
    

  

מינהל התכנון: כישלון תכנית מחיר למשתכן

נמליץ 
לבטל את 

תכנית 
תמ"א 38

| עמ' 5

החלב שקניתם יכול להיות טוב גם אחרי התאריך
בכפוף לאישור בית המשפט ומשרד הבריאות תנובה תשנה את הסימון על מרבית מוצריה במקום

"לשימוש עד", לסימון "עדיף להשתמש לפני" מה שעשוי להרחיב את טווח השימוש במוצרים | עמ' 2

|  עמ' 4 |

נתניהו: "בפרסום בשנת 2013 דורגה מדינת ישראל במקום 
הלפני האחרון, בין טורקיה למקסיקו. במדד העדכני 

שהתפרסם כעת קפצה ישראל 16 מקומות במדד תוך 
שהיא עוקפת מדינות מתקדמות רבות" | עמ' 2

"עודף רגולציה מעלה
את יוקר המחיה"

בס"ד יום רביעי ז' בתמוז תשע"ט  10/7/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', ו' בתמוז תשע"ט 9/7/19

דולר ארה"ב « 3.5680
אירו « 3.9970
לירה שטרלינג « 4.4430
יין יפני « 3.2785
פרנק שוויצרי « 3.5893

אבסורד: הממונה 
על חקירת חריגות 

שכר חרג בעצמו
/ עמוד 5

לאור העלויות הגבוהות של תכנית מחיר 
למשתכן, כאשר בשנה שעברה עלויות 

התכנית מסתכמות ב- 7 מיליארד ש"ח לצד 
אפקטיביות נמוכה וחוסר היענות מצד 

הקבלנים, מסתמן כי תכנית מחיר למשתכן 
לא תחודש ע"י הממשלה הבאה

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
«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

מוצרים טבעיים

⋅ נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית 

 ועוד מגוון מוצרים
⋅פוריות 

⋅ בדיקות ב.ה.
⋅מוצר מהפכני לורידים 

ודליות ברגליים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה:
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נחמן וינברג

לאשפה  להשליך  מיהרתם  היום  עד  אם 
מוצר חלב בגלל שעבר עליו התאריך, מתברר 
מפשרה  עולה  כך  כל-כך,  למהר  מה  לכם  אין  כי 
לביהמ"ש  שהוגשה  תנובה  נגד  ייצוגית  בתביעה 
מירב  של  פרסום  פי  על  זאת  בירושלים.  המחוזי 

קריסטל בידיעות אחרונות.
)למעט  למוצריה  נותנת  תנובה  כי  נטען  בתביעה 
היא  מדי, שכן  קצר  תוקף  וחמאה(  מלוחות  גבינות 
מסמנת אותם בסימון "לשימוש עד" - המיועד לפי 
רגישים  למוצרים  מראש  ארוז  מזון  לסימון  התקן 
לפני",  להשתמש  "עדיף  בסימון  במקום  מאוד, 
המיועד למוצרים שאינם רגישים לקלקול. בכך היא 
גורמת לצרכנים להשליך מוצרי חלב בחלוף התאריך 
שסומן עליהם, מטעה אותם ומסבה להם נזק כספי. 

תנובה טענה בתגובה, כי היות שבתקנים החלים 

לסמן  יש  חלב  מוצרי  של  ספציפיים  סוגים  על 
להיגרם  שעלולות  תחושות  ובשל  עד",  "לשימוש 
מיקרוביאלי,  קלקול  שעברו  חלב  מוצרי  מצריכת 
זהירות ואחריות לסמן את כל מוצרי  הוחלט מתוך 

החלב את הנוסח "לשימוש עד". 
בנוסף, טענו בחברה, כי לפי סקר שביצעה, אנשים 
לא מחליטים האם לזרוק מוצר חלב לפי ההתנסחות 
עצמו.  התאריך  לפי  אלא  התאריך  את  המקדימה 

ולכן, אין לכך השלכות מבחינת שימוש הצרכנים. 
על פי הסכם הפשרה, החל משנה לאחר אישורו, 
מרבית  על  כאמור  הכיתוב  את  תנובה  תשנה 
ל"עדיף  עד"  "לשימוש  במקום  שלה  החלב  מוצרי 

להשתמש לפני". 
של  הקרטונים  על  הסבה  תנובה  תוסיף  בנוסף, 
ליטר חלב 3% "בדקו את עצמכם, מוצר חלב סגור, 
ראוי  להיות  עשוי  לפני"  להשתמש  "עדיף  המסומן 
עלולה  איכותו  אולם  התאריך,  אחרי  גם  לצריכה 
לסירוגין  כשנה  במשך  יופיע  ההסבר  להיפגע". 

להפנות  כדי  זאת  חודשים,   4 של  זמן  פרקי  במשך 
את תשומת אליו והוא יפורסם גם באתר האינטרנט 

של החברה. 
אם הפשרה תאושר, צפויות להיות לכך השלכות 

גם על מחלבות נוספות. 
מתנובה נמסר בתגובה: ״תנובה סבורה שהכיתוב 
שלה  החלב  מוצרי  על  המסומן  לתאריך  המקדים 
שתנובה  כל  וראוי.  לתקן  מתאים  עד"(  )"לשימוש 
הוא שאם  לו, במסגרת הפשרה המותנית,  הסכימה 
דעת משרד הבריאות תהיה שהכיתוב החלופי "עדיף 
להשתמש לפני" מתאים לתקן, רק אז תסכים תנובה 
יקרה,  שכך  במקרה  הנוכחי.  הכיתוב  את  לשנות 
מתוצרתה  חלב  קרטוני  אריזות  על  תוסיף  תנובה 
הסבר  מסוימת,  לתקופה  שלה,  האינטרנט  ובאתר 
על משמעות הכיתוב החדש. עמדת משרד הבריאות 

בנושא טרם הוגשה לבית המשפט".

נחמן וינברג

לממשלה  השבוע  הגיש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מנכ"ל  מ"מ  השנתי.  הרגולטורי  הנטל  הפחתת  ספר  את 
העשייה.  עיקרי  את  השרים  בפני  סקר  פרץ  רונן  רה"מ  משרד 
בספר 58 תכניות של משרדי הממשלה השונים, שיובילו לחיסכון 
ישיר בעלויות למשק של כ-1.5 מיליארד ש"ח בכל שנה, ויביאו 
לחיסכון בימי המתנה לאישורים של למעלה מ-7 מיליון ימים בכל 

שנה.
הספר כולל תכניות של 12 משרדים ו-3 רשויות )רשות המיסים, 
התכניות  התחרות(.  ורשות  הוגן  וסחר  הצרכן  להגנת  הרשות 
גובשו על ידי משרדי הממשלה השונים ורוכזו על ידי משרד ראש 
במגוון  הקיימת  הרגולציה  נבחנה  התכניות  במסגרת  הממשלה. 
 10 שונים,  מסוגים  והיתרים  רישיונות  כ-40  היתר,  בין  תחומים, 
 13 כ-  של  רישומם  או  הסדרתם  ונבחנו  וייבוא  ייצוא  תהליכי 

מקצועות. 
מעל  יופחתו  או  יבוטלו  בספר,  המפורטות  התכניות  במסגרת 

לעיסוק  ובחינה  לרישיון  הדרישה  ביטול  )כגון:  דרישות  ל-50 
רישיון  לקבלת  סף  דרישות  ביטול  המקרקעין,  תיווך  במקצוע 
לחברת ליסינג, למשל הדרישה לבעלות מראש על מספר כלי רכב, 
לעמוד  נדרשו  קטנות  קונדיטוריות  אשר  מבניות  דרישות  ביטול 
גדולות  קונדיטוריות  על  החלו  לדרישות  זהות  היו  אשר  בהן, 
)כגון:  בממשלה  דיגיטציה  תהליכי  מ-50  יותר  ויתבצעו  ועוד(; 
אישורי  שליחת  מקוון,  באופן  הסמכה  בחינות  לביצוע  מעבר 

תשלום מיסים על עסקה שבוצעה בטאבו ועוד(. 
התכניות הללו הן חלק מתכנית החומש הממשלתית להפחתת 
נטל הרגולציה, אשר בצירוף עם הצעדים עליהם הוחלט בשנתיים 
הקודמות צפויה להביא לחיסכון מצטבר שנתי קבוע של למעלה 

מ-4 מיליארד ₪ ולמעלה מ-49 מיליון ימי המתנה.
השיפור המשמעותי ברגולציה במדינת ישראל בא לידי ביטוי 

 .OECD-במדד הרגולציה שפרסם בשבועות האחרונים ארגון ה
מדד ה- PMRמתפרסם פעם בחמש שנים, כאשר בפרסום בשנת 
טורקיה  בין  האחרון,  הלפני  במקום  ישראל  מדינת  דורגה   2013
למקסיקו. במדד העדכני שהתפרסם כעת קפצה ישראל 16 מקומות 

במדד תוך שהיא עוקפת מדינות מתקדמות רבות. 
ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: "עודף 
רגולציה מעלה את יוקר המחיה. כי אם אתה לא יכול לייבא חופשי 
קורנפלקס, אז אתה משתמש בקורנפלקס המקומי שהוא יקר יותר. 
 - העלויות  את  מפחית  אתה  הרגולציה,  את  מוריד  כשאתה  לכן, 

ובסוף זה מתגלגל לכיס של הצרכן. 
את  רואים  ואנחנו   OECD-ה ארגון  ידי  על  נמדדים  "אנחנו 
אנחנו   OECD-ה מדינות  כל  מתוך   ,2013 בשנת  הבא:  הדבר 
היינו ליד המקום האחרון, זאת אומרת שהיינו בעודף רגולציה. מי 
שהייתה לצדנו והייתה פחות טובה מאתנו - זו הייתה טורקיה. אני 
הקמתי ועדת שרים לקיצוץ הרגולציה והבירוקרטיה שאני עומד 
בראשה. אני עומד בראש ועדת שרים לעניין יוצאי אתיופיה, ועדת 
מעט  ובראש  המדיני-ביטחוני  הקבינט   - הביטחון  לנושא  שרים 
מאוד ועדות. עברו חמש שנים וה-OECD פרסמו דוח חדש לפני 
16 מקומות.  ועכשיו קפצנו  היינו כמעט אחרונים,  ימים אחדים. 
וכעת משמאלנו  ה-18  למקום   2018 בשנת  קפצנו  כזה.  דבר  אין 
פינלנד. אני לא מסתפק בזה, אני רוצה עוד קפיצה קדימה. אני לא 
רוצה להיות במקום טוב באמצע, באמצע זה לא מקום טוב. אני 
רוצה להיות אחת המדינות הפחות בירוקרטיות, פחות רגולטוריות 

בעולם, משום שהדבר הזה פירושו כסף לכיס של הצרכן. 
ולמדינת  לצרכן  חסכה  שעשינו  הפעילות  האחרונה  "בשנה 
הזו  הקפיצה  התקופה  כל  לאורך  שקל.  וחצי  מיליארד  ישראל 
הזה,  במהלך  נמשיך  אנחנו  שקל.  מיליארד  מ-4  למעלה  חסכה 
ונקבל היום סקירה בישיבת הממשלה בנושא צמצום הרגולציה. 

זוהי פעולה מבורכת, סמויה מן העין, אבל מורגשת בכיס".

החלב שקניתם יכול להיות
טוב גם אחרי התאריך

"עודף רגולציה מעלה את יוקר המחיה"

בכפוף לאישור בית המשפט ומשרד הבריאות תנובה תשנה את הסימון על מרבית מוצריה במקום 
"לשימוש עד", לסימון "עדיף להשתמש לפני" מה שעשוי להרחיב את טווח השימוש במוצרים

העדכני  במדד  למקסיקו.  טורקיה  בין  האחרון,  הלפני  במקום  ישראל  מדינת  דורגה   2013 בשנת  "בפרסום  נתניהו: 
שהתפרסם כעת קפצה ישראל 16 מקומות במדד תוך שהיא עוקפת מדינות מתקדמות רבות"

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

 נתניהו בישיבת ממשלה )צילום: לע"מ(

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה:

 לבדוק ע"ג האריזה. חלב תנובה



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
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

פחות רגולציה ממשלתית יותר צמיחה כלכלית
שמעלה  מגננת  המדינה  זועזעה  השבוע 
שמרה  שעליהם  בפעוטות  ונהגה  בתפקידה, 
החרדה  הדעת.  על  מתקבלת  בלתי  באלימות 
של כל הורה מפני דבר שכזה היא מובנת, ואכן 
מאנשים  למנוע  כדי  שאפשר  כל  לעשות  צריך 
)וגם  ישע  חסרי  לטיפולים  לקבל  אחריות  חסרי 
אחרים,  קולות  גם  בציבור  עלו  אך  בוגרים(, 
כי  שקראו למדינה “לקחת אחריות על הגנים”, 
השלכת  התעללות”.  למנוע  צריכה  “המדינה 

האחריות על המדינה פוגעת בכולנו פעמיים. 
השלכת אחריות פוגעת פעם אחת כי המדינה 
הגנים,  כל  על  ביעילות  לפקח  יכולה  באמת  לא 
וההורים יכולים לפקח בצורה יעילה הרבה יותר 
ולהקדים לקחת את הילד פעם  )למשל להפתיע 
בחודש, או לבקר בגן בהפתעה. ולקבוע תורנות 
בכך  פוגעת  שניה  ופעם  לכך(.  ההורים  בין 
יהיו  שמאמציה של המדינה לפקח ולנהל תמיד 
גולמניים ויפגעו וייצרו נזקים סביבתיים לחברה 
יותר  וגם  תועלת,  פחות  גם  כלומר,  ולכלכלה. 

מחיר ונזק היקפי. 
ספר  את  הממשלה  פרסמה  השבוע  בדיוק 
 58 הכולל  ספר  זהו  הרגולטורי,  הנטל  הפחתת 
להפחתת  השונים  תכניות של משרדי הממשלה 
רגולציה, שיובילו לחיסכון ישיר בעלויות למשק 
של כ-1.5 מיליארד ₪ בכל שנה, ויביאו לחיסכון 

בימי המתנה לאישורים של למעלה מ-7 מיליון 
ימים בכל שנה.

מכירים את הביורוקרטיה? טפסים, אישורים, 
שיאשר,  לפקיד  המתנה  שיגיע,  לפקיד  המתנה 
תלך תביא, תדפיס אישור, תחתים עו”ד ושלושה 
תחזור.  תלך  חתימה,  עוד  חסר  ותחזור,  בנקים 
הון  גם  ופעמים  רב  זמן  משקיעים  עסקים  בעלי 
מומחים  מאכרים  באמצעות  או  )בעצמם,  רב 
לכך( כדי לקבל את כל האישורים שהם צריכים 
של  רק  בעיה  לא  וזו  העסק.  את  להפעיל  כדי 
בעלי עסקים, כי את העלויות הם תמיד מגלגלים 

לצרכן. העסק הרי צריך להרוויח.  
ספר הפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכניות של 
12 משרדים ו-3 רשויות )רשות המיסים, הרשות 
התחרות(.  ורשות  הוגן  וסחר  הצרכן  להגנת 
התכניות גובשו על ידי משרדי הממשלה השונים 
במסגרת  הממשלה.  ראש  משרד  ידי  על  ורוכזו 
במגוון  הקיימת  הרגולציה  נבחנה  התכניות 
והיתרים  רישיונות  כ-40  היתר,  בין  תחומים, 
וייבוא ונבחנו  ייצוא  10 תהליכי  מסוגים שונים, 

הסדרתם או רישומם של כ- 13 מקצועות.
יודעים  אתם  הכתובים.  מתוך  דוגמאות  כמה 
רישיון.  דירות?  מתווך  להיות  כדי  צריך  מה 
מבחן,  לעבור  צריך  הרישיון  את  לקבל  בשביל 
למה  ולהיבחן.  לשלם  חומר,  ללמוד  אומר  שזה 

אחריות  מרובי  מקצועות  יש  בעצם?  נדרש  זה 
או  מהנדסים  רופאים,  למשל  כמו  סיכון,  והרי 
מאבטחים. רופא שטועה בתרופה, מהנדס שלא 
מאבטח  או  הגשר  חוזק  את  נכון  מחשב  לגמרי 
יכולים  שלו,  באקדח  חופשי  שימוש  שעושה 
להביא לאסון שיעלה בחיי אדם רבים. שם ברי 
מספקת,  הכשרה  להם  שתהיה  שחובה  לכולנו 
לסמוך  ידעו  שאנשים  רף  איזשהו  להציב  ויש 
עליו )הרי האדם הסביר לא ידוע לבחון בעצמו 
להסביר  יכול  מישהו  אבל  שלו(.  המהנדס  את 
את  ביטלו  אז  רישיון?  צריך  דירות  מתווך  למה 

הצורך בזה. מיותר. 
ליסינג?  חברת  לפתוח  כדי  צריך  רכבים  כמה 
לפחות  שצריך  התקנות  קבעו  לאחרונה  עד 
עד  חדשות  שיהיו  אלא  סתם  ולא  מכוניות,   30
אפשר  אי  זה,  סף  בתנאי  עמידה  ללא  שנתיים. 
לקבל רישיון להפעלת חברת ליסינג. למה חשוב 
עד  חדשות  מכוניות  דווקא  ולמה   ,30 המספר 
שנתיים? נניח אדם שיש לו צי רכבים קטן, והוא 
צריך  למה  במקצועיות,  אותו  להשכיר  מעוניין 
מיליוני  היא  שלהם  שהעלות  סף  בתנאי  לעמוד 
היא  זו  מרגולציה  היחידה  התוצאה  שקלים? 
ובכך  מתחרים,  רגלי  והדרת  התחרות  צמצום 
או  הוותיקים.  את מעמדם של השחקנים  לשמר 
מחירים  שזה  תחרות  פחות   – אחרות  במילים 

יקרים יותר לצרכן. אז ביטלו את תנאי הסף הזה. 
יש עוד דוגמאות רבות - החובה לתפור תוויות 
כך  כל  יש  כביכול  מחו”ל,  בגדים  על  בעברית 
את  לקרוא  יודעים  שלא  בארץ  אנשים  הרבה 
משמעותי  זה  וגם  פוליאסטר”   60%“ המילים 
לאיכות חייהם. או למשל החובה על קונדיטוריות 
ייעודיים לטיפול בסוגים שונים  להפעיל חדרים 
לחיטוי  למקלחת,  מיוחדים  חדרים  מאפים,  של 
גדולים,  למפעלים  הגיוני  זה  בגדים.  והחלפת 
למעשה,  לזה.  מסוגלים  לא  קטנים  עסקים  אך 
לא  אלה  ברחוב,  רואים  שאתם  הקונדיטוריות 
המחממת  חנות  רק  אלא  קונדיטוריות  באמת 
בכל  שעומד  במפעל  שם  אי  שהוכן  קפוא  בצק 

התקנים. 
יש  הזו  המיותרת  הרגולציה  מכלול  לכל 
עלויות  בכסף,  עלויות  טווח,  ארוכות  עלויות 
הופך  בסוף  וזה  תחרות.  במניעת  ועלויות  בזמן 
ליוקר המחיה המפורסם שאנחנו כולנו מכירים. 

כמובן, אין הכוונה שהמדינה צריכה לחלוטין 
להימנע מרגולציה. פעמים צריך אותה. אך חשוב 
לעשות זאת בשום שכל, ולוודא תמיד שהתועלת 
מנוע  זה  הרגולציה  מהנזק. הפחתת  גדולה 
צמיחה. וצריך מאד להיזהר משעת אסון, שאשר 
בעקבותיו יש נטיה לדרוש פיקוח ממשלתי נוסף 

בלי לבחון את העלויות וההשלכות שלו. 

דוד רוזנטל

הוא  האשם בתאונה  הבנתי  למיטב  ברכב.  נהגתי  כאשר  דרכים  שלום, עברתי תאונת  שאלה: 
הנהג השני, אבל חברת הביטוח של הנהג השני פנתה אל חברת הביטוח שלי ונתבעתי ע”י חברת 
רכב בעקבות התאונה ולאחר שחברת הביטוח שלי דחתה את התביעה ברצוני להגיש הודעת צד 
ג’. האם יש להגיש גם כתב הגנה או בקשה להודעת צד ג בלבד? כיצד זה מתבצע? )טופס מובנה, 

נוסח קבוע, משלוח בדואר או פקס לבית המשפט?(.
תשובה: מאחר וקיימת מחלוקת בינך לבין הנהג השני לגבי האשם בתאונה הרי שההליך 
להגיש  ביכולתך  כעת  ביניהן.  ה”הסתדרו”  לא  והם  נדחה  הביטוח  חברות  שבין  הפנימי 
תביעה לבית המשפט נגד הנהג השני וכל שנדרש ממך הוא הגשת תביעה לבית המשפט. 
)בדרך כלל חברת הביטוח שלך תסכים להכין עבורך את התביעה ללא עלות נוספת(. אתה 
תגיש כתב  כמו שאתה  ייתכן שבדיוק  ג’ אבל  צד  הודעת  או  הגנה  להגיש כתב  צריך  לא 
תביעה יגיש גם הנהג השני כתב תביעה נגדי - נגדך. אם אכן הנהג השני יגיש נגדך תביעה, 
תצטרך להגיש כתב הגנה ויש להניח שיאחדו את הדיון בתובענה שלך ובתובענה של הצד 

השני וזאת בכדי למנוע פסיקות סותרות לגבי האשם בתאונה על ידי בתי משפט שונים.



שאלה: האם עורך דין, על פי כללי האתיקה של לשכת עורכי דין, חייב לנהל חשבון נפרד ללקוח 
בנאמנות ולמסור ללקוח פרטי גישה לחשבון זה?

תשובה: בעקרון עו”ד חייב לנהל עבור כספי הנאמנות חשבון נאמנות נפרד לכל לקוח 
ואסור לעורך הדין גם לערבב בין כספי הנאמנות של הלקוח לבין כספו שלו, אך קיים חריג 
אחד בחוק המאפשר לעו”ד לנהל חשבון נאמנות כללי אחד לסכום של עד 300,000 ₪ 
בסה”כ בעבור לקוחות שונים. חשבון נאמנות זה נקרא חשבון נאמנות כללי ויש לגביו עוד 
כללים שונים ולמשל שאסור לבצע בו פעולות בשווי של יותר מ-100,000 ש”ח ביממה 

אחת.
כאשר מדובר בחשבון נאמנות כללי אין חובה לעו”ד למסור ללקוח מידע על כל הנעשה 
בחשבון שכן המדובר בחשבון נאמנות גם עבור לקוחות אחרים, אבל הלקוח זכאי לדעת 
מה קורה עם כספו שלו שבחשבון הנאמנות הכללי. במידה ומדובר בחשבן נאמנות רגיל 
בעבור לקוח ספציפי אזי קיימת חובה על עורך הדין למסור כל פרט ואף גישה לחשבון 

הנאמנות הפרטני.


)כי  שלי  הראייה  לשדה  מחוץ  שהגיעה  מכונית  באיטיות,  ברוורס  מחנייה  יצאתי  שאלה: 
המכוניות חונות באלכסון באותו מקום( נכנסה מאחור בוו הגרירה שלי ונפגעה בנזק קל. המכונית 
נסעה מהר בשביל כביש גישה בתוך חניון )להערכתי כ-40 קמ”ש(. כעת אני נתבעת כ-2000 שקל 
על הנזק. האם אוכל להוכיח שאני לא אשמה? כמו כן הנזק היה קל וצילמתי אותו אבל לצערי אין 

לי כבר את התמונות )הטלפון נגנב(. איך אוכל להוכיח שהמוסך או בעל האוטו בילפו בתיקון??
תשובה: על פניו נשמע שגם לך יש אשמה מסוימת בתאונה. בית המשפט יכול לחלק 
נהג  בין הצדדים לפי הראיות שהוצגו בפניו, למשל אם תוכיחי שהנהג השני  את האשם 
לעיין  לדרוש  זכותך  השני  הרכב  של  לנזק  בנוגע  השטח.  לתנאי  יחסית  גבוהה  במהירות 
בדו”ח שמאי מטעמו ואף זכותך לבקש לחקור את השמאי בבית המשפט בגין חוות דעתו. 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

מאת: נחמן וינברג

היא  למשתכן,  מחיר  של  הגבוהה  העלות 
חלק מהסיבות לגירעון ההולך וגדל בתקציב 
הסתכמה  עלותה  בשנה שעברה  רק  כאשר  המדינה, 
בסכום של 7 מיליארד ש"ח, אבל היא לא סיפקה את 

התוצאה המתבקשת – הורדת מחירי הדיור. 
קיצוצים  לשורת  תידרש  הבאה  הממשלה  כידוע, 
בתקציב ועליות מסים, כך שלעלות גבוהה זו שחלקה 
בחריגה  ניכר  משקל  הבאות,  השנים  על  מושלכת 

בגובה הגירעון.
במקביל, זכתה התכנית לשלל ביקורות חריפות, הן 
על  וזאת  הכלכלית,  בעיתונות  והן  הקבלנים  מצד 
רקע העיוותים הרבים שיצרה התכנית בשוק הדיור. 
דירות  אלפי  הממשלה  שיווקה  התכנית  במסגרת 
בהוזלה של כ20% ממחיר השוק לקבוצות זכאים על 

פי גורל. 
של  שורה  יצרה  רק  זו  מלאכותית  התערבות  אולם, 
התחלות  את  הקבלנים  צמצמו  למשל  כך  בעיות. 
רקע  על  להפסדים  מחשש  וזאת  שלהם,  הבנייה 
פעילות התכנית. צמצומים אלו מתורגמים בסופו של 
דבר באי הוזלת ואף להתייקרות של מחירי הדיור. כך 
שהעלות הגבוהה של התכנית לא רק שלא תורגמה 

בצורה אפקטיבית אלא היא הייתה לשווא.
בהם  המקומות  בין  בעלויות  ההפרשים  בנוסף, 
שניתנה  ההטבה  בהיקף  פער  יצרה  התכנית,  שווקה 
חסון  כלכלי  רקע  בעלי  זוגות  בין  הממשלה,  ע"י 
מעבר  יותר.  חלש  כלכלי  רקע  בעלי  זוגות  לבין 
לזוגות  מענה  כלל  ניתן  לא  התכנית  במסגרת  לכך, 
צעירים בעלי רקע כלכלי חלש ביותר הנמצאים ללא 
לרכישת  ביותר,  נמוך  הון התחלתי  או  הון התחלתי 
הדירה, כשהם הינם הזקוקים ביותר לסיוע ממשלתי 
בדרך לדירה, בעוד שבעבר בנתה הממשלה עשרות 

אלפי יחי"ד לדיור בשכירות. 

בין  שהתבטאו  התכנית,  של  הרבות  המורכבויות 
היתר במפרט דירה קשיח שנועד להוזיל את העלות 
רבות  למתיחויות  גרמו  הדירות,  מחירי  של  הסופית 
ידי  על  רצון  ולחוסר שביעות  לזוכים,  בין הקבלנים 

הזוכים. 
הקבלנים שמלכתחילה לא התלהבו מהתכנית, ניגשו 
בהדרגה לחלק מהמכרזים בלית ברירה, היות שחלק 
תכנית  במסלול  היו  המדינה  של  מהמכרזים  ניכר 
ניכרת  האחרונים,  בחודשים  אולם,  למשתכן.  מחיר 
ירידה משמעותית בהיקף המכרזים במסלול זה להם 

נמצא זוכה. 
על רקע כל הסיבות הללו, ועל רקע העובדה כי שר 
האוצר משה כחלון, שמלכתחילה דחף את התכנית 
מחירי  להורדת  שלו  הדגל  כתכנית  עליה  והכריז 
מסתמן  התכנית,  לגבי  שמו  מאזכור  מתרחק  הדיור, 
את  סיימה  למשתכן  מחיר  תכנית  כי  הדיור,  בשוק 

דרכה. 

כישלון תכנית מחיר למשתכן

צילום: פישל רוזנפלד

לאור העלויות הגבוהות של תכנית מחיר למשתכן, כאשר בשנה שעברה 
עלויות התכנית מסתכמות ב7 מיליארד ש"ח לצד אפקטיביות נמוכה 
וחוסר היענות מצד הקבלנים, מסתמן כי תכנית מחיר למשתכן לא 

תחודש ע"י הממשלה הבאה
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כסף קטן

וקורקינטים  לאופניים  חדשות  תקנות 
חשמליים

תיקונים  לתוקף  נכנסו  ב-1.7.2019 
חשמליים  אופניים  לגבי  תעבורה  לתקנות 
וקורקינטים חשמליים המותרים לרכיבה רק לבני 

16 ומעלה.
ובקורקינטים  חשמליים  באופניים  הנהיגה 
רישיון  ברשותו  שיש  למי  רק  מותרת  חשמליים 
נהיגה לכל דרגה )למעט רישיון לטרקטור ומכונה 
או  בתוקף(  שאינו  נהיגה  רישיון  כולל  וכן  ניידת 
נהיגה  רישיון  לקבלת  תיאוריה  מבחן  שעשה 
)כולל בחינה שעוברים תלמידי כיתות י' במסגרת 

לימודי החינוך התעבורתי).
עשה  שלא  או  נהיגה  ברישיון  מחזיק  שאיננו  מי 
מבחן תיאוריה, יהיה עליו לעבור בחינה ייעודית 
ולקבל  חשמליים  אופניים  על  לרכיבה  )עיונית( 
אישור הכשרה מאת רשות הרישוי בדבר עמידתו 

בהצלחה בבחינה זו.
חובה להדביק פס מחזיר אור על קסדה בעת נהיגה 
כך  וקורקינטים חשמליים  אופניים חשמליים  על 
שייראה בבירור ע"י המשתמשים האחרים בדרך 

)לא נקבע תקן למחזיר אור(.

הפקת רישיון נהיגה מהיום למחר

בדרכים:  והבטיחות  התחבורה  משרד 
רישיון  חידוש  עבור  לשלם  באפשרותכם 

הנהיגה ולבחור לקבל אותו תוך 24 שעות.
מיד לאחר ביצוע התשלום עבור חידוש הרישיון, 
ולבחור  המהיר  הרישיון  לאתר  להיכנס  עליכם 

בנקודת האיסוף הנוחה לכם.
הקו"  "על  מעמדת  הרישיון  את  לאסוף  תוכלו 
לאסוף  או   ₪  234 תמורת  בנתב"ג   3 בטרמינל 
 58.5 תמורת  בארי  בקיבוץ  בארי  מדפוס  ישירות 

.₪
נשיאת  ללא  לנהוג  ניתן  בישראל  להזכירכם, 
עם  הנסיעה.  בעת  הרכב  ורישיון  נהיגה  רישיון 
זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של 
תעודת  דרכון(,  או  זהות  )תעודת  ישראל  מדינת 
ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה, במידה וקיימים.

החמרה באיסור פרסום מוצרי עישון

לתוקפו  נכנס  ה-08/07  שני  מיום  החל 
המעודכן  החוק  ביישום  השני  השלב 
מוצרי  של  השיווק  והגבלת  פרסומת  לאיסור 
להגן  שנועדו  נוספות  הוראות  ועמו  ועישון  טבק 
חברות  של  האגרסיבי  הקידום  מפני  הציבור  על 
הטבק והניקוטין. שלב זה במיוחד רלוונטי לנושא 
מניעת החשיפה של ילדים לעולם העישון הממכר 
היות והוא כולל איסור מכירת מסטיקים, ממתקים 
וצעצועים בצורת סיגריות, אשר ביכולתו לתרום 
נוער  בני  בקרב  טבק  במוצרי  שימוש  לצמצום 

וצעירים.
מסטיק  סיגריות  צעצוע,  סיגריות  איסור   •  
יאחסן  ולא  ישווק  לא  אדם,  ייצר  לא  וממתקים: 
גומי  זה  ובכלל  ממתק,  או  צעצוע  שיווק  לשם 
לעיסה, בצורה של סיגריה. הקנס על הפרת החוק 
 150,600 או  פרטי  לאדם  שקלים   75,300 הוא 

שקלים לתאגיד.
• איסור שימוש בדמויות ופירות: לא יעשה אדם, 
אריזה  או  חפיסה  בסימון  או  מותרת  בפרסומת 
של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של 
מאבריהם,  אבר  של  או  חיים  בעל  של  אדם,  בני 
או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור 
או בהנפשה. הקנס על הפרת החוק הוא 226,000 
שקלים לאדם פרטי או 502,000 שקלים לתאגיד.

אבסורד: הממונה על חקירת חריגות שכר חרג בעצמו 

מאת: נחמן וינברג

הציבורי  במגזר  השכר  חריגות  דו”ח 
השבוע,  שפורסם   2017-2018 לשנת 
חושף שורת חריגות שכר במגזר הציבורי. 
חריגות השכר מתאפשרות בעקבות דיווחים על 
ידי  על  אושרו  לא  כשהן  נוספות  עבודה  שעות 
הממונה על השכר במשרד האוצר. הממונה על 
ע”י  והושעה  חקירת חריגות שכר, חרג בעצמו 

נציב שירות המדינה. 
על  ביקורת  גם  שמתח  החריף  הדו”ח  בעקבות 
47 עובדים ברשות שדות התעופה, שיבשו אמש 

הטיסות  את  התעופה  שדות  ברשות  )שלישי( 
כשהן מודיעים כי בעקבות פרסום הדו”ח יקיימו 

עובדי הרשות אסיפות הסברה. 
נהנים  כי העובדים במגזר הציבורי בד”כ  יצוין 
מהמגזר  יותר  טובים  שכר  מתנאי  מלכתחילה 
גורמות  הללו  השכר  שחריגות  כך  הפרטי, 

לביקורת ציבורית עזה. 
בשנים האחרונות הצליח משרד האוצר לחסוך 
כאמור  אך  שכר,  חריגות  של   ₪ מיליארד   1.9
משמעותיות  שכר  חריגות  קיימות  עדיין 

בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. 

ז' תמוז תשע"ט 10/7/19

 הנציב דניאל הרשקוביץ 

דו”ח הממונה על השכר במגזר הציבורי מעורר סערה לאחר שנחשפו בו חריגות שכר משמעותיות, 
כולל של מי שממונה על חקירת חריגות השכר שהושעה ע”י נציב שירות המדינה 

החל המאבק על תכנית תמ"א 38, החשש: סיכון חיי אדם ועליית מחירים • במינהל שוקדים על תכנית 
מעבר ועל היום שאחרי ביטול התכנית

מינהל התכנון: נמליץ לבטל את תכנית תמ"א 38

 בעוד שנה תופסק תכנית תמ"א 38 

מאת: נחמן וינברג

על פי הודעת הלשכה המשפטית של מינהל התכנון, תכנית המתאר 
הנוכחית תמ"א 38 - לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, התקפה עד 

למאי 2020, לא תוארך עוד לתקופה נוספת. 
עצמה  התמ"א  הוראות  עפ"י  להסתיים,  צפויה   38 "תמ"א  נמסר:  במכתב 
במאי 2020. מינהל התכנון נערך בימים אלה ובוחן אפשרויות שונות בעניין 

זה. 
הת של  פרויקטים  לקדם  עדיפות  קיימת  כי  הינה  התכנון  מינהל  חעמדת 

והיבטים  ציבור  לצורכי  מענה  מתן  תוך  מתחמי,  באופן  עירונית,  חדשות 
תכנוניים נוספים, אשר יתרום לשיפור רווחת התושבים. זאת, על פני מתן 

היתר נקודתי במגרש או לבניין בודד. 
כמו כן, מינהל התכנון בוחן הוראות מעבר והוראות נוספות, בנוגע לבקשות 
להיתרים מכוח התמ"א המצויות בהליכים מתקדמים בוועדות המקומיות, 

תכניות שנערכו לפי סעיף 23 לתמ"א ועוד". 
לקידום  האפשרות  את  התכנון  מינהל  בוחן  "בנוסף,  כי  במכתב  צוין  עוד 

חתיקון חקיקה בענין, שיעסוק, בין השאר, בהרחבת סמכותן של הועדות המ
קומיות להסדיר נושאים אלה במסגרת תכנית בסמכותן".

יו"ר  ללום  ואבי  נטוביץ'  יצחק  עו"ד  של  לפנייתם  כתגובה  בא  זה  מכתב 
בתגו נשלח  המכתב  עו"ד,  בלשכת  ומקרקעין  קנין  פורום  של  חמשותפים 

בה לפנייתם ובה בקשה לקיום פגישה דחופה בנושא, וזאת לאור ראיונות 
יש לבטל את  כי  זילבר, מנהלת מינהל התכנון, אמרה  וכנסים בהם דלית 

התוכנית. 
זו די כדי קבלת החלטה,  אולם למרות עמדת מינהל התכנון, אין בעמדה 

חמינהל התכנון כפוף למועצה הארצית לתכנון ובנייה והיא הסמכות האמו
רה לקבוע האם תמ"א 38 תוארך ל5 שנים נוספות או תבוטל. אך אין ספק 
שלעמדת מינהל התכנון השפעה משמעותית בקבלת ההחלטה של המועצה 
הארצית לתכנון ובנייה, המורכבת הן מנציגי ממשלה, שלטון מקומי, ונציגי 

ציבור. 
במשרד השיכון וכך אצל מרבית הקבלנים מתנגדים לביטול תכנית תמ"א 
38. "תמ"א 38 צריכה להמשיך להתקיים וככל שזה תלוי בנו - היא תמשיך 
הרשות  סמנכ"לית  גנון,  עינת  השיכון,  משרד  נציגת  מצהירה  להתקיים", 

להתחדשות עירונית. 
לעליית  להביא  יכול  אחרת,  חלופה  בהיעדר   ,38 תמ"א  "ביטול  לדבריה, 

חמחירים ניכרת בשוק הדיור, למרות כל המאמצים שנעשו בשנים האחרו
נות כדי לעצור את עליית מחירי הדיור. אי אפשר לעצור ביום אחד הכל. 
ו-14%   - במשק  הבנייה  מהתחלות  מהווה 15%  עירונית  התחדשות  כיום 
דרך  רובן   - עירונית  בהתחדשות  היו  ב-2018  החדשות  הדירות  ממכירת 
ויש   ,38 כדאיות כלכלית פרט לתמ"א  אין  יש מקומות שבהם   .38 תמ"א 
באופן  לגובה  לצופף  ולא  תמהיל  בהן  לשמר  שצריך  שלמות  שכונות  גם 
חד-ממדי, והתפקיד שלנו הוא לתכנן ולשמור על התמהיל הזה. אי-אפשר 
לשתק את השוק ולהגיד שעוד חצי שנה יורדת לטמיון. זאת תהיה עצירה 

נוראית של השוק".
לסיום היא מציינת כי "אי-אפשר להפסיק את התוכנית לפני שתהיה חלופה 

אחרת מאושרת".
כך גם באופן דומה מתבטא ראול סרוגו, נשיא התאחדות בוני הארץ: "ביטול 

תמ"א 38 ללא פתרון חלופי מהווה הפקרה של חיי תושבי מדינת ישראל. 
38 נוסדה ב-2005 כתוכנית להצלת חיי אדם ולא כתוכנית להתחח  תמ"א
הבינמשר הוועדה  המלצת  של  כתוצאה  נוסדה  התוכנית  עירונית.  חדשות 

דית להיערכות לרעידות אדמה, מתוך מחשבה שהפתרון היצירתי של מתן 

חזכויות בנייה יוביל לחיזוק בנייני מגורים, ללא השקעה תקציבית של המ
דינה. לקח זמן ומספר תיקונים עד שהמגזר העסקי וחברות הבנייה בשיתוף 
המתכננים, השמאים ועורכי הדין הרימו את הכפפה והתייצבו לצד המדינה 

במאמציה לפתור את חיזוק הבניינים".
סרוגו הוסיף כי "השאלה כיום היא לא האם תתרחש רעידת אדמה שתמוטט 
אלפי בתים ותותיר עשרות אלפי אזרחים ללא קורת-גג, תוך גרימת נזק של 

מאות מיליארדי שקלים למשק - אלא מתי זה יקרה".
מוכרת  התכנוני  בהיבט   38 בתמ"א  שקיימת  "הבעייתיות  כי  הודה  סרוגו 
וידועה, ובהחלט ישנם מקומות בהם פתרונות של בניית מתחמים שלמים 
בפינוי-בינוי שיענו על צורכי הציבור הם יעילים יותר, אך זה לא פתרון 
של הכול או כלום, ולא צריך לשפוך את התינוק עם המים. גורמי התכנון, 
ממינהל התכנון ועד לוועדות המקומיות, יכולים גם לתכנן מתחמים כאלה 
- אך באותה עת להוציא לפועל פרויקטים של תמ"א 38, ואין בכך סתירה".
אלף   12 של  משמעותי  לקיטון  יביא  אף  התמ"א  ביטול  כי  הוסיף  סרוגו 

חיחידות דיור בשנה מהתחלות הבנייה באזורי הביקוש ולעליית מחירי די
ההמלצה  את  לקבל  לא  ובנייה  לתכנון  הארצית  למועצה  קורא  "אני  רות. 
חסרת האחריות של מינהל התכנון, שלא ברור מדוע פורסמה כעת - כשנה 
לפני מועד פקיעת התוכנית שגורמת לאי-ודאות מוחלטת בתחום. יש ענף 
שלם של חברות בנייה, יזמים, עורכי דין, שמאים ואחרים שמתפרנסים רק 
מתמ"א 38, וביטולה יביא כאמור להקטנת היצע הדירות, לפיטורי עובדים 
והכלכלה הישראלית.  ולהאטה בצמיחה של הענף  רגל  וחלילה לפשיטות 
במקום לחסל אותה, אפשר וצריך לתקן את תיקון מספר 4 לתמ"א, שיתקן 
את אותם כשלים תכנוניים בד-בבד עם המשך קיומה, כי בסופו של דבר 
היא מצילת חיים. בכל תהליך ההתחדשות העירונית יש מקום לפרויקטי 

פינוי-בינוי וגם לפרויקטים של חיזוק מבנים בתמ"א 38".
לעומת זאת, נציגי השלטון המקומי צפויים לתמוך בביטול התכנית, לאחר 

שהתנגדו לתכנית מראשיתה. 
38 ומגבח  למרות האיחודאות, במינהל התכנון כבר נערכים לביטול תמ"א
שים הצעת חוק שתכלול הוראות מעבר לסיום התוכנית. הצעה זו אמורה 

גם לתת מענה למאות הפרויקטים שכבר יצאו לדרך על בסיס התוכנית.
חעל פי דיווח בכלכליסט, דיון ראשון בהוראות המעבר צפוי להתקיים בווע

דת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים כבר בסוף החודש, ואילו המועצה 
הארצית עשויה להידרש לנושא כבר בספטמבר.
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המדביר הפרטי שלכם

יותר חלבוןרענון לאורך זמןטקסי חלוקת תארים אקדמיים

דוחה יתושים 

סובלים מתיקנים וחרקים זוחלים 
אחרים? סנו K300 קוטל עבורכם את 

כל סוגי החרקים הזוחלים בטיפול מהיר 
ותכליתי. מכיל תרכובת יעילה לטיפול 

תקופתי מונע וקוטל ביעילות את 
החרקים הזוחלים ובעיקר תיקנים. מיועד 

לריסוס בבית ובחוץ, משמיד מיידית 
ובעל אפקט המשפיע לטווח ארוך. 

גאב"ד מערב בני ברק: "שירותי בריאות האישה של 'כללית' בבני ברק ראויים לכל שבח"
ביום חמישי האחרון הגיע הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב בני ברק, לביקור במרכז לבריאות האישה של 'כללית' 
בבני ברק, הממוקמת בשכונת 'גני טל' ברחוב חזון איש 62. בסיור נטלו חלק, צוות המרפאה וכן פרופסור ברי קפלן; הרב מעוז פורת, 

מנהל האשכול החרדי במחוז דן ב'כללית', האחראי על המרפאות החרדיות והרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר החרדי במחוז דן-
פ"ת. הגאב"ד שליט"א פתח את הביקור במרפאת המשפחה והילדים והמשיך למרכז לבריאות האישה. הגאב"ד התרשם עמוקות 

מהמרפאה היוקרתית  החדישה והייחודית המיועדת עבור רפואת נשים, ומרוכזים בה תחת קורת גג אחת בצניעות ובהתאמה מלאה 
להלכה, כל הקשור לרפואת נשים. הטיפולים כולם הם על ידי רופאות נשים מהשורה הראשונה. לקראת סיום הסיור התכנס הצוות 

בחדר ישיבות במרפאה, שם נשא הגאב"ד שליט"א דברים בהם ציין את התרשמותו העמוקה מהמרפאה ובמיוחד  מכך שכל הליכות 
המרפאה הן על פי ההלכה ומסורת ישראל סבא, דבר שבוודאי מעלה את שביעות רצונן של הנשים המבקרות במרפאה ונהנות מהשירות הרפואי ברמה הגבוהה ביותר והכל 

מתוך רגישות והתאמה מיוחדת שהוא דבר הראוי לכל שבח, הרב סיים בדברי ברכה לצוות שיזכו להמשיך להיות שליחים טובים ואיחל בריאות לכל לקוחות המרפאה. 

כ-20 אברכים מצטרפים למערך המטפלים הסוציאליים 

בשבוע שעבר התקיימו טקסי חלוקת 
תארים לבוגרי הקמפוסים החרדיים 

של הקריה האקדמית אונו. מאות 
בוגרים ובוגרות קיבלו את תעודות 

התארים האקדמיים במשפטים, 
במנהל עסקים בהתמחויות 

השונות ובמקצועות הבריאות. 
הטקסים התקיימו במשכן לאמנויות הבמה באשדוד והשתתפו בהם 
חברי כנסת ואישי ציבור, עיתונאים, בני משפחות הסטודנטים, יושב 

ראש הקמפוסים החרדיים הרב יחזקאל פוגל ובכירי הסגל של הקריה 
האקדמית אונו ביניהם ד"ר חיים זיכרמן – מנהל אקדמי של הקמפוסים 

החרדיים, פרופ' יובל אלבשן- דיקן הפקולטה למשפטים ועוד. אלפי 
בוגרים ובוגרות חרדים של הקמפוסים החרדיים באונו כבר יצאו לשוק 

העבודה בשנים האחרונות  והשתלבו עד כה כרואי חשבון, עורכי דין, 
משפטנים, מנהלי שיווק, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי מוסדות חינוך, 
עובדים עם נוער בסיכון, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת ועוד. 

ההרשמה למסלולי הגברים והנשים בעיצומה. 072-223-7551

בשבוע האחרון נערך נופש האימהות הגדול ל-25 הזוכות המאושרות בפעילות 
המלהיבה של סימילאק למהדרין: שלושה ימי חופשה מפנקת עם חברה במלון גלי 

צאנז על שפת הים. בחופשה של סימילאק למהדרין נהנו 50 האימהות משלושה 
ימים משותפים של שקט, שלווה והתרעננות, עם פינוקים, חוף ים צמוד ותוכנייה 

עשירה ומפנקת במיוחד למשתתפות. הזוכות חוו חופשה גדושת חוויות, אירוח 
מושלם ומפנק, סדנאות, מופעים וכמובן מידע מקצועי על תינוקות, התפתחות, 

תזונה וכל מה שחשוב לדעת בשלבים המתקדמים של התפתחות התינוק. הנופשות 
של סימילאק למהדרין הודו נרגשות על החופשה המקסימה והמאווררת שזכו 

לה. משתתפות רבות סיפרו כי הן נשארו בטעם של עוד והן שמחות לחזור הביתה 
אחרי ימים מפנקים של מנוחה, התרעננות וחוויה מרגשת ובלתי נשכחת. הפעילות 

החלומית שהסתיימה זה עתה התקיימה וזכתה אף היא כקודמתה במשוב נלהב 
במיוחד. הפעילות היא חלק משורה ארוכה של פעילויות שיוזם סימילאק למהדרין 

לטובת אימהות המגזר החרדי במטרה להגדיל את המודעות לתזונת התינוקות כמרכיב משמעותי בהתפתחות התינוק, להגיש מידע 
מקצועי ועדכני בנושא פורמולה לתינוקות, ולאפשר לאימהות ליהנות מחוויות ייחודיות ומרגעים של שחרור והנאה. בסימילאק 

למהדרין השקיעו מחשבה ומשאבים רבים בהפקת החופשה, מתוך הערכה גדולה ומחשבה על אימהות המגזר החרדי.. סימילאק 
למהדרין עומד לצד האימהות והתינוקות עם פורמולה מתקדמת מגובה בעשרות מחקרים מדעיים בכשרות המהודרת של בד"צ העדה 

החרדית, פעילויות רבות ומגוונות ומבצעים ייחודיים שממשיכים להפתיע את אימהות המגזר, ולסייע להם להעניק לילדיהם תזונה 
מאוזנת ואיכותית עם ערך מוסף ייחודי. עמית צנטר, מנכ"ל אבוט ישראל: "התגובות המדהימות שקיבלנו זו הפעם השנייה הוכיחו לנו 

שהחופשה החלומית הגשימה את כל הציפיות ואף עלתה עליהם. גם השנה הענקנו לזוכות שלושה ימי חופשה מפנקים ומהנים עם 
חברה. אנחנו מודים לזוכות על המשוב החם והנלהב ומאחלים להן שהחוויה והכוחות שצברו ילוו אותן הביתה עם אנרגיות חדשות, חיוך 

ושמחה. נשמח תמיד להמשיך לעמוד לצדכן עם פורמולה מתקדמת בכשרות מהודרת ועם עוד מגוון פעילויות במיוחד בשבילכן".
בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" של סימילאק, הכולל דיאטניות קליניות בטלפון 1800-65-65-01. 

לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק!

עשרות זוכות בשלושה ימי חופשה 

'קיץ בעננים 2'

בקיץ, כולם 
צריכים 

להתרענן, 
גם הבגדים 

בארון. בדיוק 
בשביל זה 

מציעים 
בסנו את 

תרסיס 
"מקסימה 

לבישום בגדים ואריגים" עם 
מיקרוקפסולות לבישום לאורך 

זמן. התרסיס מיועד לבישום ישיר 
על בגדים, כריות, וילונות, מצעים 

ועוד.  ניתן להשיג בשני ניחוחות 
מפנקים: כותנה רעננה ופשתן רך.

 KK תנובה'
' בטעם וניל ו 

 ' KK תנובה'
עם קפה עכשיו 
במתכון משופר 

עם 20 גרם 
חלבון. בנוסף, 

משיקה תנובה את טעמי הוניל והקפה באריזות 
מוגדלות של 340 מ"ל, המכילות 27 גרם חלבון 

לבקבוק.  משקאות  תנובה  KKהמועשרים בחלבון 
מהווים דרך קלה ומרעננת ביותר לצריכת חלבון 
לאחר פעילות גופנית. זהו פתרון מצוין לקראת 
תקופת 'בין הזמנים' בה פעילים יותר מבחינה 

גופנית. צריכת חלבון במשקה מחזירה לגוף גם 
נוזלים והעיכול גם מהיר יותר. סדרת משקאות 

תנובה KK מיוצרת באיכות מוקפדת ובכשרות 
מהודרת של בד"ץ ועדת מהדרין.

עם תחילת 
עונת הקיץ, 

מציגה 
תשלובת 

סנו את 
סנו די רול 

און – תחליב 
דוחה 

יתושים 
לתינוקות 

וילדים 
להגנה מפני עקיצות 
למספר שעות. פותח 

במיוחד להגנה על עור 
התינוק והילד מפני עקיצות 

של יתושים וחרקים 
מעופפים אחרים. המוצר 
מותאם לעורם הרגיש של 

תינוקות מגיל חצי שנה 
ומעלה, מאושר לשימוש 
ברישיון משרד הבריאות 

ובעל ניחוח נעים במיוחד.  

שלב א' של פעילות 'קיץ בעננים 2' של קוקה-קולה הסתיים בימים האחרונים בהצלחה חסרת תקדים עם אלפי 
משתתפים שצברו נקודות, ומאות משתתפים מאושרים שזכו להתקדם אל השלב הבא ומתמודדים כעת על הפרס 

הגדול: חופשה משפחתית חלומית בבנסקו שבבולגריה! המשתתפים המאושרים שזכו להתקדם לשלב הבא 
הם מאות המשתתפים שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב א', וכן הזוכים באתגרים השבועיים. המשתתפים 
שעברו לשלב השני גם זוכים בחבילות שי מלהיבות לקיץ, וכעת הם נדרשים לבצע מעשה טוב ייחודי ומשמעותי, 

לתעד אותו ולשלוח עד לתאריך י"ז בתמוז 20/7/19 כדי להתמודד על הפרס הגדול. בשלב הבא, יבחר צוות 
השופטים את חמשת המעשים בעלי ההשפעה החברתית הרחבה ביותר, אשר יזכו את המשפחות הנבחרות 

בשבוע בלתי נשכח בבנסקו שבבולגריה! מהלך 'קיץ בעננים' של קוקה-קולה הוא מהלך שמטרתו יצירת השפעה 
סביבתית של חסד, עזרה הדדית ועשיית טוב. יעל בוימל, מנהלת קהל חרדי בקוקה-קולה: "אנחנו מסכמים בסיפוק היענות גבוהה במיוחד לשלב הראשון של הפעילות 

הייחודית. בבחירת הפרס הגדול הושקעו מחשבה ושימת לב רבה, על מנת להעניק לזוכים המאושרים את החופשה המתאימה להם ביותר. אנו מודים לעשרות אלפי 
המשתתפים שבחרו לעשות טוב, ומאחלים למאות הזוכים הצלחה גם בשלב הבא". הפעילות מתקיימת בין התאריכים א' בסיוון 4/6/19 עד כ"א באב 22/8/19 תשע"ט.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 ז' תמוז תשע"ט 610/7/19

מותג הרחצה "כיף" גאה להשיק 
סדרה מיוחדת לקיץ: סדרת 
תחליבי רחצה בניחוחות של 

גלידה מפנקים ומועשרים בלחות 
שיהפכו כל מקלחת ל"מוי כיף"! 

מחיר מומלץ: 12.90 ₪

רשת אירוקה מציעה את הטרנד הלוהט 
לקיץ 2019: משקפי מיני סייז עם עדשות 
צבעוניות לגברים ולנשים. טווח מחירים: 

₪ 189-1259

 Peel Off Mask :קרליין גאה להשיק
סדרת מסכות יופי מתקלפות המעניקות 
טיפול מהיר ויעיל במגוון פעולות חיוניות 

של טיהור וניקוי, לחות, הזנה ומיצוק. 
מתאים לכל סוגי העור ולכל גיל. מחיר 

מומלץ לצרכן: 49.90 ₪ 

נקה 7 מרחיבה את קו מוצרי הילדים 
ומשיקה סדרת מוצרים חדשה "סירוק 

קל" - סדרת מוצרים חדשה להתרת 
קשרים המותאמת לילדים בניחוח 
כובש. מועשרת בשמן זרעי ענבים 

ורוזמרין, לשמירה על שיער נקי, קל 
לסירוק, רך, נעים למגע ומלא ברק. 

הסדרה כוללת: שמפו, מרכך, קרם לחות 
ותרסיס להתרת קשרים. מחיר: 12.90 

₪ 14.90 - ₪

"חלאבין" 
מובילת קטגוריית 

הדאודורנטים 
ללא אלומיניום 

הרחיבה את 
סדרת 'לאב-ליין' 

והשיקה דאודורנט 
נטול ריח ובישום 
הניחן בעמידות 

של עד 48 שעות. 
מחיר:  22 ₪

מייבלין ניו יורק משיק מוצר 
סופר שימושי: 'סופר סטיי 

מולטי סטיק' משמש כמוצר 
"טאצ' אפ סטיק" בעל מגוון 
שימושים: קונסילר, מייקאפ, 
פיסול פנים. מגיע ב-5 גוונים. 

כעת במחיר מבצע

SACARA מרחיבה את סדרת ההגנה 
מהשמש ומשיקה שלושה מוצרים חדשים: 

ספריי שקוף לגוף מיני סייז )90 מ"ל( 
המתאים לנסיעות, קרם פנים וספריי לגוף 

  50SPF - 200 מ"ל עם רמת הגנה גבוהה

לרגל הקיץ, Olea essence מותג הבית של 
"בית הבד של הגולן" מציע סרום להזנת 

השיער בתרכובת ייחודית של פרי ושמן 
זית כתית מעולה גולמי משולב עם משי, 

המשאיר את השיער יבש ולא שומני

 Lamy מותג העטים המעוצבים
משיק קולקציית עטים מסדרת 

Lamy Safari בצבעי פסטל 
בהשראת עוגיות המקרון הצרפתי. 

להשיג בחנויות פלאנט, צומת 
ספרים, ניו מן, ודנה עטים

גולברי יוצאת 
במבצע: עד 

70% הנחה על 
קולקציית קיץ 

2019. בתוקף עד 
ה-30.07.2019

קיץ בגינה ללא יתושים עם נרות צבעוניים 
דקורטיביים למרפסת לגינה ולאירועים 
בחוץ המרחיקים יתושים, ללא עשן או 

ריח, עד 5 שעות בעירה. מחיר: בין -39 45 
₪ ניתן להשיג ברשת הום סנטר ובחנויות 

הנוחות בתחנות הדלק ובטמבוריות

רשת ארקוסטיל 
קיטצ'ן, מציגה את 

 TRITAN Adventum
בקבוק השתייה 

החדש של המותג 
Sistema. הבקבוק 

מיועד לפעילויות חוץ 
וספורט. מחיר: 69.90 

₪ לרגל ההשקה- 
20% הנחה עד ה- 15 

ליולי

רשת ארקוסטיל 
קיטצ'ן, יבואנית המותג 

ARCOSTEEL בישראל, 
משיקה לכבוד עונת הקיץ 

והמנגלים: סט 8 סכיני 
סטייק ומעמד עץ ייעודי. 

מחיר הסט: 129 ₪

לאחר שלוש שנות עמל ויגיעה משולבות בעבודה מעשית, זכו כעשרים תלמידים 
לסיים בהצלחה את מסלול הקורס המקצועי והארוך בקמפוס החרדי למצוינות 
ולברך על המוגמר. אלו מצטרפים לשתי קבוצות נוספות שסיימו את לימודיהם 

בהצלחה בשנים עברו והשתלבו בעבודה בתחום זה. חוג העבודה הסוציאלית החרדי 
היה מצומצם עד כה ורבים מבני הציבור החרדי שיווע לשינוי ולכוחות מחודשים 

שיבואו מתוך הציבור החרדי פנימה, היודע את הרקע הסביבתי ומכיר את הניואנסים 
והשיקולים הפנים חרדיים. עתה, כאמור, מצטרפים כעשרים עובדים סוציאליים 

נוספים מן המניין, מוכנים ומזומנים להעניק שירות בקהילה, למוסדות החינוך, הרווחה והרפואה.



5 מיתוסים שלא מחזיקים מים

אנחנו בעיצומו של הקיץ, מרגישים היטב את החום והלחות ולכן חשוב לשמור על בריאותינו 
ובריאות ילדינו בכל הקשור לשתיית מים. מתי מתחילים לתת לתינוקות לשתות? איך להרגיל 
את התינוק למים? מה לעשות אם הוא לא אוהב מים? לפניכם 5 מיתוסים בנושא שתייה של 

תינוקות מאת רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה

חשוב לתת לתינוק מים לשתייה

נכון , אבל רק החל מגיל חצי שנה

לפי המלצות משרד הבריאות, בששת החודשים הראשונים לחיים התינוק מקבל את צרכיו מחלב האם 
או מתחליף החלב וזה כולל גם את כל הנוזלים להם הוא זקוק. זוהי התקופה היחידה בחיים בה מזון 

יחיד מספק את הצרכים התזונתיים )מלבד ויטמין D  וברזל אותם יש להוסיף בטיפות(.

התינוק שלך בן 1/2 שנה והתחיל לאכול מזון מוצק כגון ירקות, פירות וכד'? זה הזמן להתחיל לתת לו 
גם מים לשתייה. בשלב הזה בו התינוק מתחיל לאכול מזונות מוצקים ונחשף לטעמים חדשים, הוא גם 

מתחיל להיות צמא וזקוק להשלמת נוזלים ממש כמונו.

אין צורך להרתיח מים ממתקני טיהור ומים מינרלים 

לא נכון!

חשוב מאד להקפיד ולהרתיח את כל סוגי המים למשך 2 דקות לפחות, לקררם לפני השימוש ולהמשיך 
בכך עד גיל שנה. את המים הרתוחים שקוררו ניתן לשמור בטמפרטורת החדר במשך 24 שעות 

במידה והמיכל מעוקר )עבר סטריליזציה( וסגור הרמטית. הרתחת המים חשובה עבור כל סוגי המים: 
מינרלים, מי ברז, מים מבוקבקים, ומים ממתקני טיהור ביתיים. חשוב לזכור שמתקני שתייה ביתיים 

אינם מגיעים לטמפ' רתיחה של 100 מעלות ומים מינרלים אינם מעוקרים ולכן חייבים להעבירם 
לקומקום חשמלי או להרתיחם בסיר למשך 2 דקות לפחות. טיפ חשוב - כשמשתמשים במי ברז יש 

להרתיח מים קרים ולא לנסות לקצר את התהליך ע"י שימוש במים חמים העלולים להכיל מתכות 
המגיעות מדוד החימום ומהצנרת.

אם הילד לא שותה מים שישתה משקה ממותק – העיקר שישתה

לא נכון!

גם אם התינוק אינו מראה התלהבות משתיית מים אל תמהרו להציע לו שתיה ממותקת. זכרו שבגיל 
הינקות נרכשים הרגלי אכילה ושתיה שמלווים אותנו אחר כך בהמשך החיים. אם נרגיל את התינוק 

מגיל צעיר לשתות משקאות ממותקים, זו תהיה ההעדפה שלו גם בהמשך . משקאות ממותקים 
מכילים כמויות גדולות של סוכר ומביאים לצריכה עודפת של קלוריות 'ריקות' ועלולות להוביל לעודף 

משקל ולהשמנה. בנוסף הם מגבירים את הסיכון לעששת השיניים, עלולים ליצור תחושת שובע 
ולפגוע בתיאבון ולעיתים מכילים תוספות מיותרות כגון צבעי מאכל. 

התינוק שלי לא אוהב מים 

האמנם?

יש תינוקות שמסרבים לשתות מים כאשר מציעים להם מים מבקבוק ויתכן מאד שזה בגלל שהם 
מצפים לתחליף חלב או לחלב אם אליהם הם מורגלים. לכן אפשר לנסות להציע כוס עם פיית שתייה 
וידית אחיזה שתאפשר להם חווית שתייה אחרת. בנוסף, אם התינוק אינו מתלהב מלשתות מים אל 

תמהרו לקבוע שהוא אינו אוהב ופשוט תנו לו עוד ועוד הזדמנויות והתנסויות. מחקרים מראים כי יש 
תינוקות רבים הזקוקים להצגה חוזרת ונשנית אפילו עד כ17 פעמים עד אשר הם מתרגלים לטעם 

החדש וזה נכון גם בנוגע למים. הניחו לו את המים בין המשחקים שלו, ותנו לו ל'שחק' עם הבקבוק או 
הכוס.

תה אינו מומלץ לתינוקות

נכון!

עדיף שלא להציע לתינוק תה מסוגים שונים מכיוון שהוא עלול לפגוע בספיגת הברזל שכידוע חשוב 
מאד להתפתחות תינוקות. 

אז שיהיה לרוויה!

7 7ז' תמוז תשע"ט 10/7/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לטיפול

באנשים עם מוגבלויות

משפחות יקרות, 
המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות, ועמותת "שמעיה"

שמחים להזמינכם לערב עיון להורים לבנים ובנות עם מוגבלויות 

מרצה

דר' בנימין הוזמי
מנהל אקדמי, בית איזי שפירא

נושא ההרצאה:
זהות ומוגבלות - מסע אל התהוות העצמי

הערב יתקיים  אי"ה ביום שלישי,
כ' בתמוז ה'תשע"ט (23.7.19)

בשעה 19.30 בערב. 
 באולם שמעיה, רחוב עזרא 1,

פינת כהנמן, קומה 5 (יש מעלית) 

מחכים לכם,
צוות המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות,

וצוות שמעיה 

הרשמה מראש חובה
sr@bbm.org.il בטל: 5776402 או במייל

דמי השתתפות: 10 ₪ 

 

בס“ד

מחלקת בריאות

פרטים על סדנאות
בתחנות לבריאות המשפחה.

ך.

עיריית בני ברק,

.

להרשמה לסדנאות אלו, יש לפנות למזכירויות התחנות לבריאות המשפחה הנ“ל.

לסדנאות

קורס החייאה לנשים
בטיפת חלב, ברחוב יואל 18, בני ברק.

הקורס יתקיים ביום ראשון,
י"א בתמוז ה'תשע"ט (14/7/19).

בשעות: 11:30-8:30
לרישום ניתן לפנות לטלפונים:

03-6162787,03-6185662
03-6194632,03-6187750

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(_____________________________________________

ז’ תמוז - ט’ תמוז תשע”ט
10/7-12/7/2019  

+5 חדרים

 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

 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

 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(, 2,100,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 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

 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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות ברח' טבריה 
4 חדרים מחולקת ל- 2 דירות 
מושכרת ב- 3,860 ש"ח מחיר 

780,000 ש"ח מרכז מידע 
_____________________________________________)28-28(לנדל"ן 052-2604463

 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)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-30ל(050-4124466

 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(_____________________________________________

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

058-3283307)27-30(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 5,600 

ש"ח רחוב חולגה משה אלוש 
_____________________________________________)28-28(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 4 
יחידות דיור מושכרות 7,000 

ש"ח בית קרקע שכונה משה 
_____________________________________________)28-28(אלוש אבני דרך 054-3255667

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

_____________________________________________)28-28(אבני דרך 054-3255667

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

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

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

052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465)28-28(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4חד' 
משופצת+ דירת 3חד'+ 

אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
 050-4999465)28-28(_____________________________________________

 נדירה! בבעל-התניא 
5חד' יפהפייה+ חניה ומחסן 

2,600,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

4חד' ענקיות 1,950,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

3.5 חדרים למטה + 2.5 
למעלה + גג-ענק ק"ג 

)ללא מעלית( 2,500,000 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי דירת 5 חדרים, קומה ד', 

משופצת חלקית, 850,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בקהילה בשויתי דירת 4 
חדרים, קומה א', משופצת 
+ מ. סוכה + ממ"ד במחיר 

מציאה 860,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

 בקהילה בשויתי דירת 4 
חדרים, קומה ב', משופצת, 
750,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי דירת 3 חדרים, קומה 

ב', משופצת מהיסוד, מסורגת 
850,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

 בקהילה בשויתי דירת 3 
חדרים, קומה ד', משופצת 

חלקית, 570,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה בעליון! דירת 4 חד' 
מרווחת ומטופחת 1,420,000 

_____________________________________________)28-28(ש"ח גמיש 054-9422194

 בפנחס בן יאיר 3 חד', 
קומה א', שמורה 1,470,000 

 052-7667544)28-31(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3.5 חד', כ- 100 מ"ר, 
מושקעת ומרווחת + מחסן 

1,400,000 ש"ח 
052-5752500)28-28(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה 2, 
במשחררים, שכונה ה' מתאים 

למגורים / לחלוקה 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)28-28(נכסים

 3 חדרים, קומה 3 יעלים, 
משופצת, שכונה ה', מתאים 

למגורים / לחלוקה 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)28-28(נכסים 

 באזור קרוב לבר אילן 
3 חד' נקיה ומסודרת, ק"ג, 
רשתות, סורגים, נוף, פינוי 

בעוד חודש, תיווך יעקב 
054-4901948)28-28(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי שטח 
של 110 מ"ר לדירת נכה 
1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 ביונה הנביא, כ- 80 מ"ר, 
ק"א, עורף, 3 כ"א, 1,700,000 

ש"ח מפתח ב"אפיק נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג 4 
חדרים + 2 יח"ד יש מדרגות 

לגג הכל משופץ ברמה גבוהה 
_____________________________________________)28-28("פנחס נכסים" 055-6789653

 יש לך נכס בעיר 
למכירה / להשכרה 

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

_____________________________________________)28-28(דורון

 באזור הנבאים 70 מטר 
משופצת 1,650,000 

* דופלקס גדולה אפשרות 
לחלוקה 2,400,000

054-8449423 אבי תיווך 
B.D.A)28-28(_____________________________________________

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

חדשות!!! 690,000 גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בזבוטינסקי קרקע 35 
מ"ר אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

 ברח' ר' עקיבא 63 
דירות 4 ו- 5 חד' בבנין חדש - 

_____________________________________________)27-30ל(שינפלד 03-5785777

 בשיכון ג' כ- 100 מטר + 
חניה + מרפסת, חדשה ויפה 

2,250,000 גמיש 
054-8449423 אבי תיווך 

B.D.A)28-28(_____________________________________________

 בגבול ב"ב ר"ג, בית 
מפואר ונדיר! 220 מ"ר בנוי, 

סלון ומטבח ענקיים! י. הורים 
ענקית! מרפסת ענקית! 
4,500,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בהר השלום בית פרטי 
400 מ"ר, מחולק ל- 2 

דירות, 3 קומות + מעלית 
+ חניה, משופצת א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 באזור העיריה דו 
משפחתי, 7 חד' 300 מ"ר 
כולל מרפסת שמש גדולה, 

ק"ב, חזית, משופצת + חניה 
4,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

וילות ובתים

 באזור רשב"ם דירת גג 
ענקית! 120 מ"ר כל קומה! 
מטופחת ויפה, סלון ומטבח 

ענקים! 2,950,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28("אפיק - נכסים" 03-5791514

)

 בשיכון ה' דירת גן 3 כ- 
58 מ"ר + חצר 72 מ"ר + א. 
להרחבה כ - 40 מ"ר )1 מ8דו 

קומתי 1,600,000 תיווך משגב 
_____________________________________________)28-28(לדיור 052-5222690

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

_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

 בחנה סנש, בק"א 
ואחרונה, 150 מטר בנוי, 
5 חדרים מפוארים ברמה 

גבוהה + 70 מטר בנוי 
על הגג, 2 חדרים + גג 

ענק!!! 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד' כ- 180 מ"ר + 

מרפסות, משופצת, מעלית, 
סוכה תיווך משגב לדיור 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 דופלקס ביונה 
הנביא!! 150 מ"ר, 

מחולק ל- 2 דירות של 3 
חד', ק"ג, משופצת, מ. 

_____________________________________________)28-28(כהן נכסים 052-7684074

 בלעדי דופלקס 6 חדרים 
באזור חגי 140 מ' בנוי 

1,900,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

משופצת כחדשה, מושקעת 
ביותר, נוף פתוח + חניה 

2,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
5 חדרים, 115 מ"ר, 

קומה א', חזית, 3 כ"א, 
מסודרת + 2 חניות 

2,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 במכבים, בבלעדיות 6 
חדרים, משופצת כחדשה, 

2 שירותים ומקלחות, ק1 + 
מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 

הנדל"ן 03-5757829
)28-28(_____________________________________________

 ענקית! באזור העירייה 
5 חד', 130 מ"ר, ק"ב, 

מאווררת, משופצת + אופציה 
2,290,000 בלבד תיווך אנג'ן 

02-8000080)28-28(_____________________________________________

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות!! 
בגחינובסקי 5.5 חד', 

ק"ג, 3 כ"א, 120 מ"ר 
משופצת, אופציה 60 

מ"ר מ. כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

מפוארת!!! 2,222,222 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! 
בשיכון-ה' פנטהאוז חדש+ 
גג-מוצמד 2,100,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה 2,100,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ברח' שלוש השעות, 
דירת 4 חד', ק"א עם חניה 

בטאבו 1,830,000 ש"ח
_____________________________________________)28-29ל(050-4143146

 "רימקס עוצמה" בשלוש 
השעות, 4 חדרים 85 מ"ר + 
אופציה, קומה 1, בבנין חדיש 

מעלית וחניה בטאבו אלעד 
_____________________________________________)28-28(משמור 054-6000498

 באזור גרשטנקורן 4 ח' 
יפהפיה, ק"א, חזית + מעלית, 

3 כ"א + חניה 2,350,000 
ש"ח גמיש "אפיק - נכסים" 

03-5791514)28-28(_____________________________________________

 באזור מינץ/ר' עקיבא 4 
מושקעת, ק"ב + מעלית + י. 
הורים 1,750,000 ש"ח "אפיק 

_____________________________________________)28-28(- נכסים" 03-5791514

 באזור חגי 4.5 ענקית + 
מרפסות 125 מ"ר, מושקעת, 

ק"ו + מעלית 2,430,000 ש"ח 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

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

בניין חדש 1,900,000 "פנחס 
נכסים" 055-6789653

)28-28(_____________________________________________

 למבינים!! א. שמואל 
הנביא 4.5 חד' כ- 110 מ"ר, 

קומה ב', סוכה + מעלית 
1,850,000 תיווך משגב לדיור 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע כ- 4 
חד' כ- 85 מ"ר, ק"א, סוכה 

שמורה 1,675,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(משגב לדיור 052-5222690

 בהזדמנות 4 ח' 
מושקעת, קומה ב' 3 
כיווני אויר 1,650,000 

עצמון נכסים 
053-5302614

)28-28(_____________________________________________

 עסקה מעולה! בהרב 
קוק, 4 חד', 100 מ"ר, 

משופצת ויפה, מאווררת, 
חזית, ק"ב, 1,900,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אנג'ן 02-8000080

 3 חד' גדולים, 80 
מ"ר, חזית, ק"ק ברחוב 

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

נוספים, מתאים גם לנכה, 
לא משופץ 1,650,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 ברבנו אשר לקראת 
גמר בנייה 4 חד' ענקית! 

+ מרפסת שמש + נוף 
מדהים מכל הדירה רק 

ב- 1,990,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)28-28(נכסים 050-4177750

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

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

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד' גדולה, 
110 מ"ר, ק"ב, חזית + 

חניה 3 כ"א + א. להרחבה 
1,980,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 

 באזור הוילות ברח' אהרון, 
דופלקס 8 חד', 260 מ"ר
)4 דיירים(, ק"ב ואחרונה, 

_____________________________________________)28-28(חזית. א. פנחסי 03-5799308

לפרסום
03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 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

 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

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

 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

 מציאה! באביי ורבא 
4 חד' 90 מ"ר, ק"ב, 

עורפית משופצת מהיסוד 
1,790,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3 חד' 
ק"ד אופציות גדולות 

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

 חדרים גדולים, 64 מ"ר _____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080
+ אופציה להרחבה ולבניה על 

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

 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 

_____________________________________________)28-28(הצבי 053-3147717

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

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

_____________________________________________)28-28(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 

_____________________________________________)28-28(תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)28-28(_____________________________________________

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

053-3147717)28-28(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)28-28(_____________________________________________

וילות ובתים
 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 

_____________________________________________)28-28(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)28-28(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)28-28(_____________________________________________

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

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

053-3147717)28-28(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)28-28(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(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)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)28-28(תיווך הצבי 053-3147717

ירוחם
4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

054-3255667)28-28(_____________________________________________

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

משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)28-28(_____________________________________________

 מציאה! בגוטמכר 3חד' 
חדשה, מיידית 1,550,000ש"ח 

בלבד! תיווך-ישוב-הארץ
   052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשטרסר 3חד' משופצת 
מהיסוד, חזיתית, ק"א 
1,750,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

3חד' החל מ-1,560,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + סוכה + 

אופצייה ל- 50 מטר אישור 
שכנים 1,350,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ 3 ח' קומה 
ג' + גג רעפים אפשרות 

לחתימות שכנים 1,350,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 באבן-גבירול יחידת 2חד' 
משופצת, 500,000 ש"ח 

בלבד! תיווך-ישוב-הארץ
  052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבן זכאי 3.5 ח' 
משופצת, קומה ב', חזית 

1.7 מיליון ש"ח עצמון 
_____________________________________________)28-28(נכסים 053-5302614

 מציאה 3 ח' 75 מ' 
משופצת, חניה צמודה, 
בחתם סופר 1,250,000 

מיועדת לבעלי נכות בלבד 
_____________________________________________)28-28(תיווך 053-5302614

 מציאה!! בז'בוטינסקי, 3 
חד' משופצת, מתוכננת היטב, 
שקטה, ק"א, 1,320,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אנג'ן 02-8000080

 בהרב קוק 3 חד', ק"ג, 
במצב מצוין + אופציה בגג, 
100% חתימות 1,550,000 

בלבד! תיווך אנג'ן
02-8000080)28-28(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית לעוד חדר, "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בסוקולוב המבוקש! 
2.5 חד', קא', ענקית כמו 
פעם, מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה בחתם סופר!! 
לנכה בלבד! 3 חד', 75 

מ"ר, משופצת, חניה 
1,250,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 באזור הנבאים 3 ח' 
גדולה, מושקעת, כחדשה 

+ אפשרות לריהוט מלא 
חזית, 2,080,000 אבי 

054-8449423 תיווך 
 B.D.A)28-28(_____________________________________________

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

וחניה 1,450,000 מ. כהן 
_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 בלעדי בהשניים 3 
חדרים, בניין מטופח, 

מטבח חדש, ק"א, חניה 
בטאבו 1,390,000 אפיקי 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 054-8474843

 בלעדי בהמכבים 3.5 
חדרים, שמורה, אופציה 

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

054-8474843)28-28(_____________________________________________

 באזורים הטובים 
בפרדס כץ מבחר דירות 3 

חד' החל מ- 1,200,000 
ש"ח אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)28-28(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, א. בגג + חתימות 
שכנים, משופצת, 3 כ"א + 

סוכה 1,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 55 מ"ר, ק"ק, מוגבהת א. 
להרחבה, משופצת 1,390,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 מציאה! בגוטמכר 3 חד' 
חדשה, מיידית, 1,550,000 

ש"ח בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465)28-28(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 
3 חד' החל מ- 1,560,000 
ש"ח תיווך יישוב הארץ -03

052-3344721 8007000)28-28(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

מידיים 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

ואחרונה 1,210,000 גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)28-28(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)28-28(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א 1,450,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

 בדב הוז 3 חד', 75 
מ"ר ק"ב, מעטפת 25 
מ"ר 1,490,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

1,430,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

שולמו!!! א'ענקית!!! 
1,650,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בבנגו 85 
מ"ר גדולה 3 חדרים + 

מרפסות, חזית, ק"א + 
מעלית מיידי 1,650,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)28-28(והשקעות 054-4296000

 בעלי הכהן, 3.5 חד' + 
אופציה, משופצת, ממוזגת, 

ק"ב, חזית, מתווך 1,570,000 
_____________________________________________)28-28ל(ש"ח 052-7130328

 ברבי עקיבא 122, 3 + 
חצי חד' כ- 80 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מיידית, 1,590,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(לל"ת 050-4145948

 במינץ, 3 חד', 77 מ"ר, 
גדולה, אפשרויות הרחבה 

רבות, לל"ת 1,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(נייד 050-4087927

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור 3 
חדשה, מושקעת ק"ה + 

מעלית 1,630,000 ש"ח אפיק 
נכסים 03-5791514 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בעלי הכהן 3 
חדרים 75 מטר קומה 1, חזית 

+ סוכה 1,600,000 "פנחס 
_____________________________________________)28-28(נכסים" 055-6789653

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

055-6789653)28-28(_____________________________________________

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

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

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 א. שמעון הצדיק 3.5 
חד' כ- 85 מ"ר ק"א הרחבה 

30 מ"ר 1,800,000 ז.לשיפוץ 
תיווך משגב לדיור 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

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

קומה 2.5 משופצת מהיסוד 
א. בג רעפים 1,280,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(משגב לדיור 052-5222690

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו בבניין חדש 3 חד' 

ענקית ומפוארת + נוף 
)ניתן לרכוש מחסן וחניה 

בנפרד( רק 1,700,000 
ש"ח מיידי! להב נכסים 

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 לקראת גמר בנייה 
ברבנו אשר 3 חד' 

משודרגת וגדולה + 
יחידת הורים, בבניין 

מפואר ואיכותי + נוף, רק 
ב- 1,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)28-28(נכסים 050-4177750

 בחברון 11, בית 
פתוח!!!! לל"ת ב- 

10.7.19 בשעה -19:00
20:00, 2 חד', 45 מ"ר, 

ק"ק, חזית + א. הרחבה! 
"מקסימום נדל"ן 

052-2452820)28-28(_____________________________________________

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בברוט 2.5 חד', קרקע, 
פינתית, + אופציות, קרוב 

לפינוי בינו' הקודם זוכה 
1,250,000 ש"ח גמיש, 
מפתחות בלעדי אפיקי 

_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי בשמואל הנביא 
70 מ"ר, ק"א, 2.5 חדרים 
+ מרפסות, 3 כ"א זקוקה 

לשיפוץ, מיידית 1,250,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)28-28(והשקעות 052-7652801

 באבן גבירול יחידת 2 
חד' משופצת, 500,000 ש"ח 

בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי 2 חד' כ- 
40 מ"ר, ק"ב, היתרים 

ל- 30 מ"ר מפוארת 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בזבוטינסקי 
עורפית לבני ברק + 30 מטר 

אופציה 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 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 

_____________________________________________)28-28(הצבי 053-3147717

 למכירה פנטהאוס בלב 
השכונה החרדית קרית 
שמואל, 5 חדרים, 200 

מ"ר, עם 2 מרפסות, 
מחסן וחניה, קומה 5, 

על כל הקומה, משקיף 
לכנרת, סלון ענק, 

חדרים מרווחים במחיר 
מציאה!!! מצוין גם 

להשקעה לפרטים 
050-6452128)28-28(____________________________________________

 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 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5.5 חד' 
)147 מ"ר( + גינה + מרפסות, 

גישה נוחה ע"י ביהכ"נ נווה 
אברהם רק 2,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(תיווך 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 

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

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

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

_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית מחסן)8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 4 חד' בבניין 
חדש יוקרתי + חלל + 

2 מרפסות )35 מ"ר( + 
גינה, מחסן, 2 חניות, נוף 

2,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

3-3.5 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במרכז העיר, ברחוב 

הנביאים פינס, 2.5 חדרים, 
ק"ב + מרפסת 1,950,000 
ש"ח בלעדי לתיווך צימוקי 

02-5638221)28-28(_____________________________________________

פתח תקווה

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

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

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

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

050-4104044)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשקעה, 
מחולקת לשלוש יח"ד, 

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

050-4104044)28-28(_____________________________________________

 חייבת להימכר, בכפר 
אברהם דירת גג יחודית 4+1 
עם יחידת דיור נפרדת, סוכה, 
מעלית, חניה, עסקה מצויינת 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)28-28 נדל"ן 

וילות ובתים
 בעמישב בית דו משפחתי 
4 חד' יושב על מגרש 250 מ"ר 

עיסקת השנה צמוד לגני הדר 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)28-28 נדל"ן

 בשבטי ישראל בבניין 
חדש, 3 חד', חזית, מרפסת 

שמש + סוכה + חניה. פנחס 
_____________________________________________)28-28(נכסים 055-6789653

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

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

_____________________________________________)28-28(לשתי מפלסים 052-2948691
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מחסנים

משרדים

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

חנויות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 "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(_____________________________________________

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! 
050-3070487 050-9070487)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, רק ככה 

מגיעים לדירה. שווי החזר 
משכנתה של 800,000 

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

פתח תקווה

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

054-8413427)26-29(_____________________________________________

 להשכרה משרד 
מפואר וממוזג קומה 

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

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

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(_____________________________________________

 דופלקס ענק ומפואר  
באזור וגשל, לשבתות! 12 

_____________________________________________)28-28(מיטות לפרטים 055-6768826

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 למכירה עסק פעיל 
בתחום הוילונות בבני ברק, 

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

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

2-2.5 חדרים

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(_____________________________________________

דופלקסים

בית שמש

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 4,800 ש"ח 
052-7671305)25-28(_____________________________________________

 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(

צפת

קרני שומרון

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(

 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(_____________________________________________

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

058-7632114)27-28(_____________________________________________

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

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

 בראב"ד, 2 חד', ק"ג, 
חדשה + מזגנים, מרוהטת,

058-7632114)27-29(_____________________________________________

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

דוד"ש, 2 כיורים, 
אמבטיה 2,900 גמיש 

054-4797080)27-30(_____________________________________________

 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

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-36ל(תחום 072-3969655

 בהזדמנות בבית שמש 
רח' הרצל חנות כ- 25 מ"ר 

אופציה להגדלה לגלריה 
520,000 ש"ח בלבד מרכז 
_____________________________________________)28-28(מידע 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)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באלעד, קמפוס לאירוח 
שבתות ובין הזמנים, עד 100 

_____________________________________________)27-30(איש נקי ומטופח 054-5747012

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 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

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

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

050-4999465)28-28(_____________________________________________

 באבוחצירה קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חדרים 

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

מיידית 3,600 גמיש )ללא 
_____________________________________________)28-28(תיווך( 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא, 
קרוב לר' טרפון 3.5 חד', 

ק"ב, חזית, משופצת 
וממוזגת 4,200 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בלעדי, להשכרה, 
במגדלי שקל, משרד 
מפואר ומושקע, 120 
מ"ר + חניות צמודות 

+ מרפסת גדולה, 
כניסה מיידית. לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות" סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 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)28-28(_____________________________________________

 למכירה רוטשילד/הרב 
קוק, 6 חדרים )דירה בקומה( 

גדולה ומסודרת + מעלית 
וחניה 1,070,000 ש"ח 

050-4464171)28-28(_____________________________________________

 בחיים כהן המתחרד! 
4.5 חד' + מעלית שבת + 

מרפסת סוכה + חניה מקורה 
+ מחסן, מיידית!! 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בהדר 
גנים, 4, מעלית, חניה, ק"6, 

מרפסת סוכה 1,530,000 
ש"ח לסגירה מיידית!!! זוהר 

_____________________________________________)28-28(שמיר 052-8663093

 "רימקס עוצמה" ברחוב 
צירלסון צמוד לכפר אברהם, 

4 חדרים, 90 מ"ר, יחידת 
הורים, מעלית, חניה בטאבו, 

מרפסת שמש, אלעד משמור 
054-6000498)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 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 

_____________________________________________)28-28(משמור 054-6000498

 "רימקס עוצמה" בשיפר, 
4 חד', 100 מ"ר, חדשה 

מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)28-28(שמילוביץ 050-3073256

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

מהיסוד אריאל שמילוביץ 
050-3073256)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
השופטים, קומה 2, כ- 105 

מ"ר, ממ"ד, מ.שמש, 3 כ"א, 
מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957393)28-28(_____________________________________________

 כפר אברהם, 4 ח', ק"ג 
+ מרפסת שמש/סוכה דרום/

מזרח/מערב, מעלית שבת, 
ממ"ד, 8 דיירים, כביש ללא 

מוצא תיווך "גרים" 
050-4231133)28-28(_____________________________________________

 למכירה בסלנט, 4 חד' 
גדולים + מעלית וחניה 

1,440,000 ש"ח 
050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בגני הדר דירת 4 חדרים 
במיקום הכי טוב בשכונה 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)28-28 נדל"ן 

 4 חדרים באיזור בן יהודה, 
מעלית, חניה, מרפסת שמש, 

סוכה, ממ"ד, מחסן, מיידי 
_____________________________________________)28-28(052-2948691 נטלי

 "רימקס עוצמה" בצה"ל, 
קומה 4, עורפית, שמורה, 

3.5 חדרים, מיזוג אוויר מרכזי 
ובחדרים, חניה משותפת 

אריאל שמילוביץ 
050-3073256)28-28(_____________________________________________

 בסנדר חדד דירת 2.5 
חדרים, ק"ב, במחיר הזדמנותי 

_____________________________________________)28-31(יהודה הס 050-3003455

 למכירה דופלקס 3 חד' 
בגני הדר, ללא תיווך טל': 

_____________________________________________)28-31ל(054-6713716

 למכירה! וילה ענקית 
בקרני שומרון, 25 דקות מכפר 
סבא, 11 חדרים, 2 חניות, יש 

יחידת דיור וניתן לחלק את 
הבית ל-5 יחידות להשכרה 

מחיר: 2,350,000 יניב 
052-7460277)28-31(_____________________________________________

 דירת גן במרים 4 חד' 
+ יחידת הורים + חצר 125 

מ"ר + סלון ענק 4,800 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ל(050-6967777

 בשיכון ג', 150 מ"ר + 
מרפסת מרווחת, ריהוט מלא, 

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 8,200 ש"ח 

052-8103330)28-28(_____________________________________________

 להשכרה ברימון 3 חד' 
משופצת, ק"ב 3,650 מיידי!! 

_____________________________________________)28-28(תיווך: 054-2345633

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

3,500 אפיקי נדל"ן בועז 
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', ק"א, 
חזית, ענקית, מיידית, 

מפתחות, רק ב- 3,700 
ש"ח בלעדי אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)28-28(בועז 050-4156080

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת, ללא ריהוט, 

כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(054-4520649 054-7342396

 במוהליבר 2 חד', 
מפוארת, מרוהטת, ק"כ, 

בנין חדש, מיידי! 3,400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ל(054-8442627

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דוד"ש, לזוג צעיר 
2,600 ש"ח גמיש

052-7610171)28-31(_____________________________________________

 2 חד' בבנימין אברהם 
מפוארת, חדשה, מיזוג אוויר, 
38 מ"ר, מרפסת סוכה, ק"ג 
_____________________________________________)28-29(2,800 ש"ח 052-7691171]

 בסמטת רחל, חדר 
משופץ וממוזג, בכניסה 

פרטית, ק"ק, מיידי 
למשרד/סופרים/קליניקה 

052-2452820)28-28(_____________________________________________

 בפרדס כץ יחידה חדשה, 
יפהפיה, 30 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, מרוהטת, ק.קרקע
052-7155122)28-29(_____________________________________________

 יחידה מחודשת ליחיד/
זוג, מזגן, מקרר, מכונת 

_____________________________________________)28-31(כביסה, מטבח 052-8888190

 יחידת דיור ברח' בר אילן 
שיכון ה', 35 מ"ר מרוהטת, 
ממוזגת 2,400 ש"ח 4227 

_____________________________________________)28-29(מיידית 053-3370813

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)28-31ל(סוכה 050-5260688

 להשכרה בעמישב בית 
צמוד קרקע + חצר, 4 חד' 

4,500 ש"ח בלי שיפוץ 5,700 
_____________________________________________)28-28(ש"ח עם שיפוץ 052-6420120

 מעונין בקנית גג בירושלים 
ללא תב"ע עם רישום בטאבו 

_____________________________________________)28-29ח(058-3228417

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

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-6651365

 באזור הרצוג גן ילדים + 
חצר! לטווח ארוך, מיידי "אפיק 

_____________________________________________)28-28(- נכסים" 03-5791514

 ברמת אהרן שטח מסחרי 
60-200 מ"ר, קומת כניסה, 

מיידי! "אפיק - נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא בב"ב, 
ויטרינה בחזית, 30 מ"ר + 

גלריה 28 מ"ר, משופצת + 
שירותים ומזגנים, סורגים 

_____________________________________________)28-39ל(054-8057736

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)28-28(054-4980159 דורון

 מכירת חנות 
בזבוטינסקי במקום מרכזי 

מאוד, 25 מ"ר + 25 
מ"ר גלריה, הקודם זוכה 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)28-28(_____________________________________________

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית, 120 מ"ר בקומה א' 
3,000,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

חנייה
 חניה להשכרה ברח' חברון 

_____________________________________________)28-29ל(5 נייד 054-5903067

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

220-440 מ"ר, למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס וכד' 

052-7182182)28-31(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מיקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)28-31ל(052-7140101

 להשכרה משרד משופץ, 
80 מ"ר במרכז ר"ע רק 5,500 

ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)28-28(054-4980159 דורון

 בהזדמנות! התפנה מלון 
לקבוצה בצפון בשבת קודש 
_____________________________________________)28-29ל(פרשת פנחס 052-7695019

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-35(מוחלטת 052-3833809

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

נותרו 3 ימים אחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

 וילה, 6 חדרי שינה סגורים, 
סלון ומרפסת ענקיים, בריכה 

סגורה, שטח ענק 
050-5791705)28-35(_____________________________________________

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

נותרו 3 ימים אחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

 וילה, 6 חדרי שינה סגורים, 
סלון ומרפסת ענקיים, בריכה 

סגורה, שטח ענק 
050-5791705)28-35(_____________________________________________

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

מול הנוף, 20 מיטות 
050-4162290)28-31(_____________________________________________

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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(_____________________________________________

 3 חדרי שינה, מזגן בכל 
חדר וסלון ענק, WIFI חינם, 

שירותים כפולים 
055-6896055)28-31(_____________________________________________

 דירת נופש, חזית לים, 
דקות לכנרת, ממוזגת 
ומרוהטת, עד 6 נפשות

050-6241690 מולי 
_____________________________________________)28-35(* יש צימר בצפת

 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(_____________________________________________

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 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(_____________________________________________

 בלעדי, בניסנבויים, 
דירת גג/דופלקס, 5 חד, 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יח' 

הורים + גג גדול פתוח. 
שקטה + נוף, ק"ג )בלי( 

+ חניה בטאבו, 7,900 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 חנות 22 מ"ר בר' עקיבא 
59, חזית, מיקום חזק מאוד 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)28-28(054-4980159 דורון

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)28-39(צמוד לבעלז 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר
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 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(_____________________________________________

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

שילה

 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

 "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 מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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(_____________________________________________

 "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

מזדה
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

 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)26-37(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פיאט

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

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

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

יבניאל

 "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

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

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

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

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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

הגברה, ציוד סאונד, מסך 
_____________________________________________)27-30(ומקרן 050-4134488

דקות הליכה לביהכ"ס 
המבוקשים והגלריות.

צימר משפחתי
 מיוחד וקסום 

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

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

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

 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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר, 
צופה לנוף מיוחד, בצלע ההר 
_____________________________________________)48-48-19ל(053-3147542 052-7155422

 3 יחידות למשפחות 
ולזוגות, קרוב מאוד לעיר 

העתיקה, ממוזגות, מאובזרות 
050-7958795)28-28(_____________________________________________

 בצפת והסביבה וילות 
מטופחות למשפחות גדולות 

_____________________________________________)28-33(לפרטים 058-3229944

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

ולזוגות 052-7679018 
052-7687778)28-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

רכסים
 בית פרטי חדש, 5 חד', 

150 מ"ר, מרכזי, מרווח, 
ממוזג ונקי, מרפסות גדולות 

055-6636178)28-31(_____________________________________________

 צימר יפה וגדול בעמק 
שילה, גקוזי' ענק, חצר גדולה, 

נוף, אטרקציות, מאובזר 
052-7966630)28-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזדה 2 2009, אוטומטית 
מיטלית שניה, 113,000 

קלומטר שמורה 
055-6625480)28-28(_____________________________________________

 פיאט קובו 2013, 
היברדית 1600 שניה + גיר 
חדש לבנה 055-6625480

)28-28(_____________________________________________

 רנו פלורנס 2011 בנזין, 
שמורה, אוטומט 120 ק"מ 

מחיר 15,000 שקל 
053-4707059)28-28(_____________________________________________

 רנו גרנד סניק 2011 7 
מקומות אוטומט יד ראשונה, 

פרטי מחיר 25,000 שקל 
053-4707059)28-28(_____________________________________________

 בויזניץ בדמשק אליעזר 
אולם כ- 50 מ"ר, חדש, מיידי, 
_____________________________________________)28-31ל(למטרה שקטה 054-5634160

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

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

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

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

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

כפר חנניה
 יחידת נופש מאובזרת, 

ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-31(לטבריה 050-49889295



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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

 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(_____________________________________________

 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

 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 

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

 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)31-03/20(_____________________________________________

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)03-52/19(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

 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

 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 

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

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

 למכירה, ס"ת, מהודר, 
סופר יר"ש, הגהות 

קפדניות, מחיר הוגן 
052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

שיפוצים
 צבע, איטום, 

אינסטלציה, ריצוף, 
תיקונים כלליים, תיקון 

דודים, ואיתור נזילה 
_____________________________________________)28-39(וחשמל 052-7894414

 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

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

_____________________________________________)28-29ח(יתקשר לטל' 054-8478897

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

שמשון הגיבור 9 בני ברק טל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8471454

 אבד רב קו עם השם תמר 
_____________________________________________)28-29ח(רחל צויבל 03-6180242

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק -054

_____________________________________________)28-30ל(8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

nagan101010@ :למייל
gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה / 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)28-29ח(חילוף 050-6551365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)28-29ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן 

עדיף במצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(050-4160457

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432011

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

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-7432011

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

גולדברג וכן בובת אימון 
_____________________________________________)28-29ח(03-6180242

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת קודש / 

אפשרי במקולקל
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)28-29ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה / 

_____________________________________________)28-29ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרוש ריהוט לבית מדרש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7669505

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 דרוש ללא תשלום ילקוטים 
חדשים לילדים לביה"ס 

_____________________________________________)28-29ח(052-8162617

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
_____________________________________________)28-29ח(בחינם 054-8432271

 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

 מכונת צילום גדולה 500 
ש"ח, מכשירי חשמל לשימוש 

ביתי החל מ- 500 ש"ח 
050-7856208)28-29(_____________________________________________

 למכירה מקרר תדירן 
אפולו 500 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7640482

 מכונת תפירה 300 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל מצב מצויין 260 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזגן נייד תדיראן 
1 כ"ס בב"ב 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8461313

 למכירה מזגן חלון אמקור 
3/4 כ"ס בב"ב 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8461313

 מחשב נייד lenovo ליבה 
 160GB כפולה

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 055-9765406

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 מאוורר טורבו, גולד ליין 
משומש, שמור במצב טוב 

_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 050-4087927

 PILOT רדיטאור 
9 צלעות בקושי השתמשו בו 

_____________________________________________)28-29ח(80 ש"ח 050-4087927

 מיקורגל דיגיטל )סאוטר( 
כחדש 370 ש"ח נקנה בפסח 

_____________________________________________)28-29ח(- פרווה 052-7129456

 סיר בישול איטי חדש 
לגמרי 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 מסחטת מיצים לגזר ועוד 
חדש לגמרי 135 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)28-29ח(053-3179033

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3346080

 בירושלים פן שיער 50 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון 058-4570070

 מחליק שיער 50 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון 058-4570070

 מסרק חשמלי מחליק 40 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון 058-4570070

 רמקול אוברוורד 60 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון 058-4570070

 למכירה כיריים גז כמו 
חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)28-29ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(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

 ארונות מטבח 3.5 מטר 
מסנדביץ אדום + שיש + 2 

כיורים + ברזים, בב"ב 
_____________________________________________)28-31ל(054-8477988 03-5740224

 למכירה כיסא אוכל מצב 
מצויין 180 ש"ח + עריסה 
קטנה צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למסירה 2 ארונות שירות 
פלסטיק משומשים 65*1.80 

_____________________________________________)28-29ח(050-4089727

 כורסה נוחה מאוד מצב 
חדש ב- 200 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-8776286

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער + ארגז רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(טלפון 02-5812872

 בריטה מסנן מים במצב 
_____________________________________________)28-29ח(מצויין 45 ש"ח 054-8437033

 ספריה מאיקאה במצב 
מצויין גודל 140/70 בצבע ונגה 

_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח 054-8437033

 שולחן סלוני 80*160 + 2 
כנפיים מפורמיקה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח נייד: 054-8473270

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ במצב טוב 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-5705546

 למכירה עמודון + מדפים 
חזק 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8423405

 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

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 למכירה טיולון לתינוק 
Beritax חזק אורטופדי ונוח 

_____________________________________________)28-29ח(מחיר 399 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)28-29ח(35 ש"ח 050-6907470

 סימילאק גולד שלב 1 
400 גרם חלב נוכרי 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-2181201

 נדנדה חשמלית לתינוק 
חברת פישר פרייס במצב חדש 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-8437033

 מיטת תינוק חדשה לבנה 
גדולה 400 ש"ח )סגל(

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 כיסא בטיחות תינוק 
לרכב 400 ש"ח חדש -058

_____________________________________________)28-29ח(3245685

 כיסא אוכל לילד 80 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוק חדשה 
באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין לתינוק כולל טיולון 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3245685

 הליכון לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה לתינווקות 
_____________________________________________)28-29ח(35 ש"ח 052-7188017

 עגלת גויה צבע שחור 
כחדשה בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3500137

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלוברי שמורה ילד 

אחד בשימוש + ניילון לגשם 
_____________________________________________)28-29ח(050-4135002
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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

 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

 כל תכולת הבית תקשורת
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 בעבודה כעוזר 
טבח/עוזר נהג פל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב/הלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

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

 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

 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

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

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

 אוזניה בלוטוס חדשה 
 plantronics 55 באריזה

מחיר: 95 ש"ח טלפון: 
_____________________________________________)28-29ח(054-6969961

 נוקיה 230 חדש אחריות 
שנה וחצי 250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3299505

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)28-29ח(170 ש"ח 058-3251441

 טאבלט טלפון 7 אינץ' 
ללא אינטרנט 190 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4116415

 מזוזה מהודרת גודל 20 
חדשה מהסופר 390 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8430025

 נוסח חסדי הקדמה 
למגילת אסתר כולל הדרכות 

חדש מהסופר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-8430025

 זיכוי במגנוליה תכשיטים 
300 ש"ח נמכר רק ב- 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7115498

 אופניים מצב מצויין רק 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 052-8162617

 עגלת גו בייבי צבע שמנת 
שחור במצב מעולה רק 350 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 בובת ניו יורק הדגם 
המפואר חדש לגמרי 180 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 למכירה ציפורי אהבה 
בצבעים מרהיבים מטילי ביצים 

_____________________________________________)28-29ח(במיחר מוזל 03-6763722

 אופני הילוכים למבוגר, 
בירושלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8430281

 ילקוט ניקי כחדש לילדה 
100 ש"ח עלה 300 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 אופה לחם כחדש במצב 
מעולה חברת סאוטר 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8437033

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 ספר המהפך של הרב 
זמיר חלק א' וחלק ב' 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4174525

 חוברת "סימנא" סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת חלק 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 70 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)28-29ח(וירושלים 40 ש"ח( 

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-7154652

 חיישני רברס לרכב חדש 
באריזה תצוגה במראה 180 
ש"ח 052-2786557 בפתח 

_____________________________________________)28-29ח(תקוה 

 למכירה 2 כרטיסי זכרון 
מלאים תוכן עשיר כגון שירים 
דרשות וכו' כל אחד 20 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6750707

 YAMANA אורגן 
232 במצב טוב מאוד + 

מעמד מחיר מבוקש 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-632161

 שמלת ערב מידה 38 
מרהיב לחתונה או אירוע 

וכדומה 60 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7640482

 מזגן חלון 300 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 למכירה מכונת צילום / 
פקס / סורק + מכונת גילוח  
+ טלפון סלולרי 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)28-29ח(דבר 052-5737813

 למכירה טיולון 120 ש"ח 
בלבד + עגלת אמבטיה 190 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 אופני כושר 400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(ירושלים 053-3139825

 הליכון כושר חשמלי 
מקצועי 050-4135789 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח ירושלים 

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 40 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4087927

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 מכשיר פופקורן חדש 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7188017

 שעון יד לבת חברת 
"סווס" חדש ב- 60 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ברמה ב- 70 

_____________________________________________)28-29ח(שקל 050-8776286

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדור רגל שולחן לילדים( 

ב- 490 ש"ח 31*59*121 
_____________________________________________)28-29ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה למכירה 
24 אינצ' ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-6850138

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה 2 כיורים קטנים 
30*20 ס"מ ב- 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח()חדשים( 03-5794276

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ פקס ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 130 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע כחול 35 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא למיטת 
_____________________________________________)28-29ח(נוער 80 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה ביתית 400 
ש"ח חשמלית במזוודה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464909

 אופני הרים במצב חדש 
היו בשימוש פעם אחת עם 

הילוכים מחיר 230 נייד שירלי: 
_____________________________________________)28-29ח(054-7233534

 מגן שניסגר בפ"ת למכירה, 
ציוד לגן ולחצר + ספרים 
_____________________________________________)28-31ל(מנויילנים 052-6420120

 למסירה ספרי קודש 
באיכות מעולה מעיזבון מנוח 
_____________________________________________)28-29ל(03-6193173 054-8411036

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)28-31(עגלה 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים / 
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)28-31(90 ש"ח 058-4843223

 למכירה מתקן כביסה 
כתר חזק ב- 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 שמלת ערב מהממת, 
מידה 40, כסף, אפור, זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 052-7112123

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-4157763

 10 שטרות חו"ל 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב ירוק בבני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק 052-7653753

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 גימלאית יעילה, כושר 
ארגון משרדי, לפעמיים בשבוע 

_____________________________________________)28-29ח(אזור פ"ת 054-4541518

 אני מחוסר עבודה בן 69 
מעוניין לעבוד כטבח מומחה 
לישיבות עם יושר של עבודה 

פלאפון: 050-6560424 
_____________________________________________)28-29ח(03-5342722

 בלונים לסודה סטרים 1 
מלא / 70 ש"ח השני רק 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה נעלי גברים 
COMPORT אלגנטיות 

מידה 44 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 2 שמלות ערב לנערות 
מידה 38/40 צבע מנטה אחד 

במידה 4 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7112123

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)28-29ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 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

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 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

 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(_____________________________________________

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

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
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03-5770550 
03-5771144

 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

 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(_____________________________________________

 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

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

ידיעות ירושלים / 8227040 / 

הורי בית
להפעלת מעון משפחתי דתי בירושלים 

דרוש זוג עם/בלי ילדים

לארגון "אור שלום" דרושים/ות

קורות חיים של שני בני הזוג יש לשלוח לכתובת מייל: 
Talig2@Orr-Shalom.co.il

דרישות התפקיד:
יכולת התחייבות לתקופה ארוכה (לפחות לשלוש שנים).
יכולת העתקה ושינוי מקום מגורים אותו מספק הארגון.

רקע חינוכי/טיפולי – יתרון.
מועד תחילת עבודה – ספטמבר 2019 .

המשימה משפחתית אך מאפשרת לאחד מבני הזוג
לעבוד בעבודה נוספת.

למתאימים תינתן הדרכה והכשרה.

בגבעת שמואל
דרושה מטפלת מנוסה 

לכיתת התינוקות, 
לטווח ארוך

הגן של ניקול
050-7250631

למעון פרטי 

03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 לארגון חרדי גדול 
קלדן/ית לעבודה מהבית 2-3 

שעות ביום - גמיש, שכר 
בסיס 40 ש"ח לשעה קריירה 

072-222-2262)28-28(_____________________________________________

 לחברה בתחום הבניה 
בירושלים פקיד/ה לתחום 

הרכוש, שעות נוחות, לא נדרש 
ניסיון, 6,500 ש"ח קריירה 

072-222-2262)28-28(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבני ברק 
מזכיר/ה, שעות נוחות, שכר 

גלובלי 8,000 ש"ח קריירה 
072-222-2262)28-28(_____________________________________________

 למוסדות חינוך בבני ברק 
והסביבה דרושות מחנכות 
ומורות מקצועיות לשנה"ל 

_____________________________________________)28-28(תש"פ קריירה 072-222-2262

 למשרד הנה"ח בר"ג 
מנהלת חשבונות, 3 ימים 
בשבוע, 8:30-13:30 ניסיון 
במשרד דומה חובה קו"ח 

_____________________________________________)28-31ל(לפקס 03-5742905

 דרוש עובד מטבח ועובד 
תחזוקה לישיבה בב"ב 

055-6777042)28-29(_____________________________________________

 מתאמת פגישות למשרה 
חלקית בקרית אריה בפ"ת, 

בסיס + בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)28-29ל(054-7098049

 דרושים/ות עבודה מהבית: 
מזכירה לניהול ארגון חסד 
מהבית *קלדן/ית מב"ב. 

*אנשי/ות בדיקות אוטומציה 
לחברה חרדית 20,000-27,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 מנה"ח ראשית לחברה 
פיננסית בר"ג תחת רו"ח 

חרדית, 7.5 שעות -10,000
11,000 *מנה"ח לרו"ח חרדי 

במרכז 10,000-11,000 גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 נאמן כשרות למאפיה 
בירושלים, 36 ש"ח לשעה 

גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח ללקוחות 
קיימים + רכב צמוד 11,000 

ש"ח גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 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 מנהל/ת לחנות 
טבע בבני ברק מגיל +30, 
מומלץ נסיון בתחום המזון, 

שכר גבוה למתאימים! 
054-3494040)28-31(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר/ערב 
052-6607070)28-31(_____________________________________________

 לביה"ס במרכז דרוש 
איש אחזקה לימים א-ה 

לשעות 8:00-16:00 ידע 
ונסיון טכני + רכב חובה 

קו"ח לפקס 03-7174627 
m0722736213@gmail.com :28-31(מייל(_____________________________________________

 דרושה גננת לגן פרטי ל- 
10 ילדים, תנאים טובים 

_____________________________________________)28-31(03-7785399 ו- 052-4224800

 לת"ת בת"א, גננת 
משלימה + מורה משלימה 

לשנה"ל הבאה פרטים 
054-8599026 03-5792456)28-29(_____________________________________________

 לסופר מרקט בבני 
ברק דרושים סדרנים 

רציניים לעבודה 
במשמרות לפרטים: 

054-4284770)28-31(_____________________________________________

 דרושה מדריכת ראיה 
לילדה בת 3 בביתה 

050-6256846)28-31(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
לקרן הילד בבני ברק 
משמרת בוקר, שכר 
_____________________________________________)28-31(הולם 072-2288601

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 

חלקית / מלאה 
_____________________________________________)28-29ל(052-7603242



נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 
03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-
03 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  
|  רח’ רשבי 15. 08-8523639  | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465  | ברכפלד: רח' רשבי 35  | חיפה: מיכאל 9 04-6899718 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10 |

בנתיב זההחסדחמישישי

שני-שישי
8-12.7.19 ה'-ט' בתמוז

שמן קנולה           קפה נמס פתיתים קוסקוס 
קוד: 60200

אבקת כביסה
אריאל

חמישיית טישו לילי
רגיל/מוקה/וניל

200 גר'
עלית

5 ק"גאסם

100
3 ב- 10 1890

ליח' 20
5 ב-

1 ליטר
'מעולה'

20
4 ב-

    

  

  

      

זוג רדיד אלומיניום
ארוך 'מעולה'

תרסיס שמן קנולה

מיקס שוקולד כרעיים/חזה  כרעיים/חזה  

להבונים 'מעולה' ספרינג/ספרינג תה/
שוופס ווטר לבס

מחפודבלדי

50 יח'
קוד: 26034 1.5 ליטר

חמישי-שישי
11-12.7.19 ח'-ט' בתמוז

10
2 ב-

35902990
לק"גלק"ג

1090

קוד: 63558
390 גר'

עלית

1790

790 20
4 ב-

החברות המשתתפות במבצע:

בנתיב זההחסדחמישישי
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