל 
האקדמית  הקריה  של 
ד"ר  ביניהם  אונו 
מנהל   – זיכרמן  חיים 
אקדמי של הקמפוסים 
פרופ'  החרדיים, 
דיקן  אלבשן-  יובל 
למשפטים  הפקולטה 

ועוד.
חברת  הכבוד,  אורחת 
ינקלביץ  הכנסת עומר 
בוגרת  גם  שהיא 
של  החרדי  הקמפוס 
לקריה  הודתה  אונו, 
האקדמית אונו וציינה 
את תרומתו הרבה של 

דרכה  תחילת  את  שסלל  החרדי,  הקמפוס 
והוא זה שהכין אותה להשתלב  להתקדמות 
הוסיפה  היא  מיטבית.  בצורה  בעבודתה 
לתת  שיש  והמענה  הצורך  על  ודיברה 
ועל  מלאה  בהפרדה  אקדמיים  ללימודים 

התועלת הרבה הנובעת מכך.
אורח הכבוד, חבר הכנסת הרב משה ארבל 
שגם הוא בוגר הקמפוס החרדי אונו, הזכיר 
בלימודים  הצורך  את  בדבריו  הוא  גם 

על  להילחם  והבטיח   בהפרדה  אקדמיים 
התנאים  את  יקבל  החרדי  שהציבור  כך 
הציבוריות,  המסגרות  בכל  לו  המתאימים 

כולל בלימודים האקדמאים.
פרץ,  רפי  חה"כ  החינוך,  שר  הכבוד  אורח 
ארה"ב  נשיא  של  המאה'  'תכנית  את  הזכיר 
ואמר כי מבחינתו, קרוב ל-800 בוגרים של 
אונו  החרדי  הקמפוס 
המאה!  תכנית  זו   –
אנשים  רואים  כאשר 
שמשתלבים  חרדים 
מכובדת  בעבודה 
הישראלי  במשק 
עורכי  כמשפטנים, 
חשבון,  רואי  דין, 
זו  ועוד,  חינוך  אנשי 
הצלחה  ספק,  ללא 

גדולה.
בוגרים  אלפי 
של  חרדים  ובוגרות 
החרדיים  הקמפוסים 
יצאו  כבר  באונו 
לשוק העבודה בשנים 
האחרונות  והשתלבו 
כרואי  כה  עד 
דין,  עורכי  חשבון, 
מנהלי  משפטנים, 
שיווק, מנהלי משאבי 
עם  עובדים  חינוך,  מוסדות  מנהלי  אנוש, 
קלינאיות  בעיסוק,  מרפאות  בסיכון,  נוער 
תקשורת ועוד. בימים אלו מתחילה המכינה 
להתחיל  יוכלו  בה  שהמשתלבים  לגברים 
השנה  בתחילת  כבר  לתואר  לימודיהם  את 
הקרובה – אחרי החגים. ההרשמה למסלולי 
הגברים והנשים בעיצומה. זה הזמן להצטרף. 
נציגי  עם  קשר  ליצור  ניתן  מלאים  לפרטים 
הקריה האקדמית אונו במספר טלפון   -072

223-7551

ומנכ"ל  סמוטריץ'  השר  ידי  על  נחתם  ההסכם 
משרד החוץ של צ'ילה בלשכת ראש הממשלה 
ונשיא  נתניהו  בנימין  הממשלה,  ראש  במעמד 

צ'ילה, המבקר בימים אלה בישראל
המדיני-בטחוני,  הקבינט  וחבר  התחבורה  שר 
של  החוץ  משרד  ומנכ"ל  סמוטריץ',  בצלאל 
הסכם  על  אמש,  חתמו  טורס  פטריסיו  צ'ילה, 
תעופה חדש המאפשר לחברות תעופה של שתי 
ישראל  בין  סדירות  טיסות  להפעיל  המדינות, 
במעמד  נחתם  ההסכם  ברזיל.   דרך  וצ'ילה 
צ'ילה,  ונשיא  נתניהו  בנימין  הממשלה,  ראש 
סבסטיאן פיניירה, המבקר בימים אלה בישראל.
הסכם התעופה עם צ'ילה נחתם בראשי תיבות 
הקודם   ההסכם  את  החליף  והוא   2017 בשנת 
שנחתם בין המדינות בשנת 1982. כיום פועלות 
סנטיאגו-סאו  בקו  שבועיות  טיסות  שלוש 
ידי  על  מופעלות  הטיסות  אביב.  פאולו-תל 
ומשמשות  לאטם  הצ'יליאנית  התעופה  חברת 
להטסת נוסעים ומטען בין צ'ילה לישראל, דרך 

ברזיל.
יסייע  שנחתם  ההסכם  כי  ציין  סמוטריץ'  השר 
בחיזוק הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות. 
על פי ההסכם, חברת אל על תוכל ליישם הסדרי 
לא  בטיסות  משותף(  )כרטוס  שרינג"  "קוד 
ההסדר,  במסגרת  לצ'ילה.  ישראל  בין  ישירות 
מתל  על  אל  חברת  עם  לטוס  הנוסעים  יוכלו 
ממדריד  איבריה  חברת  ועם  למדריד  אביב 

לסנטו דומינגו.
ההסכם החדש נחתם במסגרת מהפכת השמיים 
הטיסות  היקף  את  להגדיל  מאפשר  הפתוחים, 
בקווים פעילים ולהשיק טיסות ישירות בקווים 
הונהגו  כי בעשור האחרון, מאז  יצוין  חדשים. 
עשרות  של  עלייה  חלה  הפתוחים,  השמיים 
אחוזים בתנועת הנוסעים הבינלאומית בנתב"ג, 
ומחירי הטיסות לאירופה ויעדים שונים בעולם 

הוזלו בעשרות אחוזים.

בדרך ללקיחת הלוואה בנקאית, 
על פי המלצות בנק ישראל



חדש על 
המדף

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

לא קונים לפני שטועמים 
חברת כרמית מרחיבה את קטגורית אגו שוקולד 

פרימיום ומשיקה: מארזי שלישיות  לטבלאות 
השוקולד 70% מוצקי קקאו בטעמים האהובים 

קלאסי ותפוז - כל מארז מהודר מכיל בתוכו 3 
טבלאות שוקולד פרימיום יחד. ללא חלב וללא 

גלוטן. מחיר למארז: 19.90 ₪ בלבד

חברת VEGA מוצרים 
טבעוניים מציגה: וגו 
- שוקולד טבעוני עם 

אגוזי לוז שלמים וממרח 
אגוזי לוז וקקאו אורגני 
קראנץ'. מחיר מומלץ 

לצרכן: 25.90 ₪  

מותג חטיפי האנרגיה FREE משיק: FREE to choose right סדרת חטיפי 
בריאות, המבוססת על מרכיבים טבעיים בלבד, ללא תוספת סוכר ובטעם 

מעולה, עם Clean label- תווית קצרה, בעלת רשימת מרכיבים קצרה ללא 
מרכיבים מיותרים ומזיקים. כשרות: כשר לפסח פרווה בד"צ בית יוסף. מחיר 

השקה : -14.90 19.90 ₪ למארז של 5 יחידות

קבוצת עוף טוב, אשר השיקה לפני 
פחות משנה את מותג "דג טוב", 

ממשיכה להתבסס כשחקנית 
משמעותית ומובילה בתחום מוצרי 

הדגים עם שני מוצרי דג חדשים 
ומסקרנים ומשיקה: פופקורן דג 

טוב – מיני פילה אמנון מצופה ומיני 
פילה אמנון בציפוי צ'יפס

שופרסל מחזירה למדפי הרשת 
חמאה הולנדית, המיוצרת על ידי 
מחלבות רמת הגולן תחת המותג 

הפרטי, במחיר נמוך ממחיר 
החמאה המפוקח. מחיר חמאה 

שופרסל 200 גרם יעמוד על 7.60 
₪, לעומת המחיר המפוקח 

החדש העומד על 7.88 ₪ ליחידה

חברת VEGA מוצרים טבעוניים 
מציגה: סדרת ממרחים טבעוניים 

בסגנון גבינת שמנת וצהובות טבעוניות 
בטעמים ותוספות שונות. מחיר: החל 

מ-18.90 ₪ לצרכן

וודקה בלוגה גאה 
 Beluga :להשיק בישראל

 - ''Noble Summer
מהדורת קיץ מיוחדת 

ואקסקלוסיבית שהינה 
יצירת מופת השואבת 
השראה מאתרי נופש 
מובילים בעולם. מחיר 
מומלץ לצרכן לבקבוק 

ליטר: 155 ₪

חברת כרמית מרחיבה את סדרת Panini  - פניני 
ומשיקה: צנימים עגולים ב- 2 טעמים חדשים 
קלאסי בטעם טבעי וקמח חיטה מלאה. ללא 

כולסטרול וללא שומן טראנס

רבע לשבע, ממותגי המאפה 
האהובים של עלית מצטרף 

לטרנד מוצרי "המנה 
האישית", והפעם: מאגדת 
משפחתית, המכילה 14 יח' 

של גלילי וופל במילוי קרם 
אגוזים ובציפוי שוקולד 

חלב מעולה, ארוזים אחד 
אחד. כשרות: בד"צ העדה 

החרדית חלבי

שטראוס נכנסת לקטגוריית הגבינות 
המיוחדות ומשיקה את מותג אנסמבל הכולל 

תחתיו 4 גבינות ארטיזן מרחבי העולם: 
גבינות ייחודיות המספרות סיפור של איכות, 

מורשת ומסורת. הגבינות של "אנסמבל" 
הן ללא חומרים משמרים ומיוצרות בשיטות 
הכנה מסורתיות: גבינת "ענבר" -גבינה חצי 
קשה מחלב כבשים, גבינת פטה צאן, גבינת 

"מנצ'גו" המיוצרת מ- 100% חלב כבשים 
וגבינת "גאודה"

רשת קפה ג'ו פותחת את 
הקיץ הקרוב עם שייקים ומנות 

מרעננות וחדשות וכן מרחיבה את 
קטגוריית הבאנים והמשקאות 

ומציעה כריכים חדשים, צבעוניים 
ורעננים לצד משקאות בריאות 
לקיץ. לרשת 10 סניפים כשרים

חברת סיימן, הנחשבת לחלוצה בייבוא 
גבינות גורמה לישראל ובעלת המותג  

הפרטי "הגבינות של נני" משיקה ממרחקל 
של אלוויר היחיד בלי שומן צמחי בטעם 
חדש – מלוח, בעל ערכי שומן וקלוריות 

מופחתים ביחס לחמאות וממרחי חמאה

























מסעדת צנעני נוסדה בשנת 1991 ברחוב 
זבוטינסקי 92 בני ברק בהכשר הרב מחפוד 

שליטא. המסעדה מספקת ארוחות צהריים 
וערב משפחתיות וזוגיות מפנקות, מבחר 

סלטי הבית, שווארמה ומגוון בשרים על האש. 
במקום פס עמדה עם מגוון מאכלי הבית. 

ניתן לערוך אירועים במקום עד 40 סועדים בחדר פרטי פלוס קומת . vip בנוסף 
קיימים שירותי קיטרינג לכל סוגי האירועים מידי יום שישי וערבי חג, יריד אוכל מוכן 
לשבת המציע אוכל ביתי טרי וטעים, עם 40 סוגי סלטים, מבחר דגים, מגוון תוספות 

ותבשילי גדרה ועוד מבחר של תבשלים המתחדשים מידי שבוע. שירות משלוחים עד 
בית הלקוח: 035780459 לאירועים וקיטרינג: 0542047299 - משה. "לאחר ההצלחה 

המסחררת", מצייים בהנהלת צנעני, "פתחנו סניף חדש של פיצריה בשם פיצה 
מונטלה בה ניתן למצוא מגוון מאפים חלביים, פיצות עם מגוון תוספות וסלטים". 

ישיבה במקום ושירות משלוחים בטל: 036704444

תכניסו צבע לחיים

שימוש במזגנים בשבת 

דואגים לפרנסה?

סיור בירושליםחדש: מעדן גבינה 'סקי' בטעם דובדבן

יו"ר חדש לבנק לאומי

איקאה משיקה בימים אלה קולקציה 
חדשה, צבעונית, קיצית וצעירה: 

FÖRNYAD. המוצרים המרכיבים 
את קולקציית FÖRNYAD שיוצאת 

במהדורה מוגבלת מיועדים לכל 
מי שמעוניין להוסיף קצת כיף בחיי היום-יום. הקולקציה כוללת ציוד משרדי, 

מחברות, תאורת שולחן, שרפרף, פח אשפה עם דוושה, שטיח, ועוד. המוצרים 
מגיעים בהדפסים מעוצבים, צבעים וגדלים בלתי צפויים, וכמה הפתעות 

ש"עושות את העבודה". וכפי ששם הקולקציה מרמז )FÖRNYAD  = מחודש(, 
הקולקציה מביאה איתה כמה חידושים למוצרים קלאסיים ואהובים של איקאה. 

קולקציית FÖRNYAD זמינה לזמן מוגבל בכל חנויות איקאה. מוצרים נבחרים 
מקולקציית FÖRNYAD: ספה דו-מושבית  KLIPPAN Fornyad צבעוני 1,100 ₪, 

סט כלי אוכל/4 חלקים FORNYAD - ₪ 59, שרפרף FÖRNYAD - ₪ 195, צעצוע 
FORNYAD- ₪ 22  קלמר  ,FORNYAD ₪ 35- רך

קונטרס שחולק בשבת האחרונה בבתי הכנסת ברחבי 
הארץ, בעניין שימוש במזגנים בשבת בעידן הדיגיטלי, עורר 

הדים נרחבים בקרב עם מקדשי שביעי המהדרין בשמירת 
השבת כהלכתה. 60 אלף עותקים של הקונטרס חולקו 

בבתי הכנסת. היוזמה עלתה מאחר ואל  המוקד הטלפוני 
הגיעו מאות שאלות על כשרות מזגנים, לאחר שחברת 

המיזוג 'אלקטרה', הוציאה סדרת מזגנים בכשרות בד"ץ מהדרין של הרב רובין 
שליט"א, לצד הכשרות הקיימת מטעם המכון הטכנולוגי להלכה מיסודו של 
הרה"ג לוי יצחק הלפרין זצ"ל. הקונטרס, בן עשרת העמודים, כתוב בצורה 

מאירת עיניים, ברורה– כזו שמאפשרת לכל אדם ואדם לקרוא ולהבין מה עומד 
לנגד עיניו, ועונה על שאלות נפוצות בנושא כשרות המזגנים בעידן הטכנולוגי.  

אם טרם קראתם את הקונטרס, אל תהססו לשלוח בקשה לכתובת הדוא"ל 
ro51203405@gmail.com :ולקבל אותה חינם

בישיבת דירקטוריון לאומי שהתקיימה היום, נבחר ד"ר סאמר חאג' 
יחיא לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק. המינוי כפוף לאישור הפיקוח 

על הבנקים בבנק ישראל וייכנס לתוקף ביום קבלת האישור, אך 
לא לפני ה- 21 ביולי 2019, מועד סיום כהונתו של דוד ברודט, יו"ר 

לאומי במהלך 9 השנים האחרונות. ד"ר חאג' יחיא )48(, עו"ד, 
רו"ח, מכהן כדירקטור בלאומי החל משנת 2014. כמו כן, הוא מכהן 

כדירקטור בחברות רבות, ביניהן המרכז הרפואי הדסה, קבוצת שטראוס, המועצה 
להשכלה גבוהה ומיזם הפינטק BondIT. לפני כן כיהן במגוון משרות בשוק העסקי 

 ,)Fidelity Investments )2006-2012 בארה"ב, בהן סגן נשיא להנדסה פיננסית בחברת
אסטרג מסחר גלובלי ב-GMO-Investments )2012-2013( ויועץ פיננסי, כלכלי, 

אסטרטגי ורגולטורי ב-Analysis Group )2004-2006(. מאז 1990 חאג' יחיא מרצה 
 ,MIT בבתי ספר למנהל עסקים, כלכלה ומשפטים באונירסיטאות מובילות, בהן

הרווארד, האוניברסיטה העברית והמרכז הבינתחומי הרצליה.

מיזם החיבורים של מפעל הפיס
חודש בלבד לאחר שתחרות החיבורים 

יצאה לדרך ובמפעל הפיס מציינים בסיפוק 
כי "חבורות" רבות כבר הגיעו לתיבת 

המיזם. במקביל, מאמרי הגות ומחשבה 
רבים הגיעו לתיבת מיזם החיבורים לנשים 

של מפעל הפיס. מיזם החיבורים התורניים 
של הפיס מציין בימים אלו תשע  שנים 

להקמתו, במסגרת המיזם הזוכה להערכה 
מרובה בעולם התורה, מוזמנים בחורי 

ישיבות, אברכים, רבנים ודיינים, לכתוב חיבורים תורניים לפי 
נושא מוגדר מראש. על החיבורים עוברים חברי ועדת השיפוט 

כשבראשם עומדים גדולי ישראל, החיבורים הנבחרים שמגיעים 
למקומות הראשונים זוכים בפרסים כספיים נכבדים בשווי 

עשרות אלפי שקלים. הנושא שנבחר השנה  ע"י גדולי ישראל 
העומדים בראש המיזם הוא ":"בית מקדש מעט"  - בדינים 

הנוגעים לבית הכנסת ושליח ציבור, ראשי מפעל הפיס קיבלו 
לאורך השנים את ברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 

שציינו את גודל מעלת המיזם שמזרז את בני התורה להעלות 
את חידושי התורה עלי כתב עם מתן שכר נאה בצידה. מסלול 

התחרות לנשים בכתיבת מאמרי הגות ומחשבה, יתקיים השנה 
בנושא "שלי שלך" - כוחה של נתינה בראי היהדות. הפרס 

הראשון יעמוד גם השנה על סך 25,000 ₪, הפרס השני על 
סך 20,000 ₪, המקום השלישי יזכה בפרס בסכום 15,000 ₪, 

המקום הרביעי 10,000 ₪, המקום החמישי ב-5,000 ₪ ולצידם 
עוד שבעה זוכים בזכות לקניית ספרי קודש ברשת "אור החיים" 

בסך של 1,000 ₪. את החיבורים ניתן לשלוח עד ל- כ"ד אב 
תשע"ט )25.8.19(, מוקלדים בלבד באורך 3-5 עמודים, לכתובת 

chiburim2019@ או לדוא"ל  www.nativ.co.il/pais הכשרה
gmail.com ולפעול עפ"י ההנחיות. לפרטים נוספים ניתן לפנות 

למוקד טלפוני מאויש: 02-6269090 בימים א', ג'וה' בשעות 
16:00-19:30. מספר הטלמסר של התחרות:  03-9411141. 

בנוסף, ניתן לשלוח את החיבורים לת.ד. 364 בני ברק באמצעות 
טפסי ההצטרפות אותם ניתן להשיג ברשת ספרי "אור החיים" 

בכל הריכוזים החרדיים .

קורס מרוכז להכנה ללידה 

אם אין לכם זמן וכסף מיותר )ולמי יש?(, הדרך שלכם 
למקצוע חייבת להיות מדוייקת, ישירה ומעשית – בדיוק כמו 

זאת שמציע לכם המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה 
מקצועית. זה כולל הכוון תעסוקתי בכניסה למסלול – כדי 

שתדעו שאתם לומדים את המקצוע הכי מתאים לכם בעולם, 
ממשיך בלימודים הממוקדים שלא עוברים בדרכים עוקפות 

וכוללים רק את החומר הנדרש לעבודה – ולא שום תיאוריה דמיונית וארכאית מעבר, ומסתיים בשלב 
ההשמה המכריע – שמסייע לבוגרים לעשות את הצעד ולהשתלב בשוק התעסוקה, להביא לידי 

מימוש את הידע יקר הערך שרכשו. היצע המקצועות של המרכז החרדי להכשרה מקצועית מתפרס 
על ענפים שונים בעלי ביקוש גבוה במשק: הנדסאים, חשבונאות, מינהל, עיצוב, טכנולוגיה ומחשבים 

וטיפול רגשי – ובהם קורסים למגוון תחומים חדשניים וחיוניים, המשוועים לידיים עובדות נוספות. 
בלעדי למסלול האדריכלות: כתה חסידית לשלוחה הירושלמית. הזכאים לפי קריטריוני מה"ט מקבלים 
מימון מלא ללימודי ההנדסאים ולחלק מלימודי המחשבים – נתון שהופך את הבחירה לקלה יותר ואת 
הדרך למקצוע לנוחה לאין ערוך. מעוניינים להשתלב במעגל העבודה במקצוע עכשווי ומפרנס? חייגו 

עכשיו כוכבית 2245 והיכנסו אל המסלול הירוק, סמנו מטרה – וגם תשיגו!  

מחלבת שטראוס ממשיכה לגוון 
בטעמי סדרת מעדני 'סקי' ומשיקה 

את 'סקי דובדבן'; מעדן גבינה עם 
מחית פרי בטעם דובדבן. הטעם 

החדש מחליף את האפרסק 
ומצטרף לסקי בטעם תות ולווניל 

הצרפתי. כל המעדנים בסדרה מצטיינים ברמת סידן וחלבון גבוה, 
עם 3% שומן בלבד, בשילוב מרקם חלק וטעם מצוין. כחלק ממגמת 

פיתוח הייצור והחדשנות של מוצרים מאוזנים, בריאים וטעימים, 
השיקה 'שטראוס' את סדרת מעדני 'סקי' לפני מספר חודשים. 

הסדרה התקבלה באהדה רבה וזכתה לתגובות נלהבות מהצרכנים, 
שמחפשים את המוצר המושלם שכולל הכל – גם טעים וגם מאוזן.  

כשרות: בכשרות בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

שאול קוברינסקי, יו"ר קבוצת דיסקונט, 
עו"ד אסתר דויטש, יו"ר בנק מרכנתיל ושוקי 

בורשטיין, מנכ"ל בנק מרכנתיל ערכו לאחרונה 
סיור בירושלים ובמהלכו ביקרו במרכז למוסדות 

וארגונים במגזר החרדי של הבנק בירושלים 
ובסניפי מרכנתיל ברחבי העיר. לביקור הצטרפו דודי מימון, סמנכ"ל ומנהל החטיבה 

הקמעונאית בבנק, שאול בביש מנהל אזור י-ם והדרום וחיים הולצברג, ע. למנכ"ל ומנהל המרכז 
למוסדות וארגונים במגזר החרדי. במסגרת זו התקיים ביקור במוסדות עמותת "סולם" ובפני 

נציגי הבנק הוצגה העשייה הרבה של העמותה למען ילדים מיוחדים ובני משפחותיהם. מנכ"ל 
הבנק בירך ואמר: "אנו רואים כאן פעילות שכל כולה שליחות. יש בעמותה הזאת עשרות ומאות 
של אנשים שבכל הווייתם רוצים לעזור ולהקל.  לבנק מרכנתיל שחגג בשנה החולפת 100 שנים 
להקמתו, שיתוף פעולה ארוך טווח עם עמותת "סולם"  ואנו מעורבים בפעילותה של העמותה 

גם במסגרת עשייתנו החברתית וכך נמשיך ונעשה גם בעתיד". 

גם אם את לקראת לידה ראשונה וגם אם לקראת 
לידה חוזרת ולא משנה איזו במספר, המרכז הרפואי שיבא – תל השומר מזמין אותך לקורס הכנה 

מרוכז ומקצועי שייתן לך את כל הידע לו את זקוקה ואת מלוא הביטחון לחוות את הלידה באופן 
החיובי ביותר. הקורס מעובר על ידי מיילדת בכירה מצוות המיילדות בשיבא – תל השומר והוא כולל 
סיור מלא בכל האגפים והמחלקות של אגף נשים ויולדות, מאפשר היכרות עם המקום, עם הנהלים 
ומעניק כלים להתמודדות עם התהליך ואף תכנון והשפעה על אופן הלידה. "הקורס שלנו", אומרת 

הגב' חביבה ארנון, מיילדת ויועצת מועדון יולדות שיבא בייבי, "מועבר בקבוצה קטנה שמאפשרת 
שיח פתוח, מקום, והשתתפות מלאה של כל אחת. מניסיוני רב השנים, כאשר אשה באה מראש 
למקום בו היא מעוניינת ללדת, מכירה אותו, שומעת על כל התהליכים האפשריים, היא מקבלת 

ידע וכלים רבים  שמשפיעים על הביטחון האישי שלה ובסופו של דבר גם על הלידה עצמה. הנשים 
שהשתתפו בקורסים שלנו ושפגשנו אותן לאחר מכן במחלקה ציינו שהקורס היה להן לעזר רב ונתן 

להם כלים מעשיים ויעילים". הקורס הקרוב לנשים חרדיות יתקיים בע"ה ביום ראשון י"ח בתמוז, 
בין השעות 16:00 אחה"צ  ל- 21:00 בערב, במרכז הרפואי שיבא - תל השומר. הקורס מיועד לנשים 
המצפות ללידה ומוענק חינם ליולדות בשיבא! יש להירשם מראש אצל מתאמת הקהילה בטלפון – 

052-666-7991 או – 03-530-7996, מספר המקומות מוגבל.
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מאחורי 
הקלעים

'מכבי שירותי בריאות' קיימה אירוע סיכום רבעון מיוחד, בהשתתפות מנכ"ל 'מכבי' מר רן סער, צמרת השדרה הניהולית 
החרדית, מנהלי המרחבים בריכוזים החרדיים, ועשרות מתאמי קשרי קהילה מרחבי הארץ.

הרב משה שלזינגר, מנהל השיווק למגזר החרדי, הציג למשתתפים את נתוני ההצלחה שרשמה 'מכבי' בכל המחוזות 
בשנה החולפת, והדגיש כי גם ב-2018 מסכמת 'מכבי' צמיחה חיובית של מבוטחים, עם גיוס נטו של לא פחות מ-27,791 
חברים חדשים, עם שיעור הנאמנות הגבוה ביותר מבין כל הקופות, וציין שכבר בתחילת 2019 נרשמת מגמה זהה. עוד 

הודגש כי בשנה החולפת הצטרפו למכבי גם  1,000 דרכונאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים.

התחזקותה של מכבי מהווה תוצאה טבעית ומתבקשת להשקעתה העצומה בפריסת שירותים נרחבת, ובפעילות מתמדת 
מתאמי  של  הענפה  לפעילותם  הודות  מיוחדת,  'מכבי' להערכה  זוכה  החרדיים,  בריכוזיים  הארץ.  רחבי  בכל  להרחבתם 
קשרי הקהילה, הפועלים לשמירה על קשר הדוק עם הציבור, מובילי הדעה ורבני הקהילות. בנוסף, שוקדת 'מכבי' ללא 
הפסקה על התאמת והנגשת שירותים רפואיים, תוך הלימה מלאה לצרכיהם הייחודים של מבוטחיה החרדיים. פעילות 
חשובה זו הביאה לאמון יוצא דופן של המגזר החרדי ל'מכבי', המתבטא בנתון פשוט, אך מדהים: מכבי היא קופת החולים 

המובילה ברוב הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.

ע"פ סקר ברודקייל חברי מכבי מרוצים יותר. 93% מחברי מכבי ענו שהם מרוצים או מרוצים מאוד משירותי הבריאות 
בפער ניכר מול הקופות האחרות. 

ע"פ נתוני ביטוח לאומי מכבי מובילה במספר המצטרפים הגבוהה ביותר שנה רביעית ברציפות- מעל 27,000 מצטרפים 
חדשים בשנה. מגמה זו ממשיכה גם אל תוך 2019 עם הישגים גבוהים אף יותר.  

מכבי הינה הקופה הראשונה שהרימה את הכפפה והקימה מערך ארצי מקיף ומקצועי של מתאמי קשרי קהילה. צעד 
זה נולד מתוך קשב עמוק לצרכי ומאפייני הציבור החרדי, שהביא להבנה, כי רק מי שמגיע מתוך המגזר יכול לגשר בין 

השירותים הרפואיים ונותניו, לבין מקבלי השירות - המבוטחים החרדיים.

במכבי מקדמים בשנים האחרונות את שדרת ההנהלה החרדית, עליה נמנים מנהלי מרחבים ומרכזים רפואיים חרדיים. 
בהם מנהל מרחב אלעד ר' ברוך שטרן, סגני מנהל מרחב בני ברק ר' יוסף בינדר ור' יוסף ליפשיץ, סגן מנהל מרחב ערד 
ר' אריה קליין, מנהל המרכז הרפואי 'נחלת יצחק' באלעד ר' מוטי שחורי, מנהלת המרכז הרפואי רמת שלמה גב' דבורה 
מילר, מנהל המרכז הרפואי רמת אשכול בירושלים ר' אבי ארנטרוי, מנהל המרכז הרפואי רוממה בירושלים ר' זאב רייכמן. 

נוסף לזאת, מונו רכזים חרדים במחוזות המגזריים, על מנת להעניק מענה מקצועי וזמין למבוטחים.

בחצור  ליטמן  והגב'  שקול  יעקב  הרב  לאחרונה  חברו  אליהם  הקהילה,  קשרי  מתאמי  את  בברכה  קידם  שלזינגר  הרב 
הגלילית, הרב יעקב בורד בטבריה, הרב ישעיה פורטוג בהר יונה, הרב יעקב קרלינסקי והרב שלום ממליה בקריית אתא, 

והרב שמואל קליין בבני ברק, המשמש גם כרכז בני הישיבות ותלמידות הסמינרים אזרחי חו"ל.

הרב שלזינגר הוסיף והודה באופן אישי לרכזת הפרויקטים במגזר החרדי, הגב' מיכל צרפי, הפועלת רבות לקיום ימי עיון 
ולמידה מקצועית, לכל צוותי מכבי הפועלים במגזר החרדי ולמערך מתאמי קשרי הקהילה, על מנת להתאים ולהנגיש כל 

העת את השירות למגזר החרדי.

ואמר:  הקהילה,  קשרי  למתאמי  מכבי  הנהלת  של  הרבה  הערכתה  את  ציין  בריאות,   שירותי  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן  מר 
"מכבי שירותי בריאות מאמינה ומוקירה את המערך החשוב של מתאמי קשרי הקהילה, המהווה 'גשר' בין שירותי מכבי 
'מרגישה' את החבר,  ורגישה, הנמצאת בשטח,  זרוע מעשית  רואים במערך המתאמים,  לבין חבריה. אנו  המקצועיים, 

ומסייעת לו ככל שניתן".

הגב' נירית בן קיש, מנהלת השיווק הארצי: "מכבי סללה דרך רגישה וקשובה בתוככי המגזר החרדי, שמוכיחה את עצמה 
בכל פעם מחדש. מערך מתאמי קשרי הקהילה הענף, הוא חלק מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המחברת בין מומחיות 

בכל התחומים, לבין חמלה, אכפתיות ורמת שירות גבוהה וזמינה". 

השדרה  בהעצמת  "נמשיך  וציינה  המקצועי  המפגש  את  סיכמה  במכבי,  חרדי  מגזר  פרויקטים  רכזת  צרפי  מיכל  הגב' 
הניהולית והמתאמים בימי עיון מקצועיים, על מנת להעניק את השירות המיטבי לחברי מכבי".

ונברר בקפידה  ראש אגף משאבי אנוש, ארי אור: "מערך מתאמי קשרי הקהילה במגזר החרדי, מורכב ברגישות רבה, 
רבה, על מנת שיכלול את מיטב אנשי הצוות המומחים והרגישים. עבודתם המסורה של המתאמים מוכיחה את עצמה 
מתאמי  את  מעלים  במכבי  תפקידם.  בהמשך  החרדית  הניהולית  בשדרה  ולהשתלב  להתקדם  להם  ומאפשרת  בשטח, 
קשרי הקהילה צעד אחד קדימה ובהכשרה מקצועית והענקת כלים מקצועיים- המתאמים מקבלים את כל כלי הניהול 

המתאימים ובכך רוכשים את היכולת להעניק את השירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר לכל המבוטחים". 

מגוון ענק של גלידות ושלגונים 

לחמי הבריאות של ד"ר מרק 

כינוס מיוחד:

 'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה המרשימים לצמרת 
הניהול החרדית ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה

בכנס הוצגו הנתונים המרשימים של צמיחת מספר המבוטחים ב'מכבי' בכל רחבי 
הארץ, כקופה המובילה, המתאימה את שירותיה לאופי המגזר החרדי • מנכ"ל 

מכבי, מר רן סער: "מכבי רואה במערך קשרי הקהילה, זרוע מעשית ורגישה, 
הנמצאת בשטח, 'מרגישה' את החבר ומסייעת לו" • מנהל השיווק במגזר החרדי 

הרב משה שלזינגר: "הנתונים במגזר החרדי לא מפתיעים, והם נזקפים לזכות 
פעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה ברחבי הארץ" • בשנה החולפת 
הצטרפו למכבי בנוסף עוד 1000 דרכונאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים • 

מנהלת השיווק הארצית הגב' נירית בן קיש ציינה את חשיבות המערך כחלק 
מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המוכיחה את עצמה בכל שנה מחדש. 

עונת הקיץ בעיצומה, ורשת 'נתיב החסד' הרחיבה את מחלקת הגלידות והארטיקים 
והביאה מגוון ענק של מוצרי גלידה, ארטיקים, קרטיבים, שלוקים ושתיה במחירים 

שווים במיוחד לרווחת הלקוחות. רשת 'נתיב החסד' היא הרשת היחידה שמחזיקה במגוון ענק של ארטיקים, טילונים, 
ושלגונים גם בודדים לא רק במאגדות, ובמחירים שוברי שוק וזולים במיוחד. המיקום של סניפי הרשת בתוככי השכונות 

קרוב לבית, מאפשר ללקוחות לרכוש את מוצרים אלו הדורשים הקפאה צמודה, ולהביאם לבית בעודם קפואים ולא 
נמסים בדרך. חשוב לציין, כי בעקבות דרישת הנהלת הרשת, וכח הקניה הגדול של 'נתיב החסד', דואגות חברות 

הגלידות והארטיקים לאספקה רציפה במהלך השבוע ובמיוחד בימי חמישי ובימי שישי כשהביקוש לכך הוא גדול יותר, 
ונותנות עדיפות ל'נתיב החסד' על פני השאר.

לפני שנים לא רבות, במדף הלחמים נתקלנו בתכולה קבועה: לחם שחור, לחם לבן, לחמניות ופיתות 
פשוטות. בשנים האחרונות, ככל שהמודעות הציבורית לתזונה בריאה גדלה, הצרכנים עשו אי אלו 
שינויים בצריכת המזון והתהוותה לה מהפכה קטנה גם בתחום צריכת הלחם. כיום הלחם כבר לא 

אחיד ובחנויות קיימים סוגי לחמים לרוב. על כל אלו עולים המאפים של ד"ר מרק - מחולל מהפכת 
הלחם הבריא בישראל. כשד"ר מרק, רופא פנימי וקרדיולוג בהכשרתו, עלה לארץ לפני 25 שנה, 

גילה להפתעתו שבישראל עדיין צורכים רוב האנשים לחם מקמח לבן המכיל גם שמנים וסוכרים. 
הוא פעל בערוצים שונים על חשיבות תזונה נכונה, בין היתר, לעבור לצריכת לחמים מקמחים 

מלאים בלבד. בהתאם לכך פתח ד"ר מרק מאפייה קטנה בביתו שמכרה כמה עשרות לחמים ביום. 
והתפתחה למאפייה גדולה בבית שמש, שמשווקת מידי יום אלפי לחמים, לחמניות, פיתות, חלות, עוגיות וקרקרים בכל 
רחבי הארץ. הנהלת רשת 'נתיב החסד' הגיעה להסכם עם מאפייתו של ד"ר מרק לשיווק מאפי הבריאות בסניפי הרשת 

לרווחת הלקוחות. יצוין כי הנהלת הרשת קשובה לצרכי הלקוחות וכשהבקשה למוצרים אלו הגיעה מהשטח החליטה 
ההנהלה להביא אותם אל סניפי הרשת. כל מאפי הבריאות של ד"ר מרק בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
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עיר נקייה?

השתתפותכם בסקר חשובה: עונים, משפיעים ומשנים!

תושבי העיר היקרים!
את  ולהעמיק  להוסיף  במטרה  הרוחבי  השדרוג  במסגרת 
השיפור במצב הניקיון והתברואה בעיר,  אגף התברואה ואגף 
ללמוד,  במטרה  רצון  שביעות  לסקר  יוצאים  ושירות  בקרה 

לאפיין ולבחון צרכים ודרכי שיפור.

הסקר יערך:

החל מיום חמישי, א' בתמוז ה‘תשע“ט (4/7/19) 
ועד יום ראשון, ד' בתמוז ה‘תשע“ט (7/7/19) כולל.

בין השעות 10-7 בערב.

מס' הטלפון שממנו תתקבל שיחת הסקר:
03-3093333

הסקר הינו 5-2 דקות בלבד בהקשה ע"פ ההוראות. 

מבין המשתתפים בסקר יוגרלו 10 משתתפים 
שהבניין שלהם יזכה בהטבה מיוחדת.

יש לך יכולת להשפיע!

8:00-14:00 03-5776466

17.00-16.30

16.30-16.00

19.00-17.00

עולים לכיתה א‘ עם הגב‘ רוחמה פרנקל מנהלת תכנית ”אפשרי בריא“

פרס בני-ברק לספרות תורנית
הפרס היוקרתי – בעולם התורני

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות
לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,
רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל.

הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום חמישי, כ"ה בתשרי ה'תש"פ,
יום הזיכרון למייסד העיר,

בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הספר המוצע לקבלת הפרס יכיל חמישה גיליונות דפוס, לפחות, ויוגש  בארבעה עותקים.
כמו"כ בתנאי שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות שלפני תאריך חלוקת הפרס ולא הוענק
בגינו פרס קודם למחברו. עותקי הספרים שישלחו לועדה לא יוחזרו לשולחיהם. מספר הזוכים

יהיה נתון לשיקולה של הועדה.

חברי ועדת הפרס - הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז';
רבי מנחם מנדל שפרן, מחשובי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה"

ורבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

מרכז ועדת הפרס - הרב אברהם טננבוים.

את ההצעות יש לשלוח לדוברות העירייה,
קומה 3, חדר מס‘ 3, רחוב ירושלים 58, בני-ברק,
לא יאוחר מיום חמישי, כ"ב בתמוז ה'תשע"ט.

בברכה,
אברהם רובינשטיין

ראש העיר

בס“ד

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

"שירת יוסף"

הודעה חשובה
להורים וצוותי הת"תים בעיר

מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף"
נערך לקליטת תלמידים חדשים  

נפתחה ההרשמה למרכז הלמידה לשנה“ל תש“פ.

ברק,  בני  בעיר  תורה  תלמוד  תלמידי  לבנים,  מיועד  המרכז 
בגילאי 6-12, דוברי עברית/ אידיש, הזקוקים לסיוע ברכישת:

הסיוע הינו הוליסטי ומלווה על פי הצורך במגוון טיפולים נוספים.
הרישום מותנה :

1. במילוי טפסים.
2. דו"חות סיכום על טיפולים קודמים/ אבחונים.

3. בפגישות הכרות.
את הטפסים ניתן  לקבל במזכירות המרכז, או באמצעות 

פקס או מייל.
את הטפסים המלאים יש להגיש עד לתאריך

כ' בתמוז (23/7/2019)

מיומנויות קריאה | כתיבה | הבנת הנקרא | חשבון

רח' הרב יעקב לנדא 14, בני ברק ת.ד. 3237   
shiratyosef@gmail.com: טלפון: 03-6770303   פקס: 03-6765633   דוא"ל

שירת יוסף - מרכז שחושב למידה
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 למהירי החלטה, 
הרב קוק/חברון, 4 חד' 

גדולים, ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 חד' 
גדולים עם גג גדול, חזית 
עם נוף פתוח, 3 כ"א עם 

חניה 2,620,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

ל’ סיוון - ב’ תמוז תשע”ט
3/7-5/7/2019  

+5 חדרים

 בניסנבוים השקט 
דופלקס בק"ג וק"ד עם 

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

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

בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 
ש"ח. בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

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

בבלעדיות. רפי
055-6708295)27-30(_____________________________________________

אלעד

3-3.5 חדרים

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

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

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

וילות ובתים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

052-8935435)22-28(_____________________________________________

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

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

_____________________________________________)24-27ל(052-7667544

 ברח' הגפן, מאווררת 
משופצת וממוזגת, נוף, פינוי 

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

 בעובדיה, מפוארת, 
מושקעת, בנין שקט ומטופח, 

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

דופלקסים

 יואל 5, קומה 1 עורפית 
130 מטר פלוס מרפסת סוכה 

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

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

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

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

מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד,
מעלית שבת, חנייה, מיזוג 

מרכזי, שווה לראות!
_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

 ברי"ף, דופלקס 8 חד' 
)כולל יחידה(, 4 מרפסות, י. 

הורים, 234 מ"ר לל"ת
054-8506644 09-7713981)26-27(_____________________________________________

 באזור ג' בחרדים 2+3 
מושקעת ומשופצת כחדשה, 

ממוזגת + מעלית, לל"ת 
054-8464651

)26-29(_____________________________________________

אשדוד

 למשקיעים, בא' המבוקש 
2+3, מושקעת מאוד, 

מרוהטת, ממוזגת, לל"ת
_____________________________________________)26-29ל(054-8457954 054-8501580

באר שבע

3-3.5 חדרים

 4 חדרים, ק. קרקע, 
שמורה + מחסן ומרפסת 

סוכה גדולה בחזית, אופציה 
להרחבה 050-9343155

)26-29(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 4 חד', 100 
מ"ר, מושקעת, מ. שמש + 
סוכה + אופציה 1,900,000 

_____________________________________________)26-29ל(ש"ח לל"ת 053-3364836

 ברחוב רבי עקיבא, 
בבנין חדיש, באזור חתם 
סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 מ"ב.
 050-5308742

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

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

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

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 חד' 
כ-58 מ"ר +חצר 72 מ"ר + 
א.להרחבה כ-40 מ"ר )1מ-8 
דו-קומתי( 1,600,000 "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 רמב"ש 2 -תכלת מרדכי- 
שכונת בעלז, דירת 5 חדרים, 
137 מטר, סלון ענק, קומה 1,

מרפסת, 1,680,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(דוד ארי 054-319-1310  

 רחוב הרמב"ם ביניין 
לאחר שיפוץ   דירת 3 חדרים 

מרווחים סלון פתוח מטבח 
במצב שמור  אזור מתחרד

899,000 ש"ח דוד ארי
  054-319-1310)27-27(_____________________________________________

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

ריצוף חדש, מטבח חדש 
ומשודרג, חלונות חדשים!  
אזור מתחרד 945,000 ש"ח

_____________________________________________)27-27(דוד ארי 054-319-1310 

 שדרות הדקל 3.5 חדרים, 
יפיפיה, אזור מתחרד, ריצוף 

חדש, קומה 1, 74 מ בנוי,
1,150,000 ש"ח

_____________________________________________)27-27(דוד ארי 054-319-1310

+5 חדרים

 "תיווך אברהם" - אצלי 
אמינות וישרות קודמים לכסף, 
נכסים למכירה והשקעה החל 

מ- 400,000 ש"ח
050-4117276)27-25/20(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 3 חד' כ- 90 מ"ר + 

מרפסת 16 מ"ר, אופ' מיידית 
לחדר נוסף + היתרי בניה ל- 

_____________________________________________)27-27(90 מ"ר 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, דירת 3.5 חד' כ- 100 

מ"ר מרווחת, מושקעת, חדרים 
גדולים במיוחד + מחסן 

052-5752500)27-27(_____________________________________________

 מבחר דירות 3-4-5 
חד' להשקעה / מגורים, 

ניתנות לחלוקה 
055-6611636 יעל פנחס 

הומילי נכסים 
)27-27(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 5,600 

ש"ח רחוב חולגה משה אלוש 
_____________________________________________)27-27(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 4 
יחידות דיור מושכרות 7,000 

ש"ח בית קרקע שכונה משה 
_____________________________________________)27-27(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 3,800 
ש"ח שכונה ג' משה אלוש 

_____________________________________________)27-27(אבני דרך 054-3255667

 3 חד', קומה 2, שכונה ה' 
במשחררים 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)27-27(פנחס הומילי נכסים 

 3 חד', קומה 3, שכונה 
ה' ביעלים 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)27-27(פנחס הומילי נכסים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 במתחרדים 3 חדרים 
ק"ב + מזגן באיזור שקט 
ואטרקטיבי אופציה לבניה 

כ- 50 מ"ר דירה מושכרת ב- 
2,400 ש"ח מרכז מידע לנדל"ן 

052-2604463)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בטבריה 4 
חדרים מחולקת ל- 2 דירות 

מושכרת ב- 3,860 ש"ח מחיר 
780,000 ש"ח מרכז מידע 

_____________________________________________)27-27(לנדל"ן 052-2604463

 בקריה אור שמח קומה 
שלישית, 3 חדרים אופציה 
הרחבה לשתי חדרים ללא 

גג 80 מ"ר 1,400,000 ש"ח 
גמיש BB תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077
)27-27(_____________________________________________

 דירות 4 ו- 5 חד' מקבלן, 
בבניה במרכז בני ברק 

_____________________________________________)27-30ל(03-5785777

 בהירדן, ק"א, 3.5 חד', 
70 מ"ר + ס. ברזל, משופצת, 
יפיפיה 1,600,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)27-30ל(050-4124466

 בהזדמנות דירת ענק 
180 מ' ובנוסף חצר, 

אזור מימון, מפלס אחד, 
מעולה לחלוקה או טאבו 

משותף 2.3 מיליון, עצמון 
נכסים 053-5302614

)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות 4 ח' קומה 
ב' מושקעת, 3 כיווני אויר 

1,670,000 ש"ח עצמון 
נכסים 053-5302614

)27-27(_____________________________________________

 בבן זכאי, קומה ב', 
חזית, 3.5 ח', משופצת 
1,700,000 ש"ח עצמון 

נכסים 053-5302614
)27-27(_____________________________________________

 ליד אדמור מגור! כ- 80 
מ"ר, ק"א, עורף, 3 כ"א, מיידי 

1,700,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 בזכרון מאיר, ק"ק ענקית, 
105 מ"ר, חזית, 2 כניסות, 

צריך שיפוץ, מיידי, 2,080,000 
ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)27-27(_____________________________________________

 בקרית הרצוג פרדס 
כץ מבחר דירות בבניה 

החל מ- 1,290,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 באבן גבירול מבחר 
יחידות כ- 40 מ"ר בט"מ 

חדשות!!! 690,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, קרקע 
35 מ"ר אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 מרווחת 
ויפה + סוכה, ק"ב, חזית, 

פינתית, פתוחה + מעלית, 
בנין מעולה 1,800,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)27-27(_____________________________________________

 יואל 5, קומה 1, 
עורפית 130 מטר פלוס 

מרפסת סוכה 2,400,000 
אין גמישות במחיר! 

אופציה להרחבה, זקוקה 
לשיפוץ יסודי מהשורש 

052-7616600)27-29(_____________________________________________

 בנורוק, 5 חד' + סוכה, 
קומת קרקע, מחולקת ל- 2 

)3+2( 1,810,000 תיווך 
058-4772265)27-30(_____________________________________________

 באזור מרכזי בבניה נותרו 
דירות אחרונות בחזית 4 חדרים 
1,950,000 ג' + דירות 4/5, 5 
חדרים 2,150,000 קבלן אמין 
ומקצועי אבי 054-8449423 

B.D.A 27-27(תיווך(_____________________________________________

 באזור מרכזי דירה 35 מ' 
+ אפשרות לבניה כ- 30 מטר, 
שמורה 1,150,000 גמיש אבי 
 B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 לוח דירות חינם ללא דמי 
מנוי ללא רישום לציבור החרדי 

למוכר לקונה ולמשכיר כנסו 
dira4me.co.il)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג, 4 
חדרים + 2 יח"ד, יש מדרגות 

לגג הכל משופץ ברמה גבוהה 
_____________________________________________)27-27(פנחס נכסים 055-6789653

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

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

052-3344721)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בצייטלין 
3 חד' + אפשרות בנייה 
*** בשיכון ג' 5 חד' + 

מעלית + חנייה + מחסן 
+ מרפסת גדולה *** 

בחנה סנש דירת גן 5 חד' 
+ יח' דיור אלוני נכסים 

052-7610603)27-27(_____________________________________________

 בדב גרונר דירת גן, 70 
מ"ר, חצר 70 מ"ר, כניסה 
8 חודש 1,450,000 נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירת גן 6 חד' 130 מ"ר + 

חצר 150 מ"ר אופציה לבנייה 
4,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

3.5 חדרים למטה + 2.5 
למעלה + גג ענק, ק"ג 
)ללא( 2,500,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בבורוכוב דירת גן 3 חדרים 
ענקית כ- 100 מ"ר + חצר 

כ- 50 מ"ר )לא בטאבו( 3 כ"א 
_____________________________________________)27-27(תיווך 050-4122744

 במינץ, דופלקס 4 חד' 
+ מרפסת שמש, כל 

קומה 65 מ"ר + חנייה 
ומעלית, ב- 1,970,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)27-27(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרתף 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

40 מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה, מושקעת ביותר, נוף 

פתוח + חניה 2,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(א. 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)27-27(_____________________________________________

 באזור הרצוג דופלקס 5 
חד', 190 מ"ר, ק"ב אחרונה 

)4+1( חזית + חניה, משופצת 
2,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה דו משפחתי 
דופלקס 6 חד' + מרפסת 

ענקית, משופצת, ק"ב 200 
מ"ר בנוי + חניה 4,300,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור חידא דופלקס 5 
ח' + מרפסת ק"ד + מעלית 

חזית )לא לחלוקה( 2,610,000 
ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)27-27(_____________________________________________

 באזור אבטליון דופקלס 
נדיר! 350 מ"ר, מפואר! נוף 
מרהיב! למבינים! "אפיק - 

_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם דופלקס 
115 מ"ר בנוי + מרפסת 80 
מ"ר, ק"ב, חזית, 2,300,000 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 במרכז, דופלקס 5.5 חד', 
2 סוכות, מוארת, חזית 

058-3283307)27-30(_____________________________________________

 בשכון ג' חדשה, 
מושקעת! 6 ח' ענקית! + 

חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5 ח' ענקית, 
משופצת, ק"ג + מעלית 
2,380,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר ק"ב מחולקת ל- 2 

מפוארת!!! 2,222,222 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד' 130 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, הרחבה 20 מ"ר 
2,190,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 במכבים, 6 חדרים, 
משופצת כחדשה, 2 שירותים 

ומקלחות, ק 1 + מרפסת 
שמש!! 130 מ"ר "לב הנדל"ן 

03-5757829)27-27(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטאוז חדש + גג מוצמד 
2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
052-3344721)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4999465)27-27(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית הכל 

ב- 2,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)27-27(_____________________________________________

 נדירה! בבעל התניא 5 
חד' יפהפייה + חניה ומחסן 
2,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בוולפסון 5 חד' 
120 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

ניתנת לחלוקה 2,100,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגינחובסקי 

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

1,920,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)27-27(נכסים 052-7684074

 כל הקודם זוכה, 
מכירת הדירות בעיצומה 

בבניין החדש והיוקרתי 
שנבנה ברח' רבי עקיבא 
63 דירות 4-5 חד' שיווך 

בלעדי תיווך אשכנזי 
03-5791770 ישראל 

052-5555882)27-27(_____________________________________________

 בר' עקיבא / ישעיהו 
הנביא כ- 96 מ"ר, ק"ג 

+ אופציה בגג בטון, 
מרווחת, 3 כוו"א פינוי 
מיידי 1,850,000 ש"ח 

תיווך אשכנזי 
03-5791770 שלומי 

050-2666711)27-27(_____________________________________________

 באזור הנביאים דופלקס 
5 חד' )3+2( 160 מ"ר, 

משופצת, ק"ג, חזית + חניה 
2,300,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

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

חזית. מיידי 1,175,000 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בפרל, 94 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה, גג בטון עם 
נוף פתוח, מאווררת, 

1,730,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

הר יונה

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

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

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

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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

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

050-4145432)24-27(_____________________________________________

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

052-6868641)24-27(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

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

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

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

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

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת 

ושמורה, מושכרת, 720,000 
_____________________________________________)25-30(ש"ח 052-7166711

 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(_____________________________________________

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

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

+5 חדרים
 חדש בשוק, קוטג' 5 חד' 
ברמות + אופציה לבניית חדר 

נוסף + חנייה מקורה, מסודרת, 
משופצת, פונה לנוף מרהיב 
_____________________________________________)26-29(בלעדי לצימוקי 02-5638221

 ברמת שלמה כ. 
פרטית, 5 חד' + נוף + 

חצר 120 מ"ר + אופציות, 
לל"ת 2,550,000 ש"ח 

053-3133344)26-29(_____________________________________________

 בקרית משה, ברחוב 
העילוי, 4 חדרים, קומה 

ראשונה + מעלית, גישה 
נוחה+ מרפסות + מחסן עם 

חלון בלעדי לצימוקי 
02-5638221)26-29(_____________________________________________

 חדשה בשוק, 
בנובומינסקי דוד מרץ, 4 חדרים 
+ מרפסת גדולה סגורה לעוד 

2 חדרים, קומת קרקע + חצר 
גדולה לסוכה + חנייה בלעדי 

_____________________________________________)26-29(לצימוקי 02-5638221

 בלעדי!! ז'בוטינסקי-
עורפ' כ. מב"ב 3 כ-64 

מ"ר א.להרחבה צד/וג.בטון 
1,310,000 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 מציאה!! א.בנימין-אברהם 
3 חד' כ-57 מ"ר קומה 2.5 

"מ.מהיסוד" א.בג-רעפים 
1,280,000 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 דירות קרקע משופצות 
חלקי, מציאה ! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים -
 052-2790370)27-27(_____________________________________________

חיפה

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

 4 חד' ברב קאלישר, 
קומה ראשונה מתוך 2, 

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

 בשיכון ה בשפירא, 
4.5 חד' משופצים, ק"ג, 
לא אחרונה, ללא מעלית, 

עם חניה 1,800,000 
ש"ח, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב.
 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

054-4245500)24-27(_____________________________________________

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

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

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,720,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בהצבי, 117 מ"ר, 
דירה מדהימה, מטבח 

חדש, שכנים טובים, בנין 
_____________________________________________)26-29ל(יפה. 052-7600504

 אביי ורבא 4 חד' 
90 מ"ר, ק"ב, עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 למבינים!! א.שמואל-
הנביא 4.5 חד' כ-110 מ"ר 
קומה-ב' סוכה + מעלית 

1,850,000 "תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע כ-4 חד' 
כ-85 מ"ר ק"א סוכה "שמורה" 
1,675,000 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 
חדרים, 85 מ"ר + אופציה, 

קומה 1, בבנין חדיש, מעלית 
וחניה בטאבו אלעזר משמור 

054-6000498
)27-27(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן בבנין 
יוקרתי! 4 ח' יפהפיה, ק"א, 
חזית + מעלית, 3 כ"א + 

חניה 2,350,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

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

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

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 רמת אלחנן, 4 חדרים 
כ- 110 מ"ר, אופציה 

להרחבה )שכנים בנו מתחת( 
2,200,000 ש"ח 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)27-27(אורי תיווך אדוארד 

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4, 
מעלית, סוכה גדולה הטבה 

מיוחדת בעמלת התיווך לשבוע 
_____________________________________________)27-27(זה תיווך 050-4122744

 בנורדאו כ- 4 חד' 
74 מ"ר ק"ב ואחרונה 

ג' רעפים מ' חלקית 
1,370,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בראשונים, בבנין 
חדש, 4 חד', כ- 80 מ"ר, 
מיידי, בר"ע בבניין חדש 
4 חד', מפוארת, כ- 85 

מ"ר, ב- 1,730,000 להב 
_____________________________________________)27-27(נכסים 050-4177750

 באזור רוזובסקי 4.5 
כ- 100 מטר + אפשרות 

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

B,D.A 27-27(תיווך(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור הראשונים, בבניין 
חדש 4 חדרים משופצים 

ברמה גבוהה, ק"ב, 
עורפית 1,750,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 4 חדרים, 
מרפסת שמש, חזית, חניה, 

בניין חדש, 1,900,000 פנחס 
_____________________________________________)27-27(נכסים 055-6789653

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית, 2,200,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

חד' ענקיות 1,950,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ

052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

חזית 1,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ-70 מ"ר ג' 

בטון היתרים מידיים 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

ק"ג ואחרונה 1,210,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד' 
כ- 85 מ"ר, ק"ב, ג' בטון 
3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם, 3 
מדרגות, 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר 3 כ"א 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בהרצל, 3 חד', ק"ד, 
75 מ"ר מפוארת!!! 
מעלית חניה בטאבו 

1,500,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

בנו 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 באביעד, 3 חד' כ- 
60 מ"ר, ק"ב, ג' בטון 
היתרים שולמו!!! א' 

ענקית!!! 1,650,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, מרווחת מאוד, ק"ג, 
ג' בטון 1,220,000 נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

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

30 מ"ר, משופצת 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בסלנט, לקראת גמר 
בנייה, 3 חד' ענקית, 

משודרת ומפוארת + נוף, 
רק ב- 1,700,000 ש"ח 

להב נכסים 
050-4177750)27-27(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון, 

3 חדרים, ק"ג עורפית 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 ח' 
גדולה מושקעת כחדשה + 
אפשרות לריהוט מלא חזית 

2,120,000 אבי 054-8449423 
 B.D.A 27-27(תיווך(_____________________________________________

 ברע"ק 3.5 חדרים 
כ- 90 מ"ר קומה 3 ואחרונה 

1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)27-27(053-3107379 שדכן הנדל"ן 

 בבלעדיות בברוט 3 
חדרים אופציה מאושרת של 
45 מטר 3 כיווני אוויר קומה 
1 1,250,000 פנחס נכסים 

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, בבניין 
חדש, 3 חדרים, חזית, 

מרפסת שמש + סוכה, חניה 
1,650,000 פנחס נכסים 

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 מציאה נדירה! בשיכון ה' 
3 חד' בגמר שלד 1,450,000 

ש"ח בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 

לעסק 1,500,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ 

050-4999465 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשטרסר 3 חד' משופצת 
מהיסוד, חזיתית, ק"א 

1,750,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

חד' החל מ- 1,560,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר, 3 חד' 
גדולה 1,700,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
 050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בבנגו 85 
מ"ר גדולה 3 חדרים + 
מרפסות חזית ק"א + 

מעלית מיידי 1,720,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברמב"ם )קרוב 
לביה"ס מרכז( 3.5 חדרים 

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

)ניתן להפוך ל-5 חדרים( 
1,790,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מסודרת, קומה ג' בניין 

אברכים כ- 70 מטר סלון גדול 
+ גג רעפים 1,365,000 תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור העיריה 3 חד' 70 
מ"ר, ק"ג א. בגג, משופצת, 3 
כ"א + סוכה 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר 3 חד' 70 מ"ר, ק2.5 
אחרונה א. בגג כולל היתרים 
52 מ"ר משופצת, חזית + 
חניה )ניתן לעשות יחידה( 

1,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)27-27(בועז 050-4156080

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

2 שירותים, חניה בטאבו 
חזית 1,350,000 ש"ח 
מיידי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)27-27(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3 חד' 
ק"ד אופציות גדולות 

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

_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 050-4156080

 3 חד', בקרית הרצוג, ק"ג, 
שמורה ומסודרת, במיקום 

מעולה 1,378,000 ש"ח לל"ת 
054-8467173/4)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בעלי הכהן 3 
חדרים 75 מטר, קומה 1, חזית 

+ סוכה 1,620,000 פנחס 
_____________________________________________)27-27(נכסים 055-6789653

 באזור יגאל, 2.5 ח', 
ק"ק + חצר 1,350,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בלעדי זבוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חדרים 55 
מ"ר, קומה ג' ואחרונה גג 

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)27-27(אורי תיווך אדוארד 

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ- 50 מ"ר ק"ג ואחרונה 
ג' בטון 1,170,000 נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 חדרים גדולים, 64 מ"ר 
+ אופציה להרחבה ולבניה על 

הגג, מחיר מציאה 
_____________________________________________)27-28ל(050-5556162

 בלעדי 2 ח' מפוארת, 40 
מטר בז'בוטינסקי עורפית לבני 

ברק + רשיון לעוד 30 מטר 
1,150,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ה' 2 חד' 
כ- 35 מ"ר + חצר גדולה 

מפוארת מושכרת 
860,000 ש"ח אדי נדל"ן 

054-8493483)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל הנביא, 
70 מ"ר, ק"א, 2.5 חדרים 

+ מרפסות, 3 כ"א, 
זקוקה לשיפוץ, מיידית 
1,250,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה 2.5 חד' 67 
מ"ר, ק"א, חזית, מסודרת א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 באזור יגאל, 3 ח', ק"א, 
חזית 1,520,000 ש"ח מיידי 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בסיום בניה 3 ח' גדולים 
+ מ.שמש, ק"א, חזית 
1,450,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סומך, 3 
חדרים, קומה ד', 1,250,000 

ש"ח 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד 

 במנחם בגין 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, ק"ק, ממ"ד, 

חצר, חזית, כניסה מיידית 
_____________________________________________)27-27(תיווך 050-4122744

 בטרומפלדור 100 
מ"ר, כ- 75 בנוי, 3 חדרים 

ו-25 מ"ר שלד בנוי רק 
1,490,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(בועז 054-8474843

 בלעדי בהשניים, 3 
חדרים, בניין מטופח, 

מטבח חדש, ק"א, חניה 
בטאבו 1,390,000 אפיקי 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 054-8474843

 בלעדי בהמכבים 3.5 
חדרים, שמורה, אופציה 

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

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3 חדרים, 
עורפית ושקטה, שמורה 

רק 1,230,000 אפיקי 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 054-8474843

 מבחר דירות ובתים 
פרטיים למגורים ולהשקעה 

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

תיווך לאנ"ש 
)27-27(_____________________________________________

 תשואה נדירה!!! 
בסמוך לקריית שמואל 120 

מ"ר, משופצת + יחידת דיור 
30 מ"ר בכניסה פרטית + 

מרפסת, מושכרות ב- 3,700 
ש"ח 770,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)27-27(הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, 90 מ"ר, 
משופצת, נוף לכנרת + חניה 

ומחסן, ק"ג, בלי מעלית, 
תריסים חשמליים 630,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, נדירה!!! 
155 מ"ר + 3 מרפסות )אחת 
סוכה 30 מ"ר( + 2 מרפסות 

נוספות + גג בטאבו + 
אופציה לבניית דירה נוספת, 

משופצת קומפלט, גובה 
תקרה 3.5 מטר 950,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, 140 
מ"ר, קומה 3 + נוף לכנרת 
760,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)27-27(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 27 
מ"ר + מעלית ונוף לכינרת 
290,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)27-27(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
בקומה ב' 120 מ"ר, משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים
 במגדל! )5 דק' מטבריה( 

וילה 180 מ"ר על 400 מ"ר 
שטח, 5 חד' משופצת + 

נוף לכנרת, מושכרת, ניתנת 
לשכירות יומית ב- 1,500 ש"ח, 

ללילה 1,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)27-27(הצבי 053-3147717

 בטבריה עלית דו 
משפחתי 150 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות + אופצייה לבניית 
2 דירות נוספות )שלד בנוי( + 
גינה ענקית + כ- פרטית ל- 2 
היחידות + נוף לכנרת, ניתנת 
לשכירות לאחר שיפוץ 9,000 
ש"ח לחודש 1,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(תיווך הצבי 053-3147717

 בקריית שמואל, דירת גן 
נדירה, 120 מ"ר + 90 מ"ר 

גינה + מרפסת 62 מ"ר הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)27-27(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

פנטהאוז 124 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ. סוכה 950,000 

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)27-27(_____________________________________________

 בזלמן שזר המבוקשת 
128 מ"ר 5 חד', משופצת + 

נוף פנורמי לכנרת + מ. סוכה 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)27-27(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

לכנרת + מרפסת גדולה 
930,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)27-27(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מהקבלן, 4 חד' 127 מ"ר + 

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית + מ. 

סוכה 40 מ"ר, משופצת + 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)27-27(_____________________________________________

 בנוף פוריה, חדשה 
מהקבלן, ק"א, 3 חד' 80 מ"ר 

מוכנה למגורים + אופצייה 
מיידית לחדר נוסף 810,000 

ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)27-27(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 60 מ"ר, 
3 חד', קרקע פינתי, משופצת 
+ נוף פנורמי לכנרת, אופציה 

מוכנה לבניה של 40 מ"ר 
550,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)27-27(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בזבוטינסקי, ק"ג, 60 
מ"ר, 3 חד' משופצת כחדשה 

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)27-27(הצבי 053-3147717

 בפיקא, בצמוד לקרית 
שמואל, משופצת, 3.5 חד', 74 
מ"ר בקו" 4 ללא 450,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(תיווך הצבי 053-3147717

ירוחם

 בית קרקע מושכר 2,500 
ש"ח פינתית באזור החרדי 

4 חדרים רק 565 אלף ש"ח 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירת 2 חדרים בירוחם 
קומה ב רק 290 אלף ש"ח 

משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)27-27(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)27-27(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 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 3.5 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין יוקרתי, 
מחסן )8 מ"ר( 2,150,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים 
02-5713375)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

 בסורצקין, 4 חדרים, 80 
מ"ר, שופעת שמש, 3 כווני 

אויר, מרפסת 2,300,000 ש"ח 
לרצינים בלבד פינתית נוף 

מרשים BB תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)27-27(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, חנויות
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

 "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

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

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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

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(_____________________________________________

גני 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 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

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

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

ירושלים

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

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

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

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

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

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

 יח"ד 2 חדרים, מרוהטת 
)מלא( וממוזגת, פלאפון: 

054-8413427)26-29(_____________________________________________

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)24-27ל(050-3260267

 להשכרה משרד 
מפואר וממוזג קומה 

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

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

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

_____________________________________________)24-27ל(052-7140101

ביריה
 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

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

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

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

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

ממוזגת וללא ריהוט גמיש 
_____________________________________________)25-28(תיווך 054-8468260

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

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

 בבורוכוב 2, 2 חדרים 
גדולים נקיה, מוארת, 
יפה ושקטה, ק"ב + 
מעלית בבנין כחדש, 

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

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

מרוהטת 2,350 ש"ח 
050-4175492)25-28(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

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

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

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה וחצר + פינת ישיבה, 

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

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 מול העיריה, 3 חדרים, 
מושקעת + מ.סוכה, קומה ג' 
ללא מעלית החל מ- 22.8.19 

4,200 ש"ח 03-6195580 
052-4476744

_____________________________________________)26-27ל(

 במינץ, 2 חד', 50 מ"ר, 
ק"ק + מרפסת, משופצת 
וממוזגת, לא מרוהט, מיידי 
_____________________________________________)26-27ל(3,500 ש"ח 052-2723556

 ברמב"ם, יחידת חדר, יפה, 
מרוהטת, ממוזגת, נוף ואויר 
1,800 ש"ח 052-7679834 

077-2040889
_____________________________________________)26-27ל(

 ברח' יוסף חיים, יחידה 
יפהפיה, חדשה, מרוהטת, 

קומפלט, ק. קרקע + חצר 
גדולה 052-7155122

)26-27(_____________________________________________

 למכירה עסק פעיל 
בתחום הוילונות בבני ברק, 

לפרטים: 052-8666531 
 מעוניין לרכוש מגרש _____________________________________________)26-29ל(052-7608847

לבנייה בב"ב, עדיפות 
לשיכון ה', התשלום 

_____________________________________________)26-27(במזומן 052-3330965

 להשכרה בבין הזמנים, 
מבנה חדש, אולם גדול 

)ביכנ"ס( חדר אוכל 
מרווח, 14 חדרי שינה, 

100 מיטות, ממוזג
055-9192770)26-29(_____________________________________________

 *סוויטה + גקוזי' לזוג + 
3 דירת אירוח עד 8 נפשות. 

נוף מדהים בריכת שחיה. 
050-6901390)26-37(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

 וילה ודירת אירוח, 8 חד' 
סגורים, בריכה וחצר מפנקת, 

_____________________________________________)27-34(עד 30 איש 050-3056720

 בחיפה, מסחרי קרקע 
וגלריה של 250 מ"ר, ליד 

המתחם החדש, כל הקודם 
זוכה! מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)27-27(פרוייקטים - 052-2790370 

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)26-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עמנואל
 משופצת כחדשה 110 

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

_____________________________________________)24-27(500,000 ש"ח 054-2300995

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

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

 בקהילות יעקב )גני הדר( 
4.5 ח' מושקעת! + גינה 
110 מ"ר 2,490,000 ש"ח 

050-4811122)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 בחיים כהן היוקרתי, 
4.5 ח' + מעלית )שבת( + 

מרפסת שמש )סוכה( + חניה 
כפולה מקורה + יחד' הורים, 

_____________________________________________)27-27(מיידית!! 050-4811122

 בכפר גנים א' ברחוב 
יהלום 9 בנין מפואר לאחר 
תמא, 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, 105 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת שמש/סוכה, יחידת 
הורים, מעלית אלעד משמור 

054-6000498)27-27(_____________________________________________

 בטבנקין 5 חד', 100 
מ"ר, ממ"ד, 3 מ"ש, קומה 4, 

מעלית, חניה, יחידה בקומה, 3 
כ"א שגיב גואטה 

050-2600399)27-27(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור עורפית, 
4 חד' )כולל ממ"ד( קומה 1 

+ מעלית + חניה 1,570,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח 050-3528252

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

050-3528252)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(ישראל" 054-6401612

 בהסתדרות / הרצל 3 
ח', 80 מ"ר ק"ג )אחרונה( 

מסודרת ויפה 1,250,000 ש"ח 
050-4811122

)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברחוב הס )המרכז 

השקט( 2 חד', כ- 50 
מ"ר, ק"ק, מסודרת ויפה, 

1,170,000 ש"ח 
050-4811122)27-27(_____________________________________________

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

קריית אתא

4-4.5 חדרים

 למכירה / השכרה, דירת 
3 חד' 3 כ"א, ממוזגת ומוארת, 

_____________________________________________)26-27(ק"ג 054-6677749

3-3.5 חדרים

רמת גן
 בבלעדיות!! במקום 

מעולה באלוף הנצחון, 4 חד', 
מרווחת, כ- 96 מ"ר, מעלית + 
חניה בטאבו!!! תיווך "חכמת 

רחוב" 052-2585808
)26-29(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

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

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

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

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

_____________________________________________)25-29ל(052-7647141

 3 חד', ממוזגת, חדשה, 
ק.קרקע *דירת חדר וחצי לזוג, 

ק. קרקע, מיידי 03-6775910
)26-29(_____________________________________________

דופלקסים

 ביהודה הנשיא דופלקס 
מדהים, ק"ג+גג, יחידת הורים, 

בכל קומה 7,000 ש"ח 
052-4625600

_____________________________________________)26-29ל(

 מציאה!!! דופלקס 5 חד' 
+ מרפסת 50 מ"ר + מחסן 

+ נוף רק 6,500 ש"ח הראשון 
_____________________________________________)26-29(בתיווך 054-3050561

 בעמק יזראל 5 חד', 
כחדשה ק"ג + מעלית, ריהוט 

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים: 
050-5588838

_____________________________________________)26-29ל(

3-3.5 חדרים

 3 חד', משופצת, בקרית 
הרצוג- ב"ב לזו"צ, כניסה 

מיידית 054-2464316
_____________________________________________)26-29ל(

 ברחוב בירנבוים דירת 
3 חד' לזו"צ כ- 70 מ"ר, 

משופצת, במחיר מציאה 
_____________________________________________)26-27ל(053-4440989

 דירה מרווחת כולל גג 
בטאבו מושכרת ומניבה, 

מומלצת בחום! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים -

052-2790370)27-27(_____________________________________________

 בק.אתא  מחולקת ומניבה 
עם אופציה לבניה נוספת, 

בחרדי, תשואה נאה !
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)27-27(פרוייקטים - 052-2790370 

 בחרדי, דירת 4.5 חד' כולל 
מרפסת סוכה רק 910,000 

ש"ח מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)27-27(פרוייקטים - 052-2790370 

 בחרדי, קומה ראשונה 
4.5 חד' פוטנציאל אדיר, כל 
הקודם זוכה ! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים -
 052-2790370)27-27(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד', קומת 
קרקע, משופצת ומושכרת רק 
550,000 ש"ח -מציאה ! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

 052-2790370)27-27(_____________________________________________

 דירת 3 חד', קומה 1 
לשיפוץ, אופציה לתוספת בניה 
וחלוקה, כל הקודם זוכה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים
 052-2790370)27-27(_____________________________________________

קריית מוצקין

3-3.5 חדרים

קריית ביאליק

 מעולה להשקעה, 
דירת יורשים במרכז העיר 
פונטציאל שכירות 6,000 

ש"ח מחיר 1,180,000 
ש"ח עצמון נכסים 

053-5302614)27-27(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר, מחולקת ל-2 יח"ד 

מסודרות, ק"ק תשואה 5,300 
ש"ח 1,100,000תיווך יוחנן 

050-4104044)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשקעה 
מחולקת לשלוש יח"ד 

משופצות, תשואה 7,400 
נטו 1,240,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)27-27(_____________________________________________

 מיקום מעולה, פנטהאוז 
מפואר 4.5 חד', סטנדרט 

גבוה, בניין חדיש "בית ישראל" 
054-6401612)27-27(_____________________________________________

 מבחר למשקיעים, 
לדוגמא: מושכרת חוקית ב- 

7,500 ש"ח מחיר 1,310,000 
ש"ח "בית ישראל"

054-8070418)27-27(_____________________________________________

 בקלישר, פנטהאוז 5 חד' 
משודרג, 125 מ"ר + מ"ש 
ענקית, קומה 6, מעלית, 2 
חניות מקורות שגיב גואטה 

050-2600399)27-27(_____________________________________________

 באיזור אנה פראנק דירת 
גג חדשה 5 חדרים, מושקעת 
מאוד, מרפסת שמש, סוכה, 

2 חניות, מחסן, אופציה לעוד 
חדר על הגג, מעלית מגיה 

לשתי מפלסים 052-2948691 
_____________________________________________)27-27(נטלי

 בבן גוריון, דופלקס 5 חד', 
170 מ"ר, קומה 6, 2 חניות 
מקורות, ממ"ד, מ"ש, יפה 

ומושקעת עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ 

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 ביהלום, ק"ב, 5 חד' 
שמורה, מרפסת שמש, חניה, 

לחטוף! 1,910,000 ש"ח "בית 
_____________________________________________)27-27(ישראל" 054-6401612

 בדגל ראובן, פרויקט 
תמ"א מתקדם, 4 חד', 100 
מ"ר, מ"ש, ממ"ד, קומה 2, 
עורפית, משופצת מהיסוד, 

אריאל שמילוביץ 
050-3073256

)27-27(_____________________________________________

 בשיפר, 4 חד' 100 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, קומה 4, 

מעלית, חניה, מ"ש, ממ"ד, 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, 4, מעלית, 
חניה, מרפסת סוכה 

1,590,000 ש"ח לסגירה 
מיידית!!! זוהר שמיר 

052-8663093)27-27(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון צמוד 
לכפר אברהם, 4 חדרים, 90 
מ"ר, יחידת הורים, מעלית, 

חניה בטאבו, מרפסת שמש 
_____________________________________________)27-27(אלעד משמור 054-6000498

 בצה"ל, קומה 4, עורפית, 
שמורה, 3.5 חדרים, מיזוג 

אוויר מרכזי ובחדרים, חניה 
משותפת אריאל שמילוביץ 

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 בברנדיס 3 חד', 75 מ"ר, 
קומה 3, מעלית, חניה מקורה, 
3 כ"א, משופצת, בניין בוטיק 

_____________________________________________)27-27(שגיב גואטה 050-2600399

 בחפץ חיים אחד העם 
שלושה חדרים, ק"ב, מרווחת, 

מסודרת, 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)27-27(יוחנן 050-4104044

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

בלבד! "בית ישראל"
054-6401612)27-27(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

תל ציון
 באהבת ישראל 4 חד' 
+ מזגן מרכזי + גינה, אופ' 
להרחבה, להשקעה )5,500 

ש"ח( 1,380,000 ש"ח
054-8435147 054-8484676

_____________________________________________)27-30ל(

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג/דופלקס 5 חדרים 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יחידת 

הורים + גג גדול פתוח, 
שקטה עם נוף, קומה 

ג' )ללא מעלית( + חניה 
בטאבו 8,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 
6,500 ש"ח פינוי לפני 
סוכות בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בינימין אברהם, 4 חדרים, 
קומה א', מעלית, מרפסת 
סוכה, 4,300, מספר נכס 

 077-2050410 17639
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד 

 בראב"ד, 3 חד', ק"ג, 
חדשה + מזגנים, 3,500 ש"ח 

058-7632114)27-28(_____________________________________________

 בלעדי בהנגב, 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, 
שמורה, כניסה מיידית 

3,500 אפיקי נדל"ן בועז 
054-8474843)27-27(_____________________________________________

 באבוחצירא קרוב 
לזבוטינסקי 3 חדרים 

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

מיידית 3,600 גמיש )ללא 
_____________________________________________)27-27(תיווך( 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים קומה ב' חזית 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 באזור העיריה, 2 
חד', ק"ב, חזית, 35 מ"ר, 

לממושכת 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ל(050-4161068

 ברחוב דניאל, 2 חדרים, 
65 מ"ר, ק"ק, )5 מדרגות( 

כניסה מיידית תיווך 
050-4122744)27-27(_____________________________________________

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

דוד"ש, 2 כיורים, 
אמבטיה 2,900 גמיש 

054-4797080)27-30(_____________________________________________

 בראב"ד, ק"ג, חדשה + 
מזגנים, מרוהטת, 2,900 ש"ח 

058-7632114)27-28(_____________________________________________

 באזור שבטי ישראל, 
יח"ד 35 מ"ר, שמורה, ק"ב, 

_____________________________________________)27-28(אפשרי לריהוט 050-4170870

 בישמח משה 3 חד' 
גדולה, משופצת, קומה א' + 

מרפסת סוכה, ממוזגת, 4,000 
_____________________________________________)27-30(ש"ח 052-3663323

 דירה מעלות דפנה, 3 
חדרים מרפסת סוכה קומה 

רביעית 3 כיווני אוויר BB תיווך 
_____________________________________________)27-27(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-36ל(תחום 072-3969655

 11% תשואה במרכז 
העיר בוקרשט שתי דירות 

בהשקעה של 250,000 
ש"ח עם שכירות של 

2,200 ש"ח לחודש 
054-8167567)27-27(_____________________________________________

 מבחר דירות החל מ- 300 
ש"ח עם השבחה עתידית 

בדימונה וירוחם משה אלוש 
_____________________________________________)27-27(אבני דרך 054-3255667

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית 120 מ"ר בקומה א' 

3,000,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)27-27(_____________________________________________

 יש לך נכס בעיר 
למכירה / להשכרה 

וחושב מי יטפל לך בזה? 
בשבילך אנחנו כאן תיווך 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)27-27(דורון 

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)27-27(054-4980159 דורון 

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59 חזית, מיקום חזק מאוד 

תיווך BA יזמות
054-4980159)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בבית שמש 
רח' הרצל חנות כ- 25 מ"ר 

אופציה להגדלה לגלריה 
20,000 ש"ח בלבד מרכז מידע 

_____________________________________________)27-27(לנדל"ן 052-2604463

 חייב להימכר! ביבנאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב, הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)27-27(_____________________________________________

 שטחי מסחר בב"ב 
בפרל 28, בנין חדש, ב"ב, בין 
20-85 מ"ר, לכל מטרה גישה 

למשאיות, לל"ת, מיידי! 
054-8449114)27-28(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל בב"ב משרד 

מפואר ומושקע 120 
מ"ר + חניות צמודות + 

מרפסת גדולה כניסה 
מיידית לפרטים נוספים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 להשכרה משרד משופץ 
80 מ"ר במרכז ר"ע רק 5,500 

ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)27-27(054-4980159 דורון

 באלעד, קמפוס לאירוח 
שבתות ובין הזמנים, עד 100 

איש נקי ומטופח 
054-5747012)27-30(_____________________________________________

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 דופלקס ענק ומפואר 
באיזור וגשל, לשבתות! 12 

מיטות, לפרטים
055-7668826)27-27(_____________________________________________

 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)19-46/19(_____________________________________________

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

במחירים נוחים, גיא 
050-6554454)27-34(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127



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(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

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

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

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

תעוז

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

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

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער

 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

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

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 30 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

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

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________  "אחוזת מרים" - 6 צימרים 

מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

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

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-01/20(_____________________________________________

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-50/19(_____________________________________________

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

מושב עלמה

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

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

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

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

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

ומטבח, חצר + נדנדות 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)20-31(_____________________________________________

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 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

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

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

 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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

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

טויוטה

מכוניות

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה, 
ג'קוזי 054-5259470

058-6575558)25-28(_____________________________________________

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים, 

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

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

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

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

 דירה חדשה 5 חדרים 2 
מרפסות, נוף למירון, לשבתות 

_____________________________________________)25-26(ובין הזמנים 052-7115607

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

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

052-7153475)25-28(_____________________________________________

אינסטלציה
 רז ביובית ואינסטלציה 
שחרור סתימות בלחץ מים 

גבוה וצילום קווי ביוב 
050-6833701)25-28(_____________________________________________

 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

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

 בכרם בן זמרה 10 
דק' ממירון, 4 חד'+ סלון 
ומטבח, מאובזר, בריכה 

+ חצר ענקית
050-3711144)26-27(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)26-29(מתקנים לילדים 053-2827371

 בעתיקה, בין הסמטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת / חצר, נוף להרי מירון 
058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים" 

076-5412123)27-27(_____________________________________________

קיה

סקודה

סיאט

 קיה נירו החדשה החל 
מ- 1,350 ש"ח בחודש מבצע 

מיוחד לכמות מוגבלת, 
מערכת וויז מתנה

076-5412123
)27-27(_____________________________________________

 סקודה קודיאק החל מ- 
1,950 ש"ח בחודש

076-5412123)27-27(_____________________________________________

 סיאט איביזה ובהחזר של 
החל מ- 1,100 ש"ח לחודש 
ללא מקדמה, מבצע מיוחד 

לכמות מוגבלת, מערכת וויז 
ומצלמת רברס מתנה 

076-5412123)27-27(_____________________________________________

הובלות
 אריאל הובלות, הובלות 

כלליות, פרטים בודדים, פירוק 
והרכבה, מחירים זולים 

050-2399044)26-29(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן ובעל קורא 

לימות החול ולשבת 
_____________________________________________)26-29(055-6762025 אחרי 5 בערב 

ייעוץ ועזרה
 "תרופת הפלא" מיועדת 

לשלום בית ולזוגיות טובה, 
משלוח עד הבית, לפרטים:

_____________________________________________)26-29ל(054-4351854

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 "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(_____________________________________________

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

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

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

052-5440336)14-26(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

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

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

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

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

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

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

 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(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

יד בנימין
 דירות נופש בישוב יד 

בנימין באווירה כפרית ותורנית. 
אטרקציות,בריכה נפרדת ועוד.

_____________________________________________)24-27(מיכאל 052-6915746

 דירות נופש בטבריה,
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)27-30(ומחירים 058-7797817

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

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

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

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

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

054-3972096)25-28(_____________________________________________

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

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

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

למשפחות עד 12 איש, 
_____________________________________________)25-32(בטבריה עילית 050-3222162

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה גדולה, גקוזי', 

ספא, 5 מקלחות,
5 שירותים, 2 קומות, 

משחקי שולחן 
 050-4612999

_____________________________________________)26-29(050-2225336 יפית

 דירת גן חדשה 
גדולה ומאובזרת, חצר 

מקסימה, קרובה לכנרת 
055-6706316)26-29(_____________________________________________

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

אטרקטיבי לכל השנה 
058-3213649)26-37(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, חלקם 
עם נוף לכינרת, חדר אוכל 
מהדרין עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

053-4326551
04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

_____________________________________________)27-28(עד 10 איש 050-3518000

 דירות נופש בטבריה, 
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)27-30(ומחירים 058-7797817

 צימרים ביבניאל 
למשפחות ולזוגות, מדשאות 

משחקים לאדם ונוער 
052-3540874)27-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי
 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 
* צימר לזוג + מרפסון לרשב"י 

052-7623725)27-26-20(_____________________________________________

 וילה בצפת, 12 חדרים, 
נוף מהמם, בית כנסת ומקווה 

צמוד, מתאים למשפחות 
052-8887375)27-30(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

קיסריה
 סמוך לחוף הים, וילה 

5 חד' + סלון + גינה יפיפיה 
ומאובזרת ברמה + בריכה 
_____________________________________________)27-30(פסטורלית 054-8460780

רנו

 למכירה טיוטה וורסו 
2113 ראשונה פרטית 1300 

אוטומטית לבנה 
055-6883937)27-27(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות רנו 
סלבה 2110 1600 אוטומטית 

_____________________________________________)27-27(9,000 שקל 055-6883937

לפרסום
בלוח

03-6162228

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

הגברה, ציוד סאונד, מסך 
_____________________________________________)27-30(ומקרן 050-4134488



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

 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(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 נמצא צרור מפתחות 
באוטובוס של חברת קווים 

_____________________________________________)24-26(באלעד 058-3294366

 אבד מטען של פלאפון 
במוצאי חג שבועות באוטובוס 

402 מירושלים לבני ברק 
054-8426082)25-26(_____________________________________________

 אבד עגיל זהב לבן באזור 
רבי עקיבא לפרטים

050-4149580)25-26(_____________________________________________

 מעוניין במיקסר קנווד שף 
אפשרי ישן-מקולקל במסירה 

_____________________________________________)25-26ח(052-7645405

 דרושות מיטות תינוק 
לתאומים בתרומה טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7174416

 דרוש מכשיר סמסונג יאנג 
_____________________________________________)25-26ח(בתשלום 058-3299505

 מעוניין לרכוש תפילין 
רבינו תם חסידי יד שנייה 

_____________________________________________)25-26ח(052-6629020

 דרוש אטלס מדינות במצב 
טוב במחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(053-3187276

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(בעבר 054-2509001

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, אפשרות לשולחן או 

כסאות בנפרד בהזדמנות 
_____________________________________________)25-28ל(052-4227714

רח' ירושלים 52, ב"ב >> 03-5792841 >> רצוף!!

אל תגידו לא ידענו!!! מי שמגיע מרוויח!!!

50-99
מבחר ענק

לילדות ונערות!!!

ש"ח

3 ב-100
מכנסי ילדים!!!

ש"ח

3 ב-50
מבחר לתינוקות

ש"ח

רק ב-10 
חולצות בנות
בגדי תינוקות

ועוד...

ש"ח

 נאבד כרטיס מיקרו קטן 
של נגן 16 גיגה' בירושלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 נמצאה עגלת טיולון בקבר 
רחל בחול המועד פסח 

_____________________________________________)26-28ל(054-8455516

 נמצא סכום כסף בערב 
פורים - בבני ברק "עבור חני" 

ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)26-27ח(052-7667302

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

 דרוש מכשיר שמיעה 
_____________________________________________)26-27ח(אפילו מקולקל 053-3119288

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
מהדגם הישן פלאפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית, גם 

_____________________________________________)26-27ח(בודדות 054-5372210

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(בעבר 054-2509001

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

_____________________________________________)26-27ח(אלקטרה 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 דרוש לנו בטריות אצבע 
נטענות עם המטען 

_____________________________________________)26-27ח(053-3187276

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)26-27ח(מסאג' 052-7396092

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)26-27ח(053-4158217

 מחפשים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר תאומים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 למכירה מייבש כביסה 8 
קילו "הובר" מצב מעולה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(430 ש"ח בלבד 053-6281899

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח 052-5737813

 למכירה מקפיא לבן 
"בלסס" 410 שקל בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

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

_____________________________________________)26-27ח(אחרי 15:00

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

_____________________________________________)26-27ח(אחרי 15:00 

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

_____________________________________________)26-27ח(050-4147729 אחרי 15:00

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

_____________________________________________)26-27ח(15:00 

 מפזר חום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4147729

 סורק 50 ש"ח
 050-4147729

_____________________________________________)26-27ח(בי"ם אחרי 15:00 

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1,000 

סל"ד במצב טוב 250 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(טל' 054-8485026

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס במצב מצויין 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח טל' 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(054-8485026

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 רדיו דיסק + 2 רמקולים 
_____________________________________________)26-27ח(סוני 200 ש"ח 054-6951960

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(053-3179093

 מיקרוגל דיגיטלי )סאוטר( 
כחדש 380 ש"ח נקנה בפסח 

_____________________________________________)26-27ח(- פרווה 052-7129456

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 052-7171228

 מקרן איכותי במצב טוב 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 055-6651237

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מציאה מחשב נייח במצב 
מצוין + א. למסך ב- 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7148004

 מזגן תדיראן ללא מדחס 
כחדש מפירוק 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)26-27ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 למכירה מחשב נייד קטן 
+ מטען 460 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 תנור בישול ואפיה עובד 
מצוין עם ניקוי עצמי רק 400 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 052-8969770

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

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)26-27ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס חדשה באריזה 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3222264

XL מקרר אמקור 
500 ליטר פתיחה שמאלית 

עובד ומקפיא מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4129600

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)26-27ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 052-2786557

 מכונת גילוח חדשה של 
הרב גרוס הדגם החדש 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6505010

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

 ארון 3 דלתות עם מגירות 
במצב כחדש 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(054-8485026

 למכירה ספה 220 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל + 
כסאות עץ הכל 210 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 דלתות למטה 210 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא + מיטת חבר ירוק זית 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 053-3121020

 למכירה כורסת יחיד נוחה 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 120 
ש"ח מצב טוב עם גלגלים 

_____________________________________________)26-27ח(וידיות 052-5737813

 ספריה ארון 6 דלתות 
מיטות למסירה חינם 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447111

 למכירה סט ספה 1+2+3 
מצב מצויין חזק ויציב 490 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה פינתית גדולה כולל 
מיטות נשלפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-5349709 בפ"ת 

 מזנון X80200 צבע בוק 
500 ש"ח 054-5349709 

_____________________________________________)26-27ח(בפ"ת 

 למכירה ארונית 3 דלתות 
במצב שמור מאוד 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3188181

 שולחן סלון + 6 כסאות 
+ ספות 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7640152 

 מיטה משולשת + ארגז 
במצב טוב ב- 500 טלפון 

_____________________________________________)26-27ח(052-7664046

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים + מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן נמוך עגול 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(למדף 052-7600336 בב"ב

 למכירה זוג מזרוני שיאצו/
התעמלות במצב מצויין מזרן 

_____________________________________________)26-27ח(גדול 050-6577367

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת יחיד + ראש מיטה 
+ ארגז מצעים מעוצבת ויפה 
חב' טובה ב- 490 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 3 כסאות בר למטבח 
בצבע טורקיז כחדשות 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לפרטים 053-3122039

 שולחן סלון כהה מסוגנן 
ויפה 1.8 נפתח 400 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4170185

 ספה 2 1.7/1.2 עור 
יוקרתית מצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4170185

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

צבע חום 200 ש"ח זהבה: 
_____________________________________________)26-27ח(053-2509828

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 שולחן 1.60/0.85 + 6 
כסאות ציפוי ניילון במושב 

במצב מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-5347663

 שולחן 3.150 בצבע אגוז 
חדש נפתח כ- 4.40 לא היה 
_____________________________________________)26-27ח(בשימוש כלל 054-8440020

 כיסא נוח לבן חדש לא 
היה בשימוש )מתכוונן( 1.9*70 

פלסטיק לבן 350 ש"ח )יש 2 
_____________________________________________)26-27ח(מי שרוצה( 054-8440020

 כיסא משרדי חדש )ללא 
שימוש( 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 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 /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

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

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

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

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

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

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

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

רפואת שיניים

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

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

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

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

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-29(שרי 050-4171813

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

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

 שירותי תיקון מחשבים, 
אפליקציות, משחקים, מכירת 

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

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

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

 טיפול על טבעי לכל 
המחלות, דרך תמונה, 

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

ספרי תורה
 למכירה, ספר תורה מוכן, 
חדש, כתב בית יוסף גודל 48 

כתב מהודר מאוד
_____________________________________________)26-29ל(052-7664419

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

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(_____________________________________________

 שידוכים ללא עלות לבני 
ישיבות ודתיים ולכל גיל, לנשים 

וללא תשלום 053-4307097 
052-4738511)26-29(_____________________________________________

פיתוח תוכנה
 פיתוח תוכנה לניהול 

העסק ולכל מטרה, יניב
_____________________________________________)27-28ל(058-5997030

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
בחינם תמורת פירוקו מהקיר / 

_____________________________________________)27-28ח(במחיר סמלי 054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)27-28ח(053-4158217

 דרוש בדחיפות קיר נייד 
מתקפל יד 2 בבני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(054-8463244

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)27-28ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה / 

_____________________________________________)27-28ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מכשיר סודה סטרים 
/ בלון גז בתרומה לאברך 

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)27-28ח(054-4458379

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

_____________________________________________)27-28ח(אלקטרה 054-4458379

 דרוש לאדם העובד 
כמגיסט' טיפולי רפואי ספרים 

וחומרים העוסקים בתורת 
_____________________________________________)27-28ח(המאסג' 052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)27-28ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה לנו עגלת בייבי 
גוגר במצב טוב עדיפות ל- 4 
גלגלים )עד 300 ש"ח עדיף 

בפחות( לפרטים: 
_____________________________________________)27-28ח(052-7613645

 דחוף!! במוצאי חג 
שבועות הוחלפה בטעות 

מזוודה סגולה גדולה בקו 981 
_____________________________________________)24-27(מצפת לב"ב 052-7690604

 אבדו תפילין ר"ת ע"ש 
י.מ.ד. המוצא יתוגמל ב- 600 

_____________________________________________)24-28(ש"ח נייד: 058-3222666

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר קדמיים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 דרוש פלאפון כשר לנערה 
לא משנה איזו חברה 

_____________________________________________)26-27ח(054-3249699

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה, הקפאה 

_____________________________________________)27-28ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4145023

 למכירה מזגן נייד כחדש 
ב- 500 ש"ח בלבד טל': 

_____________________________________________)27-28ח(054-8425408

 VIEW מסך מחשב 
  SONIC

22 אינצ', במצב טוב, 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7621678

 למכירה מקרר תדירן 
אפולו 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7640482

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314 

 שואב אבק אמקור שמור, 
במצב מצויין, 299 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות, תקינות, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 
מצוין )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(053-3179093

 מכונת גילוח חדשה של 
הרב גרוס הדגם החדש 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-6505010

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)27-28ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 כירה חשמלית 1200 
וואט + ויסות חום פועלת 

מצוין 40 ש"ח טל':
_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 מקרר משרדי חדש 
NEON לא עובד עדיין 500 

ש"ח ג- 83 ע- 55 ר- 48 בפ"ת 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 שואב אבק 
KENWOOD במצב מצויין 

כמו חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(050-5203761

 ספה מפוארת לסלון, 
נפתחת למיטה זוגית + ארגז 

מצעים, מצב מעולה ממש 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(לפרטים 053-3318830

 למכירה ספה דמוי עור 
צבע חום במצב מצויין 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7847793

 כסא משרדי מרופד 
מתכוונן נח במיוחד 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7621678

 2 בסיסי מיטה רוחב 80 
במצב חדש 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)27-28ח(054-8409126

 מיטת נוער עץ מלא 
במצב מצויין + מיטה נפתחת 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 053-3121020

 5 כסאות פינת אוכל 
במצב טוב 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7717640

 למסירה ארון 6 דלתות 
2.60 מ' גובה במצב טוב 

מאוד, בב"ב 052-7629022 
_____________________________________________)27-28ח(058-3229022

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים + מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות )בני ברק( 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 140*70 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 2 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 מיטה + ארגז מצעים יפה 
חב' טובה כחדשה 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-7148004

 למכירה 2 עמודונים 
לספרים 200 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)27-28ח(02-5373360

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(למדף 052-7600336 בב"ב 

 סלון עור 3-2 יפה אטלקי 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 050-2344305

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצוין 260 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)27-28ח(קרם 240 ש"ח 052-5737813

 למכירה כיסא מנהלים 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה ספה 180 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל + 
כסאות עץ הכל 160 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 שולחן משרדי 80/160 
ונגה 500 ש"ח אפשרות ל 4 

_____________________________________________)27-28ח(מגירות 058-3217523

תינוקות
 משאבת מיני אלקטריק 

מדלה כחדשה 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדיתקומפקטית ושקטה 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון מצויינת! 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 עגלת גו' בייבי צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3114819

 סלקל סייבקס שמור 
כחדש מתאים לבייבי גוגר 249 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3188804

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 עגלת טיולון חב' איזי בייבי 
מצויינת כחדשה 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7148004

 למכירה טיולון איכותי 
מצב טוב 100 ש"ח + עגלת 

אמבטיה 160 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עריסה מעץ לבן + מזרן 
חסין אש כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3217523

 משאבת אונט ידנית 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4160457

 עגלה משולבת ד"ר בייבי 
_____________________________________________)26-27ח(רק 200 ש"ח 050-9089110

 למכירה גלגל אויר אחורי 
לעגלת מאונטין באגי בבית 

_____________________________________________)26-27ח(שמש 050-4136784

 למכירה נדנדה חדשה 
לתליה במשקוף ביתי עד גיל 3 

ב- 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה עגלת "מוצי" 
מצוינת אמבטיה וטיולון ג'ינס 

ב- 500 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה שידת תינוק 4 
מגירות במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3188181

 עגלת טיולון איזי בייבי 
במצב מצוין כחדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלוברי שמורה ילד 

אחד בשימוש + ניילון לגשם 
_____________________________________________)26-27ח(050-4135002

 עגלת תינוקות במצב 
 BABY SEF מצויין

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 058-2345685
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 גביע כסף + צלחת 
תחתית תואמת חדש באריזה 
ב- 500 ש"ח )נקנה בקרוב ל- 

_____________________________________________)22-23ח(700 ש"ח( 050-4195133

 אפרוחים למכירה 
בירושלים רק 15 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-7195793

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 ומידה 18 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 משולש לכיור מנרוסטה 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח חדש 058-7041010

 סיר לקובנה עם מכסה 30 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-7041010

 אוכל לדגי קרקע ומנקים 
40 ש"ח)בחנות 60(

_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

 2 ברזי מטבח חברת 
"מדגל" ברבור קצר חיבור לקיר 

100 ש"ח כ"א)בחנות 380( 
_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

לפרסום
בלוח

03-6162228

תקשורת

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות סוכן עבודה בצוות 

אופיס גרפיקה קלה
P2@hagisrael.com)25-26ח(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
טבח/עוזר נהג פל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב/הלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 טלפונים אלחוטיים זוגי, 
חדשים, ב- 200 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-5173714

 אייפון 6 מצב חדש )לא 
כולל אביזרם( ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5918474 

 MAX למכירה טלפון 
KOSHER עדין יש אחריות 

נקנה לפני 4 חודשים מקשים 
גדולים נקנה ב- 350 נמכר 
ב- 200 ש"ח חדש לחלוטין 

_____________________________________________)26-27ח(054-8440020

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(בב"ב 052-7600336

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(050-4157763

 מזוודה גדולה מאוד מצב 
חדש רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 בהזמדנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 050-9089110

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

60 ש"ח בלבד 052-7600336 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב 

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי קוקטיל 
שלא נושכים אפור 150 צהוב 

_____________________________________________)26-27ח(200 050-6577367

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)26-27ח(70 ש"ח 050-4135002

 טלית טליתניה מלכות 
מידה L ללא פתילים חדש! 

_____________________________________________)26-27ח(180 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(באלעד 050-4135002

 חליפה מהניילון! לימי חול, 
שחורה, 46 

SLIM
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 058-4770354

 אופניים מס' 24 190 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בבני ברק 052-7600336

 מזגן חלון 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 שוקר עם פנס נטען 
ב- 220 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)26-27ח(הערב 

 מטען V36 כחדש ב-100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6795307 בשעות הערב 

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)26-27ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)26-27ח(חדש ב- 70 055-6795307

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוניי גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות 10 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לזוג 052-7600336

 דובי ענון חדש לבן ואדום 
)בשווי 700 ש"ח( גובה 1.70 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-8438455

 חליפת בגיר חדשה צבע 
כחול, מדוגם, מידה 48, ללא 

_____________________________________________)26-27ח(מכנס 052-7139293

 למכירה אופניים גלגל 24 
בבני ברק 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4169800

 למכירה אופניים לילדים 
גלגל 20 120 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4169800

 כלוב לתוכונים /פיקנים 
_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 077-6182023

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

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 שעון יד לם בר חברת 
"דיזל" חדש ברמה, איכותי ב- 

_____________________________________________)26-27ח(150 שקל 052-5918474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש ב- 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

 אופני הילוכים 26 340 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-5385013

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 תיק לעגלת תינוק צבע 
_____________________________________________)26-27ח(תכלת 35 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא למיטת 
_____________________________________________)26-27ח(נוער 80 ש"ח 053-3155415

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)26-27ח(קנוד 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ- 1.80*2 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח טל' 054-8485026

 כורסה לסלון בצבע אדום 
במסגרת עץ מצב מצויין 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 050-9340317

 ארון לבגדים 250 ש"ח + 
_____________________________________________)26-27ח(2 מגירות 050-9340317

 אוזניות בלוטוס חדשות 
)של אייבר( עם כניסת כרטיס 
+ כבל חיבור למטען 45 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4185254

 אופניים לילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה לכניסה 
יציאה לסלולרי 30 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 עגלת קניות שוק 
מתקפלת חזקה במיוחד 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-2326070

 עגלת גו בייבי צבע שמנת 
שחור משולבת במצב מעולה 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מראה קיר 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 75 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 85 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-7041010

 מחשבון מדעי מצוין 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 מפה לבנה מיוחדת 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 2 כיסאות משרדיים לכל 
מטרה כל אחד 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בצבע שחור 050-9340317

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 טיולון לתינוק איכותי 
למכירה 050-6907470 מחיר 

_____________________________________________)26-27ח(399 ש"ח 

 טיולון קל וטוב למכירה 59 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-6907470

 שטיח לחדר ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 054-8485026

 למכירה טיולון איכותי 
מצב טוב 140 ש"ח + עגלת 

אמבטיה 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה כסא אוכל לתינוק 
+ כסא רכב + סלקל 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה ידנית אונט 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה מיני אלקטריק 
מדלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 גגון ומזרן חדש לעגלת 
YOYO חדש!! 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 ניילונים לגשם לעגלת 
JOY בייבי גוגר 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 בהזדמנות!!! עגלת 
איסי בייבי במצב מצוין 200 
ש"ח פלאפון 050-4160457 

_____________________________________________)26-27ח(ירושלים 

 סמסונג A8 במצב חדש, 
64GB ,בקופסא, צבע שחור

נגד מים, יבואן רשמי סאני 
052-3441441)27-30(_____________________________________________

 אוזניית בלוטוס, חוט 
נשלף פיינבול, הדגם החדש 

באריזה, רק ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7612883

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)27-28ח(חדש ב- 70 055-6795307

 למכירה לפטופ מחשב 
נייד ACER עם מטען תקין 

400 ש"ח בלבד בני ברק 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 NINE WEST נעלי 
חדשות שחור עור מידה 37.5 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 052-7621123

 3 כלובים בגודל לזוג 
תוכונים + אביזרים 40-130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3217523

 סנדל חדש בנות לבן מידה 
20 מזארה 90 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7622110

 למכירה כינור + מכון 
נרתיק וקשת 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3277791

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ערסל ממש חדש למכירה 
בירושלים 40 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8497042

 גליוני מרווה לצמא 
למסירה בחינם בירושלים 

_____________________________________________)27-28ח(054-8497042

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7653753

 מכונת תפירה ביתית 400 
ש"ח חשמלית במזוודה 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 גיליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה כל שנה ב- 2 כרכים 45 
ש"ח לשנה 2 כרכים 
_____________________________________________)27-28ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה עמודון מדפים 
חזק 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה כיריים גז כמו 
חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ עגלת אמבטיה + פקס ב- 
_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח בלבד 052-5737813

 אופני הרים 150 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-6437084

 תלת אופן 400 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-6437084

 למסירה עלונים מעניינים, 
עיתונים ישנים טלפון 

_____________________________________________)27-28ח(02-5812872

 נעלי אדידס שחורות 
לנערות חדשות באריזה רק 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח! 054-8426680

 אוגרים סיבריים ב- 15 
ש"ח לאוגר ללא כלוב, 

לאחראים ולדאגנים בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(055-6797107

 אופני הילוכים 26 במצב 
טוב מאוד 340 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)27-28ח(054-5385013 בני ברק

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 לאספנים, מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 אופניים חשמליות במצב 
טוב, דרוש תיקון קל, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-4145023

 רמקול בזוקה נייד, חזק 
ועוצמתי, כחדש 199 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כיסוי לרכב נגד 
שמש כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 מתקן ייבוש לכביסה גדול 
חדש )בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 למכירה כיריים גז 100 
ש"ח + שולחן קטן 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בני ברק 052-5737813

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 בהזדמנות 20 כרכים 
"תלמוד בבלי" מצב מעולה 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 052-4619858

 למכירה מאוורר תעשייתי 
גדול חדש ב- 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)27-28ח(052-5173714

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל' 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897927

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח טל' 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897927

 תוכי קוואקר האכלת יד 
חביב מפטפט למבינים 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7194533

 טבעת זהב חדשה 400 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-2517775

 גגון לרכב 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 שואב אבק חדש!! 200 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 נעלי ניו בלנס חדשות 
מידה 38 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 אופני הילוכים מידה 26 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 058-3245685

 כדור פיזיותרפיה גדול 75 
_____________________________________________)27-28ח(ס"מ 50 ש"ח 058-3245685

 נעלי בית מורן חדשות 
מידה 42 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 נעלי בית מורן חדשות 
מידה 37 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 רולר ביילס ורודות מידה 
36-40 בשימוש חודש 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6777186 י"ם 

 שארית יוסף 2 כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
_____________________________________________)27-28ח(הנצח" 50 ש"ח 054-8478897

 הליכון לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 מכשיר GPS חברת 
NOVOGO איכותי 

מאוד חדש באריזה + 
כבל ומעמד לרכב חצי 

מהמחיר שנקנה 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)27-27(עגלה 90 ש"ח 054-8483223

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)27-27(90 ש"ח 054-8483223

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח

054-8483223)27-27(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

054-8483223)27-27(_____________________________________________

 שטריימל למכירה במצב 
מעולה, ובהזדמנות! 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3292985

 מכונת פופקורן חדשה 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה בד"ץ 35 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 ספר לימוד לבית ספר 
_____________________________________________)27-28ח(20/30 ש"ח 052-7188017

 שוקר עם פנס נטען 
_____________________________________________)27-28ח(ב-220 055-6795307

 מטען 36V כחדש ב-100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6795307

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 

_____________________________________________)27-28ח(055-6795307

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)27-28ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב / הלילה לפי 

שעה / גמיש בשעות 
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות, סוכן, או עבודה 
בצוות, עבודה מאתגרת 

p2@hagisrael.com)27-28ח(_____________________________________________

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה / 

_____________________________________________)27-28ח(לפי שעה 054-7738741

 מחפשת עבודה משרדית 
בב"ב 15-20 ש"ש, הקלדה 
_____________________________________________)27-28ח(עיוורת, ניסיון 054-8463244

 התפנה עורך ספרים 
_____________________________________________)27-30ל(לעבודה רצינית 054-8590879

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 למכירה זקט' עור חדש 
 ZARA בצבע אדום תוצרת

 S מידה
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת וופל בלגי 
_____________________________________________)26-27ח(חדש 150 ש"ח 058-3245685

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 נעלי ניובלנס לאשה אפור 
גמס' 38 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 אופניים מצויינות הילוכים 
מידה 26 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 כדור פיזיותרפיה חדש 
 CM75

_____________________________________________)26-27ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור מרופד 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 מיטת כושר מעמד למוט 
ארוך משקולות 490 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447111

 למכירה שולחן וכסאות 
_____________________________________________)26-27ח(ילדים 60 ש"ח 053-3188181

 נעלי בית "מורן" 
לנשים מידה 41/42 חדשות 
מהקופסא 200 )גמיש( נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7655544

 אופני הילוכים במצב 
מצויין מידה 22 ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7148004

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(054-8418662

 נעלי ניובלנס אפור גמס' 
לאישה 38 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 ספר המהפך של הרב 
זמיר חלק א' וחלק ב' 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4174525

 פיטום הקטורת + מנורה 
+ נרתיק )ספרדי( מהסופר 

_____________________________________________)26-27ח(420 ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר גוון אפור 
מידה 50 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8430025

 זוג פינקים יפייפיים ב- 50 
_____________________________________________)26-27ח(שקל בלבד 052-7154652

 כלוב לתוכים קטנים 
במצב מצויין רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8423165

 דשא סינטטי משובח 
מאוד מידות 4-1.5 בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-3500137

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגלה )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(31*59*121 050-6850138

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה אופניים 
ורודות 24 אינצ ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-6850138

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 050-2897977

 ציור נוף 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3187278

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
_____________________________________________)25-26ח(120 ש"ח 053-3121020

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(054-8418662

 אוזניה בלוטוס אנקר 
מתאים גם לנוקיה 208 חדש 

באריזה 55 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8443855

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685



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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)27-30(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)25-28ל(052-5861146

 דרושה מתאמת 
פגישות לחברת ביטוח 

בפ"ת תנאים מעולים! 4 
משמרות בשבוע!

054-2328926)24-29(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושה עובדת ייצור בתנאים 

טובים 052-473-4815
meyda@bezeqint.net)24-27(_____________________________________________

 דרוש אחראי מטבח/עובד 
מטבח/מנקה 3 שעות ביום 

_____________________________________________)24-27(לפרטים :052-8545861

 דרושה מאתרת נערות 
בסיכון )ומאתר צעירים(

a6283428@gmail.com
_____________________________________________)24-27(טל: 053-4100529 

 דרושה מדריכת לילה 
)בגיל 25-35( לנערות בסיכון 

תמורת מגורים )וכנ"ל מדריכים 
לצעירים ( 053-4100529  
a6283428@gmail.com)24-27(_____________________________________________

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

 לגן חב"ד ברמת גן 
דרושות סייעות וגננות תנאים 

מעולים, לפרטים חדווה: 
_____________________________________________)25-26ל(050-4140298

 לחנות בגדים מוכרת 
מנוסה ואחראית בשנת ה- 

+40 לחצי משרה, קו"ח למייל: 
y0506440258@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
למעצבת בגבעת שמואל 
תנאים טובים למתאימה 

054-4874575)25-28(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום בקרית 
הרצוג מטפלות/סייעות לגיל 

הרך חלקית / מלאה
054-4499177 053-3119204)25-28(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח באזור 
ב"ב )חצי משרה, נסיון 

חובה/שנה(קו"ח לפקס- 
03-733-9237 או למייל 
siraadess@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה לשנה"ל תש"פ 
סייעת למשרה מלאה/

חלקית תנאים מצוינים! 
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת, 
גננות/סייעות לקיטנות 

אוגוסט ולצהרון לשנה"ל 
הבאה. 03-9160700
_____________________________________________)25-28(וואצ: 050-7877853

 למעונות אביב התורה 
דרושות גגנות מטפלות, שכר 

הולם 054-4893566 
052-8750036)25-28(_____________________________________________

 לבית אבות בבני ברק 
דרושה מדריכת תעסוקה, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים 053-6002900

 דרושה עובדת לנקי 10 
שעות אחה"צ מ- -15:00

053-5251290 22:00)25-28(_____________________________________________

 בואי לעבוד ברשת חזקה ומבוססת
בעבודה מאתגרת עם צוות מסור, מקצועי ותומך

נסיון בניהול מעון - יתרוןעבודה במשרה מלאה תואר ראשון בחינוך לגיל הרך - חובה

mercazmisrad@gmail.com :לשליחת קו"ח

דרושה
מנהלת

למעון באזור מודיעין
עבודה עם נשמה...

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

לפרטים,
רחלי: 050-4111598
אסתי: 054-5210006

לשליחת קו"ח:
mtbyakov@gmail.com

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושות:

 עובדת סוציאלית
 פיזיותרפיסטית

 קלינאית תקשורת
 מרפאה בעיסוק 
 מנתחת התנהגות

 סייעות

29832_50x64.indd   2 25/06/2019   17:49

 דרושה מנהלת 
חשבונות מנוסה, למשרד 

בב"ב, נא לשלוח קו"ח 
למייל:

shirelch8@gmail.com)26-27ל(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב, 1. סייעת במשרה 

מלאה 7-16:00 
2. סייעת למשרה חלקית 

לגילאי שנה וחצי 
_____________________________________________)26-28ל(052-8530061 052-8226582

 דרוש/ה סוכנ/ת מכירות 
למשרד תיווך גדול וותיק 

בירושלים, רישיון ורכב חובה, 
סודיות מובטחת, קורות חיים 

_____________________________________________)26-29(לפקס 02-563-8224

 למשרה מלאה ומעניינת, 
בקרבת בני ברק, בסביבה 

חרדית קו"ח למייל 
shmuel@polimil.co.il

_____________________________________________)26-27ל(052-2529487

 לחברת הובלות בירושלים 
דרושים סבלים, עדיפות עם 

_____________________________________________)26-29ל(ניסיון 050-5809092

 במיידי קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)26-29(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
טכני לבניין בב"ב, שליטה 

באופיס, הנהח"ש יתרון 
binyan444@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 לניקיון חדר מדרגות 
דרוש עובד חרוץ, 

לרציניים בלבד!
054-2421996
052-4003742)26-29(_____________________________________________

 לגן בקרבת ב"ב דרושה 
סייעת לגיל 2-3 למשרה מלאה 

תנאי שכר גבוהים ! 
_____________________________________________)26-27(קו"ח לפקס:1533-7511-558

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת/ גננת, בעלת 

ניסיון למשרה מלאה לגילאי 
1-1.5 שכר גבוה!! 

_____________________________________________)26-27(קו"ח לפקס:1533-7511-558

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

הנדסאי/ת מיזוג אויר
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

דרישות: תעודה בתחום - חובה • טיפול בתקלות • טיפול באחזקה מונעת
vrs נסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

C
H
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I

03-5770550 
03-5771144

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

 דרושות מטפלות 
למעון לגיל הרך שכר הולם 
למתאימות 054-8471166 

058-4012013)27-38(_____________________________________________

 דרושה גננת / מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)27-30(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות מנוסה, יכולת 
ביטוי )גיל +30( תנאים 

סוציאליים מעולים! 
054-4771509)27-30(_____________________________________________

 לפעוטון בק.אונו 
דרושה גננת / מטפלת עם 
נסיון בלבד, תנאים טובים 
_____________________________________________)27-28(למתאימות 050-4102929

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות מכירות 

תותחים )מוקד נפרד( בונוסים 
_____________________________________________)27-30(גבוהים 072-2230781

 רשם, אברך חסידי, 
לת"ת חסידי בב"ב, 3 
שעות, 3 אלף ש"ח + 
_____________________________________________)27-27(בונוסים 052-7632114

 מעון שהוא בית, בפתח 
תקוה, מחפש את האחת, 

לשעות: 7:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה 

050-4144711)27-28(_____________________________________________

 לגן פרטי בגני תקווה גננת 
לשנה"ל 7,000 ש"ח נטו + 

יום חופשי + נסיעות, אפשרות 
_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 לגן פרטי בגני תקווה 
סייעת 35 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 לאביטל השכרת רכב 
בבני ברק, נהג חרוץ למסירה/
קבלת רכבים ושינוע, עבודה 
בשעות גמישות, ימים א-ו, 
חובה רשיון נהיגה ב' לפני 
2007/רשיון ג' מעל שנה, 

inter_k@017.net.il :27-28(קו"ח(_____________________________________________

 לחברה ידועה פקיד/ה 
לעבודה מהבית, עבודת בק 
אופיס שקטה ורגועה, 3-4 

שעות  ביום, לא נדרש ניסיון, 
4,000 ש"ח קריירה 

072-222-2262)27-27(_____________________________________________

 למשרד עו"ד חרדי 
בירושלים מזכיר/ה לעבודה 

בשעות הבוקר, שכר 45 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(לשעה קריירה 072-222-2262

 לחברה סמוכה מאוד לבני 
ברק פקיד/ה לתחום הרכש, 
לא נדרש ניסיון, 9,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(קריירה 072-222-2262

 מזכירות לחנות פאות 
בב"ב ובירושלים, גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 מנה"ח לרו"ח חרדי במרכז 
10,000 ש"ח, גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 מתכנתים/ות לעבודה 
מהבית בשעות גמישות 
לחברה חרדית, תנאים 
מעולים! גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 מזכירה לניהול ארגון חסד 
מהבית, גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 עבודה מהבית בתרגום, 
כתיבת תוכן, ועריכה, גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח ללקוחות 
קיימים + רכב צמוד 11,000 

ש"ח גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 יוצעת לימודים למרכז 
לימודים בבית שמש גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 נאמן כשרות למאפיה 
בירושלים, 36 ש"ח לשעה 

גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 לדמות פוליטית בכירה 
בירושלים נהג בוס למשרה 

קבועה + שכר הולם + רכב 
_____________________________________________)27-27(צמוד קריירה 072-222-2262

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש( 
052-7144468)27-30(_____________________________________________

 מטפלת מנוסה להוצאת 
ילדים מביה"ס ועבודות בית 
_____________________________________________)27-28(קלות בגב"ש 050-7987471

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון, מאזור המרכז 

_____________________________________________)27-30ל(תנאים מעולים 074-7030025

 מנה"ח לחצי משרה 
לחברה בירושלים גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 רוצה לשמוע איך נשים 
שמגדלות משפחות פתחו 

עסק רווחי מהבית? בשעות 
_____________________________________________)27-30(הבוקר: 052-7630962

לפרסום
בלוח

03-6162228



לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי מינימלי 
של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. משכורת בין 5-7 אש"ח ליחיד עד 30 אש"ח הלוואה. משכורת בין 7-12 אש"ח ליחיד עד 
50 אש"ח הלוואה. משכורת מעל 12 אש"ח ליחיד עד 70 אש"ח הלוואה. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. הלקוח יזוכה 
בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום זה אינו מהווה 
הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות או לבטל את 
תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח 

בחשבון זוג המתחתנים, עד ₪75,000 בחשבון הורי החתן וכן עד ₪75,000, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

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

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים


	Kvbp1p001new
	Kvbp1p002
	Kvbp1p003
	Kvbp1p004new
	Kvbp1p005
	Kvbp1p006
	Kvbp1p007
	Kvbp1p008
	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015
	Kvbp1p016

