
    

    

הפועלים, דיסקונט ולאומי 
מחליפים את המנכ"לים

| עמ' 2 || עמ' 7 |

בס"ד יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט  17/7/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ד בתמוז תשע"ט 17/7/19

דולר ארה"ב « 3.5420
אירו « 3.9756
לירה שטרלינג « 4.4018
יין יפני « 3.2811
פרנק שוויצרי « 3.5923

המשרד החרדי 
שזכה בפרס 

הזהב היוקרתי
/ עמוד 5

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

עלייה במחירי 
הדירות בעיקר 

באזורים החרדים
מצוקת הנדל"ן החמורה ממנה סובל בעיקר הציבור 

החרדי: עיקר עליות המחירים בפריפריה ובירושלים 
• בהשתתפות שר הפנים אריה דרעי תיערך בשבוע 
הבא 'ועידת צמרת' שתתמקד בפתרונות למצוקת 

הנדל"ן החרדית | עמ' 2

אורי לוין מונה למנכ"ל 
קבוצת דיסקונט, דוב 
קוטלר מונה כמנכ"ל 

בנק הפועלים ומי 
ישמש מנכ"ל בבנק 

לאומי? | עמ' 5

היעד הבא: "אוטובוסים 
חשמליים בתוך 5 שנים"

|  עמ' 4 |

קינוח "דּוקֹולד" 
פרה –שכבות מוס 
שוקולד מריר ולבן

טעים
חדש בבני ברק:במטבח

מרכז רפואי גדול

קרית צאנז בטבריה. צילום: משה גולדשטיין



י"ד תמוז תשע"ט 217/7/19

עלייה במחירי הדירות בעיקר באזורים החרדים

הארכת תוקף הרב קו 
בלחיצת כפתור

סניף חדש של מאוחדת 
נחנך בבני ברק

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע מצביעים על מצוקת הנדל"ן החמורה ממנה סובל בעיקר הציבור החרדי: עיקר עליות המחירים 
בפריפריה ובירושלים • בהשתתפות שר הפנים אריה דרעי תיערך בשבוע הבא 'ועידת צמרת' שתתמקד בפתרונות למצוקת הנדל"ן החרדית

רב-קו  תוקף  חידוש  הציבורית:  התחבורה  לנוסעי  חדש  שירות 
את  לשחזר  ניתן  מעכשיו  נוסף:  חדש  שירות   • כפתור  בלחיצת 

יתרות התקציב וחוזי הנסיעה גם בכרטיסי רב-קו אנונימיים

שר  סגן  ובמעמד  ישראל  גדולי  של  בברכתם  רושם  רב  במעמד 
מאוחדת  של  הגדול  הרפואי  המרכז  נחנך  ליצמן  יעקב  הבריאות 

במתחם אוסם בבני ברק

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

מאת: חיים רייך

שר  סגן  רבנים,  ובמעמד  בראשות 
הבריאות, ראש העיר בני ברק וסגניו, 
המרכז  נחנך  מאוחדת  והנהלת  ציבור  אישי 
הרפואי הגדול של מאוחדת בצפונה של בני 

ברק.
'הקשתות'  והמרווחת  החדשה  המרפאה 
ילדים  רפואת  שירותי  תכלול  אוסם  במתחם 
בית  אורתופדיה,  נשים,  רפואת  ומשפחה, 

מרקחת, שירותי אחיות ומזכירות.
בקביעת המזוזות כובדו והשתתפו: הגאון 
ואב"ד  רב  אדלשטיין  שמואל  מרדכי  רבי 
הבריאות  שר  סגן  בב״ב,  יוסף  נאות  שכונת 
הרב  ב"ב  העיר  ראש  ליצמן,  יעקב  הרב 
אברהם רובינשטיין ומ"מ הרב חנוך זייברט, 
יהושע  והרב  שפירא  מנחם  הרב  סגר"ע 
מנדל, הרב מרדכי בלוי י"״ר משמרת הקודש 
מציון  עזר  יו"ר  צ'ולק  חנניה  הרב  והחינוך, 
והרב שלמה רוטשילד מנכ"ל ביה"ח מעייני 

הישועה. 
דירקטוריון  יו"ר  גם  חלק  נטלו  באירוע 
גב'  המנכ"לית  גבאי,  אייל  מר  מאוחדת 
גב׳  מרכז  מחוז  מנהלת  רוזנברג,  רגב  סיגל 
דורית גולדמן, סגן מנהלת המחוז הרב משה 
ברים,  משה  הרב  החרדי  המגזר  מנהל  כהן, 
צוות  לקוחות,  קשרי  מנהלי  הרפואה,  יועצי 

הרופאים והעובדים המסורים. 
את המעמד הנחה הרב משה כהן שקישר 
מאוחדת  של  ופועלה  המרפאה  פתיחת  את 
המהפכה  על  הרחיב  הוא  השבוע.  לפרשת 
השירותים  היקף  ועל  ברק  בבני  המתחוללת 

המוענקים כיום ללקוחות מאוחדת בעיר.
דברי  לשאת  שכובד  אדלשטיין  הגרמ"ש 
לו חלק  מי שהיה  לכל  להודות  ביקש  ברכה 
יעזור  הקב"ה  כי  ואיחל  המרפאה  בפתיחת 
למען  בפעילות  מלאה  תהיה  שהמרפאה 

שמירת הבריאות ולא לחולי.
לאחר מכן נשא דברים יו"ר מאוחדת אייל 
העת  כל  פועלת  "מאוחדת  כי  שציין  גבאי 
להתאים את השירות. לא הצורך של ירושלים 
כצורך של בני ברק וכדומה, ולכן אנו פועלים 
כך  ועל  המגזרים  לכל  עצמנו  את  להתאים 
לסגן השר  "הודות  כי  הוסיף  עוד  גאוותנו". 
עוד  ופותחים  מתרחבים  אנו  ליצמן,  הרב 
ועוד שירותים למען לקוחותינו". הוא הודה 
ולשאר  המחוז  ולמנהלת  למנכ"לית  גם 

השותפים לפתיחת המרכז הרפואי.
הודה  רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  ר"ע 
העיר  תושבי  בשם  למאוחדת  בדבריו 
לנו שאתם  כבוד  ברק.  לבני  ברכה  ״הבאתם 
ברמה  לתושב  שירות  ומעניקים  מצליחים 
יהיו  ידיהם  כי  ואיחל  גבוהה״  הכי 
מלאות אך ורק בנסיבות משמחות.

דורית  גב'  מרכז  מחוז  מנהלת 
"אנו  כי  בדבריה  ציינה  גולדמן 
המרפאה  פתיחת  את  היום  חוגגים 
השישית בבני ברק. למאוחדת בבני 
ברק יש אופי מיוחד ואנו רואים את 
שביעות הרצון גם בהצטרפות של 

מבוטחים רבים נוספים".
המנכ"לית גב' סיגל רגב רוזנברג 
נשאה אף היא דברים ואמרה "לפני 
למאוחדת,  כשנכנסתי  שנים   5
מאד  להשקיע  החלטה  קיבלנו 
בעיר, ואנו מבצעים זאת. אנו גדלים 
ורואים שהמבוטחים סומכים עלינו 

ומצטרפים כל העת".
השר  לסגן  גם  ייחדה  היא  תודה  דברי 
בכלכלת  שמצוי  "מי  כי  ואמרה  ליצמן  הרב 
שעשה  החשובים  שהצעדים  יודע  הבריאות 
הרב ליצמן הם לא פשוטים ומערכת הבריאות 

בראשותו טובה בהרבה".
השר  סגן  של  דבריו  נשמעו  קשב  ברוב 
הרב יעקב ליצמן שהתייחס גם לנושא הסיוע 
בבריאות ואמר כי "בסוף קופ"ח נמדדת לא 
במקרים  דווקא  אלא  הסטנדרטי  בשירות 
החריגים. ושיתוף הפעולה עם הרבנים ויועצי 

הרפואה מביאים גם הם לתוצאות טובות".

מאת: נחמן וינברג

נתוני הלמ"ס חושפים: מחירי הדירות 
הלמ"ס  נתוני  לפי  לעלות.  ממשיכים 
האחרונים שפורסמו השבוע,  בחודשים אפריל 
ומאי הדירות התייקרו ב-0.5% לעומת חודשים 
המחירים  טיפסו  האחרונה  בשנה  קודמים. 

ב-1.6%.
הממשלתיות  התכניות  כי  עולה  מהנתונים 
למשתכן,  מחיר  כמו  הדירות  מחירי  להורדת 
השנה  ומתחילת  השוק,  על  להשפיע  הפסיקו 
של  מתמשכת  מגמה  מסתמנת  אף  הנוכחית 

החדשות,  הדירות  מחירי  גם  מחירים.  עליות 
שירדו בסיכום שנתי, חוזרים לעלות.

עוד  מדאיגה  התמונה  החרדי  הציבור  עבור 
היו  העיקריות  המחירים  שעליות  כיוון  יותר, 
ייעודית  באזורי הפריפריה בהם מתקיימת בניה 
הצפון  במחוז  לדוגמא  כך  לחרדים.  חדשה 
זאת   – הדירות  במחירי   5% של  עליה  הייתה 
העלייה הדרמטית ביותר. במחוז זה קיימת בניה 
שבהן  נוספות  וערים  עפולה  בטבריה,  לחרדים 
נבנים פרויקטים לציבור החרדי. גם באזור חיפה 
אלה  בימים  שנמצאת  חריש  העיר  את  שכולל 
דרמטית  מחירים  עליית  נרשמה  השיח,  במרכז 

בסך 2.4%.
חלשים  ואזורים  הפריפריה  אזורי  לצד 
מבחינה כלכלית, נרשמו עליות משמעותיות גם 
שכונות  מספר  נבנות  בו  שגם  ירושלים  באזור 
בירושלים,  החרדי  לציבור  גדולים  ופרויקטים 

בית שמש ועוד.
הדירות  מחירי  עליית  על  לנתונים  במקביל 
מתפרסמים גם נתונים על ירידה חדה במכירות 
בשוק  כללית  האטה  על  שמרמז  מה  הדירות 
ועל רצונם של היזמים והקבלנים לבצע חשיבה 
לאור  חדשים  פרויקטים  ביצוע  לפני  מחודשת 

השינויים בביקוש לדירות חדשות.

מעדיפים  רבים  קונים  האחרונה  "בתקופה 
הדירה",  קניית  את  ולהשהות  הגדר  על  לשבת 
אומר איש העסקים דוד מרגליות מנכ"ל חברת 
את  שיוזם  והפקות'  פרויקטים  ניהול   - 'יעדים 
ועידת הנדל"ן החרדית שתתקיים בשבוע הבא. 
לדבריו: "דווקא הציבור החרדי שסובל ממחסור 
קריטי בהיצע דירות, הוא זה שסובל מכל תנודה 
הבא  בשבוע  שתתקיים  צמרת  וועידת  בשוק. 
משר  בדבר,  הנוגעים  הגורמים  כל  את  תכנס 
הפנים, משרדי הממשלה, היזמים והקבלנים כדי 
למצוא דרכים יצירתיות להקל על מצוקת הדיור 

לציבור החרדי".

מאת: נחמן וינברג

התחבורה  לנוסעי  טובה  בשורה 
את  לבדוק  ניתן  מהשבוע:  הציבורית. 
בטלפון  האישי,  במחשב  קו  הרב  כרטיס  תוקף 
הנייד ובעמדות ההטענה שבקיוסקים, ולהאריך 
את תוקפו בחצי שנה. כך הודיע שר התחבורה, 

בצלאל סמוטריץ'.
בימים אלה צפוי לפקוע תוקפם של כרטיסי 
רב קו רבים שהונפקו לפני שמונה שנים )בשנת 
הנוסעים,  ציבור  על  להקל  במטרה   .)2011
ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות  מאפשרת 
למשך  שברשותם  קו  הרב  תוקף  את  להאריך 
הנוסעים  יוכלו  בהם  נוספים,  חודשים  ששה 

להיערך כנדרש להנפקת הכרטיס החדש.
לשמונה  הינו  קו  הרב  כרטיסי  של  תוקפם 
שנים בלבד. כחודש לפני פקיעת תוקף הרב קו, 
הודעה  הנוסע  מקבל  הכרטיס,  הטענת  במהלך 
כרטיס  ולהנפיק  תוקפו  את  לחדש  לו  הקוראת 
חדש באחד ממרכזי השירות. יצוין כי בכרטיסי 
תאריך  כיום,  המונפקים  החדשים  קו  הרב 
התפוגה של הכרטיס מוטבע על גבי כל הכרטיס, 

במטרה לתזכר את בעליו לחדשו במועד.
כרטיס  תוקף  את  לבדוק  הנוסע  יכול  מהיום 
הרב קו שברשותו בכל אחת מנקודות ההטענה 
הכרטיסים  קורא  באמצעות  וכן  בקיוסקים, 
במחשב הביתי או בטלפון הנייד. כמו כן, ניתן 
להאריך את תוקפו של הרב קו בחצי שנה, ללא 
קו  רב  כרטיס  של  להנפקתו  עד  זאת,  עלות. 
חדש באחד מעשרות מרכזי השירות "על הקו", 

הפרוסים ברחבי הארץ.
הארכת התוקף של הרב קו מאפשרת לשמור 
על כל היתרות וחוזי הנסיעה המוטענים על גבי 
הכרטיס, ולהעביר אותם בצורה בטוחה לכרטיס 

רב קו חדש, המונפק במרכזי השירות "על הקו". 
הארכת התוקף של הכרטיס מתאפשרת רק עבור 
בחודשיים  לפוג  עומד  קו שתוקפם  רב  כרטיסי 
הקרובים, או שתוקפם פג בחודשיים האחרונים.

ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות  מנהל 
היום  הודיע  אסרף  אמיר  התחבורה,  במשרד 
של  שיחזור  המאפשר  נוסף,  חדש  שירות  על 
רב  בכרטיסי  גם  הנסיעה  וחוזי  התקציב  יתרות 
חדש,  קו  רב  לכרטיס  ולהעבירן  אנונימיים,  קו 
בתנאי שהכרטיס הישן נמצא בידי הנוסע, והיה 

בתוקף, לפחות עד לחודשיים האחרונים.
"במקום לגשת למרכזי השירות ולעמוד בתור, 
ניתן להאריך את תוקף הכרטיס בקלות ובנוחות 
ההטענה  נקודות  מאלפי  באחד  או  מהבית 
ברחבי הארץ. אני ממליץ גם לבעלי כרטיסי רב 
קו  רב  כרטיס  עלות  ללא  להנפיק  אנונימיים  קו 
גם  והחוזים שיטענו מבוטחים  אישי, בו הכסף 

במקרה של אובדן או גניבה", הוסיף אסרף.
שלנו"  בדרך  "תחבורה  הנוסעים,  בעמותת 
מגיבים על הודעת משרד התחבורה על 'הארכת 

תוקף הרב-קו בלחיצת כפתור':
לדברי גדי שלסקי, מומחה טכנולוגיות וחבר 
הפתרונות  על  שמחים  "אנו  העמותה:  הנהלת 
אנו  זאת,  עם  בנושא,  התחבורה  משרד  שגיבש 
מצפים מהמשרד להתקדם במהרה ולצמצם את 

הפער הטכנולוגי מול מדינות רבות בעולם.
בכרטיסים  בשימוש  מאחור  עודנה  ישראל 
המשמשים  הציבורית,  בתחבורה  חכמים 
דיגיטליים ומאפשרים  במדינות רבות כארנקים 
מבלי  יותר,  הזול  לתעריף  אוטומטי  תמחור 
חוזי  עשרות  לעצמו  לשנן  יאלץ  שהנוסע 
נסיעה כפי שנוסעים רבים בתחבורה הציבורית 

בישראל עושים כיום".
לדברי מקס מורוגובסקי, מנהל תחום השירות 
"הפרסום  בעמותה:  לנוסע 
החוזה  בנושא  העמותה  של 
תוקף  ומגבלת  האנונימי 
בעיות  את  ששילב  הכרטיס, 
תרם  מהשטח,  הנוסעים 
למציאת פתרון יעיל. דבר זה 
את  שמים  שכאשר  מוכיח, 
נושא השירות לנוסע בעדיפות 
הפוליטית  ברמה  גבוהה 
במהרה  מוצאים  והמשרדית, 
כך  ועל  הפתרונות  את 

תודתנו".

 ליצמן בפתיחת סניף מאוחדת בבני ברק 
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היעד של שר התחבורה בצלאל סמוטריץ': עד שנת 
2025 שישים אחוז מצי האוטובוסים העירוניים 

יונעו בחשמל 

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס היעד הבא: "אוטובוסים 

חשמליים בתוך 5 שנים"

מאת: נחמן וינברג

מקדם  התחבורה  משרד 
בהשקעה גדולה ובקצב מהיר 
האוטובוסים  הכנסת  את 
את  להפחית  במטרה  החשמליים, 
לנוסעים.  והרעש  האוויר  זיהום 
התחבורה  שר  קבע  אלו  בימים 
בשנת  ולפיו  יעד  סמוטריץ'  בצלאל 
העירונית  מהתחבורה   60%  ,2025

תעבוד על חשמל. 
כבר  הורכב  מרכבים  בחברת 
החשמלי  הישראלי  האוטובוס 
סיני,  טיפוס  אב  בסיס  על  הראשון 
פועלים  הארגז  בחברת  גם  ובמקביל 

לבנית אוטובוס חשמלי. 
יקימו  החברות  התכנית  פי  על 
בהתבסס  חשמליים  אוטובוסים 
את  וירכיבו  סינית,  טכנולוגיה  על 
בסיס  על  בישראל  האוטובוסים 
לאוטובוסים  המעבר  סיניות.  שלדות 
זיהום  את  יפחית  גם  חשמליים 
הנסיעה  עלות  את  יוזיל  גם  האוויר, 
הישראליות  התעשיות  את  יחזק  וגם 

ויתרום לצמיחה של המשק.
ביעד  לעמידה  מההיערכות  כחלק 
התחבורה  במשרד  השר  שקבע 
ציבורית  והרשות הארצית לתחבורה 
כבר מקימים תשתיות טעינה בעשרות 
שאפשרו  הארץ  ברחבי  חניונים 
שילוב של אלפי אוטובוסים חשמלים 

בערים בשנים הקרובות.

אוטובוסים  פעילים  כבר  כיום 
חשמליים בחיפה, בתל אביב ובשרון, 
ובחודשים הקרובים צפויים להשתלב 
במערך  גם  החשמליים  האוטובוסים 

התחבורה הציבורית בירושלים.
שהוקם  החדש  התחבורה  במסוף 
בימים  הסתיימה  חוצבים  בהר 
כ-50  הכולל  מסוף  הקמת  אלו 
וחצי  כשנה  ובתוך  הטענה  עמדות 
כ-200  לעוד  נוספת  תשתית  תוקם 

אוטובוסים.
דורשים  החשמליים  האוטובוסים 
ההטענה  זמן  כאשר  הטענה  תשתית 
שעות.  כחמש  הינו  האוטובוס  של 
קילומטר  כ-200  הנסיעה  טווח 
ומשום כך הוא מתאים בשלב זה רק 

לנסיעות עירוניות.
האוטובוסים  של  האנרגיה  צריכת 
משמעותית  זולה  החשמליים 
מאוטובוס המונע בדיזל, והפער יכול 

להגיע לכדי 50 אחוזים. 
בשותפות  פועל  התחבורה  משרד 
משרד  ובהם  נוספים  משרדים 
התשתיות,  משרד  הממשלה,  ראש 
להגנת  והמשרד  האנרגיה  משרד 
הטמעת  פרוייקט  לקידום  הסביבה 

האוטובוסים החשמליים. 
 70 בישראל  פועלים  כיום 
המשמעות  חשמליים.  אוטובוסים 
כי בשנת  היא  היעד שקבע השר  של 
 2500 מ  למעלה  בארץ  יפעלו   2025

אוטובוסים חשמליים.

האם רגולציה יכולה לשפר שירות לקוחות?
שש  "חוק  לתוקף  להיכנס  הולך  החודש 
57 בחוק הגנת הצרכן(, הקובע  )תיקון  הדקות" 
באמצעות  אליהן  לפונים  להשיב  חברות  על  כי 
6 דקות, כאשר הפניה היא בנושא  הטלפון תוך 
סיום התקשרות.  או  בירור חשבון  תיקון תקלה, 
חברה שלא תעמוד בתנאי החוק, תיקנס בסכומים 
של עשרות אלפי שקלים. האם החוק ישפר את 
יעילים  משירותים  נהנה  וכולנו  לצרכן,  השירות 

יותר? כנראה שלא. 
בשוק  מוצר  או  שירות  מספקת  חברה  כאשר 
למתחרים,  כניסה  חסמי  שאין  )כלומר,  חופשי 
לפעול  ממתחרים  המונעת  רגולציה  ואין 
המספקות  בחברות  מתחרה  היא  ביעילות(, 
 – פרמטרים  במספר  היא  והתחרות  זה,  שירות 
האחריות,  הזמינות,  השירות,  האיכות,  המחיר, 
השירות.  בדלפק  המוכר  של  החיוך  ואפילו 
כל  עזה, החברות תעשינה  יותר  ככל שהתחרות 
מאמץ לייעל ולשפר, והכי חשוב – לנסות לקלוע 

לצרכים שחשובים ללקוח.  
שונה,  מוצר  מספקת  חברה  כל  כלל,  בדרך 

למתחרים,  שיש  מהמוצר  אחר,  או  זה  באופן 
ולטעמים  השונים  לצרכים  מענה  מספקים  וכך 
השונים של הלקוחות. למשל, יש חנות שמוכרת 
בגדים מאד יפים במחיר יקר, ויש חנות שמוכרת 
יש  או  כיס.  לכל  נגיש  במחיר  עממיים  בגדים 
ובמחיר  קצר  בזמן  איכות  ספות  המספקת  חנות 
עם  אך  דומות  ספות  מספקת  אחרת  וחנות  יקר, 
חנויות  יש  יותר.  זול  ובמחיר  ארוך  המתנה  זמן 
זמן,  לאורך  ושירות  אחריות  שנותנות  שעונים 
ויש חנויות שמוכרות בזול  יותר,  זה עולה  ולכן 
כישרון  עם  אדם  נוסף.  שירות  מספקות  ולא 
זול  מחיר  מחשב  על  לשלם  יעדיף  טכנולוגי 
מבעיות  החושש  ואדם  שירות,  על  ולוותר  יותר 
שירות,  ולקבל  יותר  לשלם  יעדיף  טכנולוגיות 
אבל  המחשב  איכות  על  להתפשר  לחילופין  או 

לקבל שירות.
הכל לגיטימי, וכל צרכן בוחר מהן העדפותיו, 
מאדם  מהותי  באופן  שונות  הרי  וההעדפות 
קובעת  הממשלה  כאשר  קורה  מה  אבל  לאדם. 
רף מסויים בשירות? למשל – הגבלה על מחיר 

המוצר )עמלות הבנקים(, או קובעת חובה לתת 
החברות  דקות.   6 תוך  טלפוני  לקוחות  שירות 
להתחרות  ומנסות  החוקי,  הרף  לפי  מתיישרות 

בפרמטרים בהם הממשלה לא התערבה.
דא עקא, כיון שהרגולציה היא רוחבית לכולם, 
הן מקצצות בשירות ובמחיר בפרמטרים אחרים, 
לפחות בטווח הקצר. מתן מענה טלפוני תוך שש 
אומר  זה  מבוטלות.  לא  בעלויות  כרוך  דקות, 
מענה  למתן  זמין  שיהיה  רב  אדם  כוח  להחזיק 
טלפוני, גם אם בחלק גדול מהזמן אין בו למעשה 
כל צורך. את העלויות האלה החברות לא יספגו, 
ממש  לא  ברובו,  אשר  הצרכן.  אל  יגלגלו  אלא 

חשוב לו הפרמטר הזה. 
בשירות  שימוש  עושים  אינם  האנשים  רוב 
ענייני תפעול  האנושי במערכות, אלא מסדירים 
או  הקולי  המענה  באמצעות  וביורוקרטיה 
לתפעול,  שזולות  מערכות  הרשת.  באמצעות 
במקרים  רק  לצרכן.  השירות  הוזלת  ומאפשרות 
אנושי,  שירות  לנציג  להגיע  נדרשים  חריגים 
ואם במקרים אלה הם ממתינים יותר מ-6 דקות, 

הזול  המחיר  של  התמורה  את  שווה  עדיין  זה 
ביומיום. 

של  הגדולה  החגיגה  בימי  כיצד  זוכר  אני 
שלי  החודשי  החשבון  כאשר  הסלולר,  חברות 
הטלפוני  המענה  גם  שקלים,  האלף  סביב  היה 
זה  האם  וטוב.  מהיר  היה  הלקוחות  בשירות 
לא.  משמעית  חד  שקלים?  אלף  לי  שווה  היה 
היום, שאני משלם פחות  אני מעדיף את המצב 
ממאה שקלים לחודש, ובפעמים הנדירות שאני 
הקו  על  לו  ממתין  אני  נציג,  עם  לשוחח  נדרש 

אפילו רבע שעה או יותר. 
כאשר הרגולטור קובעי עבורי את סוג ואיכות 
המוצר שאני אקבל, אני בסוף גם אשלם את מחיר 
תודה  אז  כצרכן.  לי  מועיל  לא  וזה  הרגולציה, 
הלקוחות  לשירות  הכנסת  של  הדאגה  על  רבה 
שלי, אני עדיין מעדיף לקבל שירות ומחיר באופן 

שמתאים לו ולא באופן שאתם חושבים לנכון.

דוד רוזנטל

עמדתי  לא  מכן  לאחר  כשנתיים  לפני  מהבנק  הלוואה  לקחתי  שאלה: 
בביטוח  לתבוע  שאוכל  ידעתי  ולא  עבדתי  ולא  רפואית  מסיבה  בתשלומים 
לאומי. מסיבות אילו לא עמדתי בתשלומים והתיק עבר להוצאה לפועל בגין 
וקבעתי  לבנק  ניגשתי  מכן  לאחר  חודשים.   9 כמעט  תשלומי  של  הפיגורים 
איתם הסדר תשלומים כל חודש סכום מסוים ויש לי את ההסכם איתם התיק 
עדיין פתוח בהוצאה לפעול והם טוענים שלא ייסגר שם אם לא אסגור את כל 
החוב. סכום ההלוואה שלקחתי 70,000 ש"ח והחוב עם הפיגורים עומד על 
120,000 ש"ח. השאלה שלי האם על פי חוק אם אני קבעתי איתם הסדר למה 
התיק עדיין נמצא בהוצאה לפועל. אני כרגע כבר חצי שנה עומד בתשלומים 
ומכניס מעל 10,000 שח בחודש אבל הבנק מסרב לאשר לי הוראת קבע אני 

ממש מותש לא יודע מה לעשות.
ההוצאה  תיק  את  לך  לסגור  הבנק  על  חובה  אין  בעיקרון  תשובה: 
לפועל  ההוצאה  שתיק  שרצית  וככל  החוב,  שולם  לא  עוד  כל  לפועל 
ייסגר נגדך טרם סיימת לשלם את החוב הדבר היה צריך להופיע בהסדר 
בעבר  הפרת  הבנק  שמבחינת  לב  שים  הבנק.  עם  שערכת  התשלומים 
הסכמים והבנק נאלץ לפתוח נגדך תיק הוצאה לפועל, כך שיש היגיון 
בהשארת התיק פתוח בהוצאה לפועל כל עוד לא סיימת לשלם חוב זה. 
יחד עם הדברים וככל ואתה עומד בתשלומים שבהסדר כבר תקופה לא 
לפועל,  ההוצאה  בתיק  החוב  מרבית  את  שילמת  וכבר  וככל  מבוטלת 
ייתכן שניתן במו"מ מול עורך הדין של הבנק לשפר את ההסכם ומול 
לא  אם  גם  לפועל-  ההוצאה  תיק  את  לסגור  אפילו  מתאימות  ערבויות 

שולם עדיין מלוא החוב.



בו במשרה חלקית.  לי מקום עבודה שאני עובד  ויש  ילדה  שאלה: אשתי 
במשך שבוע וחצי לאחר הלידה לא הגעתי לעבודה )ע"פ בקשתי לא שובצתי 
שבוע  עבור  לי  שילם  לא  הוא  אך  לידה  אישור  למעסיק  הבאתי  למשמרת( 

הלידה. אודה לך מאד על מתן תשובתך מה מגיע לי ע"פ החוק?
תשובה: ראשית חשוב לציין, שהדין שונה לגבי לידות שחלו לאחר 
יום ה-02.04.2017 שבו נכנס לתוקף תיקון החוק אשר נתן יותר זכויות 

הן לאמא והן לאבא, מאשר היו להם טרם כניסת התיקון לחוק לתוקף. 
מאז התיקון ולגבי לידות המאוחרות לתאריך ה-2.4.2017 קובע החוק 
שיש לראות ביום הלידה ובשבוע לאחר מכן, כימים בהם בן הזוג של 
היולדת יכול להחשיב את ימי היעדרות מהעבודה כימי מחלה לפי דין 

ולקבל בהם בכפוף לזכאותו לימי מחלה, דמי מחלה על פי דין. 
במקום  שצברת  ולאור  בשאלה  שתיארת  בנתונים  זאת,  עם  יחד 
העבודה בו אתה עובד רק וותק של שבוע וחצי, נראה שעדיין לא צברת 
זכות ל-7 ימי מחלה, שכן החוק מקנה זכות ליום וחצי מחלה לכל עובד, 
בעבור חודש וותק בעבודה. מכאן, שלכאורה אינך זכאי לתשלום בעבור 
הימים שתיארת, אך היעדרותך מהעבודה נעשית על פי דין והיא תחשב 

כחופשה ללא תשלום.

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

מחירי הדיור עלו ב-0.5%
מחירי  מהשוואת  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  הודעת  פי  על 
לעומת   ,2019 מאי   –  2019 אפריל  בחודשים  שבוצעו  העסקאות 
כי  נמצא   ,2019 אפריל   –  2019 מרץ  בחודשים  העסקאות שבוצעו  מחירי 

מחירי הדירות עלו ב-0.5%.
מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד, קרי אפריל 2019 – מאי 2019, לעומת אפריל 2018 – מאי 2018, 

נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.6%.
שמכרו  החדשות  הדירות  מספר  בדירות  בכמות  ירידה  נרשמה  במקביל, 
הקבלנים צנח ב-14.9% ל-5,310 יחידות דיור בשלושת החודשים מרץ-מאי 

2019 לעומת דצמבר -2018פברואר 2019. 
המנכ"ל בפועל של משרד השיכון, בני דרייפוס, מתח ביקורת על הנתונים 
אינם  כי  וטען  הנדל"ן  בתחום  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שפרסמה 
גבוה כפליים  נתוני משרדו מספר הדירות שנמכרו  לפי  מהימנים. לדבריו, 
ממה שפורסם. דרייפוס קרא להקמת פורום משותף כדי לגבש מתווה אחיד 

לפרסומים.

מדד המחירים לצרכן ירד ביוני ב0.6%
על פי הודעת הלשכה המרכזית לסטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן 
2019, בהשוואה לחודש מאי 2019 והגיע  ירד ב-0.6% בחודש יוני 
לרמת מדד של 101.1 נקודות )הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות(. מדד 
המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.8% והגיע לרמת מדד של 100.9 נקודות. 
מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.5% והגיע לרמת מדד של 101.2 
נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.2% והגיע לרמת 

מדד של 101.1 נקודות.
ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי ירקות פירות טריים 11.0%, הלבשה 

והנעלה 6.2%, ריהוט וציוד לבית 0.6% ותחבורה 0.4%.
מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%, מדד המחירים לצרכן 
כל  עלו באחוז אחד,  ופירות  ירקות  ללא  לצרכן  ומדד המחירים  דיור  ללא 

אחד ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.8%.
2018( עלה מדד  יוני  2019 לעומת  )יוני  בשנים עשר החודשים האחרונים 
המחירים לצרכן ב-0.8%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.1%, 
המחירים  ומדד  ב-0.9%  עלה  ופירות  ירקות  ללא  לצרכן  המחירים  מדד 

לצרכן ללא דיור עלה ב-0.5%.
מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ירד ב-0.5% בחודש יוני 2019, מדד 
המחירים  ומדד  ב-0.6%  ירד  עונתיות  בניכוי  דיור  ללא  לצרכן  המחירים 

לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.3%.
2019, קצב העלייה  יוני   –  2019 נתוני המגמה לתקופה שבין מרץ  פי  על 
השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים 
מדד  של  השנתי  העלייה  וקצב  אחד  כל  ל-0.3%,  הגיע  דיור  ללא  לצרכן 

המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.6%.

הבנקים הגדולים ממנים מנכ"לים חדשים 
ועדת  להמלצת  בהתאם  השבוע,  החליט  דיסקונט  בנק  דירקטוריון 
האיתור, בראשות היו"ר שאול קוברינסקי, על מינויו של אורי לוין, 

למנכ"ל קבוצת דיסקונט. 
לתפקיד  מונה  קוטלר  דב  בבנק הפועלים, כאשר  גם  גברי  חילופי  כן,  כמו 

מנכ"ל הבנק. 
יצוין כי גם בבנק לאומי גם צפויים להחליף מנכ"ל בימים אלו, עם הודעתה 

לאחרונה של המנכ"לית רקפת רוסק-עמינח על פרישתה.

הפרסים של משרד הפרסום מימד
פרסום מימד זכה בפרסים יוקרתיים בתחרות האפי 2019 על שני מהלכי שיווק מבריקים 

במגזר החרדי

מאת: נחמן וינברג

יוצאת  מהפכת התקשורת הבאה 
לדרך: משרד התקשורת מפרסם 
בישראל.   5 דור  רשת  לבניית  מכרז 
חדשות  תשתיות  בהקמת  מדובר 
מהירות  את  לספק  שיכולו  בישראל 
שלא  גבוהה  מהירות  ברמת  האינטרנט 
רוחב  מספקת  הרשת  היום.  עד  הכרנו 
מאפשרת  הרשת  ג'יגה.   20 של  פס 
במהירות  מהאינטרנט  ג'יגה   1 הורדת 

של שנייה אחת בלבד.
שהולכת  מהפכה  מגה  על  מדובר 
אוטונומיות,  מכוניות  על  להשפיע 
הפעלת  האינטרנט,  רשת  דרך  ניתוחים 
של  בדיוק  הרשת  דרך  עבודה  מכונות 
ועוד  רחפנים  הפעלת  משנייה,  פחות 
פחות  של  דיוק  הדורשים  מכשירים 
ויעילה.  מדויקת  לעבודה  משנייה 
הרשת שהכרנו עד כה הולכת להשתנות 

.5G מהקצה אל הקצה ברשת
יש לציין, כי ארה"ב אסרה לקנות רכיבי 
להקמת  סיניות,  מחברות  תקשורת 
שאלו  מחשש   ,G5 לרשת  תשתיות 
מידע  ולקיחת  האזנה  כבסיסי  יפעלו 
בסין.  והממשל  הסיניות  החברות  ע"י 
במספר  נבנו  כבר  לדוגמא  באירופה 
'וואווי'  חברת  ע"י  תשתיות  מדינות 

למרות אזהרות אמריקניות.

התדרים המוצעים במכרז, יאפשרו מתן 
מענה לביקוש הגובר בתקשורת רחבת 

פס, על ידי הרחבת הקיבולת. 
לראשונה, מכרז התדרים ילווה במערכת 
והפחתת  מענקים  הכוללת  תמריצים 

אגרות בסך של כחצי מיליארד שקל.
 2022 לשנת  יידחו  המכרז  תשלומי 
במטרה לאפשר למפעילים להפנות את 
השקעות  לטובת  הפיננסיים  המשאבים 

בשדרוג הרשתות.
הרשתות  בעלי  להתמודד  יוכלו  במכרז 
הצעות  הגשת  ידי  על  הקיימות 
להקצאת  שיביא  באופן   משותפות, 

תדרים יעילה לטובת הציבור.
פתוח  חלק  יכלול  המכרז  בנוסף 
מגה   100 של  חדשים  לשחקנים  גם 
תחרות  שיחוללו   5 דור  לתדרי  הרץ 

טכנולוגית בתשתית ושירותי דור 5.
מטה  עבודת  קיימה  המכרזים  ועדת 
בין- מאמץ  בתוכה  ששילבה  סדורה 

למכרז  מאוזן  מתווה  וגיבשה  משרדי, 
תדרי דור 5 באופן שיתאים לתנאי השוק 
המקצועיים  הצוותים  הנוכחית.  בעת 
מצב  תמונת  עבודתם  במסגרת  גיבשו 
הכוללים  ומשפטית,  הנדסית  כלכלית, 

בחינה של מודלים 
גורמי  עם  שיח  לצד  בעולם  מקבילים 
ניהול  תוך  זאת  כל  והשוק,  מקצוע 

ומיצוי מיטבי של ספקטרום התדרים. 
דודי  מר  הכנסת  חבר  התקשורת,  שר 
טכנולוגי  במהלך  "מדובר  אמסלם: 
עשורים  פני  על  חותמו  את  שיטבע 
הטכנולוגיה  כניסת  עם  קדימה. 
החדשה של דור 5 תצא לדרך המהפכה 
על  שתשפיע  החכמה  הדיגיטלית 
חכמים,  בתים   – חיינו  תחומי  כל 
קירוב  חכמה,  רפואה  חכמות,  ערים 
רכבים  חינוך,  למרכז,  הפריפריה 
ועוד.  מתקדמת  תעשייה  אוטונומיים, 
בעת  החברות  של  הפיננסי  חוסנן 
לוקח  והמכרז  מעיננו  נסתר  אינו  הזו, 
בחשבון גם את המצב הזה. אני מברך 
המכרזים  לוועדת  והשותפים  חברי  את 
המסורה  המקצועית,  העבודה  על 
אפשרה   אשר  שבוצעה  והאחראית 
להניח היום, את אבן הפינה לעידן הבא 

של הטכנולוגיה".

מאת: הילה פלאח 

 ,Effie Awards בתחרות 
הבינלאומית  התחרות 
היוקרתית הנערכת כבר 19 שנה 
השנה  זו  מימד  פרסום  זכה  בישראל, 
השנייה ברציפות, והפעם בשני פרסים 

שונים בקטגוריית מגזרים:
פרס זהב – המקום הראשון בקטגוריה 
על מהלך השקת קורנטו פרווה, ופרס 
ארד – על מהלך השיווק 'מכניסים טוב 

הביתה' של מחלבת טרה.
מימד  לפרסום  הוענק  הזהב  פרס 
המבריק של  קמפיין ההשקה  בעקבות 
שטראוס  גלידות  של  קורנטו  טילוני 
הכותרת  תחת   – הפרווה  בגרסה 
החדשני  המוצר  הזמן'.  כל  'ליהנות 
יצר שינוי בהרגלי הצריכה של המגזר 
החרדי והציג לראשונה אופציה לקינוח 

ברמה גבוהה לאחר ארוחה בשרית.
קמפיין ההשקה כלל פעילות מפתיעה, 
שבמסגרתה חולקו במגוון טשולנטיות 
בהפתעה.  פרווה  קורנטו  טילוני 
נלהבות  לתגובות  הביא  המהלך 
בציבור, שגילה שניתן ליהנות מגלידה 
סעודת  אחרי  גם  ואיכותית  משובחת 

שבת או חג. 
המהלך הפרסומי הביא לגידול דרמטי 
בקטגוריית  קורנטו  של  השוק  בנתח 
המגזר  בקרב  לשיח  הביא  הטילונים, 
בקורנטו  התנסויות  ולאלפי  החרדי 

בפרס  מימד  פרסום  את  וזיכה  פרווה 
האפי  בתחרות  הראשון  מקום   – זהב 

בקטגוריית המגזרים.
המהלך השני שזיכה את פרסום מימד 
מהלך  הוא  האפי  בתחרות  בפרס 
השיווק החכם שהכניס את טרה לבית 

החרדי.
טרה  של  הכשרות  השקת  קמפיין 
שנערך בשנה הקודמת זיכה את פרסום 
בשנה  כבר  טרה  מחלבת  ואת  מימד 
שעברה בפרס זהב של אפי בקטגוריית 
ההמשך  מהלך  הפעם,  מגזרים. 
טרה  את  ביסס  הביתה'  טוב  'מכניסים 
ככוח עולה בשוק החלב במגזר החרדי 
ארד  בפרס  מימד  פרסום  את  וזיכה 

בתחרות הבינלאומית.
קמפיין  את  הוביל  מימד  פרסום 
על  שהתבסס  הביתה'  טוב  'מכניסים 
היכולת של תזונה טובה יותר לשפר את 

האישית  ההרגשה  את  החיים,  איכות 
ואת האווירה המשפחתית. כשאוכלים 
טרה  ומוצרי  יותר,  טוב  מרגישים  טוב 
הביתה  להכניס  אחד  לכל  מאפשרים 
חלב  מוצרי  עם  יותר  טובה  תזונה 

טעימים ואיכותיים.
המהלך המתמשך חולק לכמה שלבים 
בהתאם  השנה  פני  על  והתפרש 
חגים,  כמו  הצריכה  להזדמנויות 
טרה  רשמה  ובסיומו  ועוד,  חופשות 
צמיחה חסרת תקדים ויצרה שינוי אדיר 
בשוק מוצרי החלב במגזר החרדי, מה 
שזיכה את המהלך השיווקי של פרסום 
מימד בפרס ארד יוקרתי בתחרות האפי 

.2019
יוקרתית  תחרות  היא  האפי  תחרות 
והפכה  מדינות,  ב-49  המתקיימת 
והוקרה  הכרה  של  לאות  השנים  עם 
למהלכי שיווק מוצלחים ואפקטיביים. 
בן  צוות  בידי  דורגו  המהלכים 
שיווק,  אנשי  שכלל  שופטים,   70
ומחקר  ייעוץ  יח"צ,  אנשי  פרסומאים, 

ואנשי אקדמיה.
והשלישי  הראשון  במקום  הזכייה  את 
פרסום  קיבל  המגזרים  בקטגוריית 
שנערך   ,2019 האפי  בטקס  מימד 
בהובלת איגוד השיווק, איגוד הפרסום 
השתתפו  היוקרתי  באירוע  והמי"ל. 
בעולם  בכירים  שיווק,  אנשי  מאות 
המובילות  החברות  ומנכ"לי  הפרסום 

במשק.

5 יוצא לדרך מכרז תדרים לדור 
משרד התקשורת מפרסם את מכרז התדרים לדור 5 פרסום המכרז מהווה 
אבן דרך מרכזית להובלת וקידום מדינת ישראל לחזית הטכנולוגית יחד עם 

המדינות המובילות בעולם

 פרס הזהב בתחרות האפי 2019 

דב קוטלר אורי לוין



חדש על 
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אינפורמטיבי
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סייל הקיץ של איקאה 

מנכ"ל 'כללית' בסיור במרפאות בבני ברק

טבעול ממשיכה להרחיב את סדרת 
הבישולים המצליחה ומוסיפה למגוון 

מוצר חדש: נתחי בקר צמחוניים 
המספקים חווית מרקם וטעם של נתחי 

סטייק בקר אמיתיים

חברת כרמית מרחיבה את קטגוריית 
  Panini המלוחים ומשיקה תחת סדרת

- פניני כעכים: סדרת כעכים אפויים 
ופריכים בסגנון איטלקי, ללא כולסטרול 

וב- 3 טעמים חדשים - קלאסי, שום בצל, 
ובתוספת מלח גס. מחיר יחידה לצרכן: 
11.90 ₪ כשרות: בד"ץ העדה החרדית

לכבוד הקיץ והטרנד של שילוב ירקות 
במיצים טבעיים, משיקה יפאורה מותג 

 FRUIT & חדש, המבוסס על שילוב של
VEG  ללא תוספת סוכר, ללא ממתיקים 

מלאכותיים וללא צבעי מאכל

"עץ הזית" מרחיבה את סל מוצריה בקטגוריית הטונה ומשווקת סדרת 
מוצרים חדשנית: פילה טונה פרוס בטעמים: שמן זית, שמן זית בטעם 

מעושן, שמן זית עם לימון ופלפל שחור. מחיר מוצע לצרכן כ-  15 ₪ ליחידה

מותג הבירה היינקן משיק קטגוריה חדשה  
ומהפכנית בישראל ומציג את היינקן 0.0, בירה 

עם אותו הטעם המוכר ואהוב עם 0.0% אלכוהול, 
רכיבים טבעיים ורק 69 קלוריות בבקבוק. מחיר 

מומלץ לצרכן - 29.90 לשישייה של 330 מ"ל

חברת "דילייט", יצרנית תחליף הלחם 
במותגים "קליליות" ו"קריספיות", 

ממשיכה להרחיב את הטעמים 
בסדרה ומשיקה  'קליליות' בטעם 

זעתר ו'קריספיות' בטעם זעתר. כשר 
בהשגחת הרבנות וחתם סופר ב"ב

ליימן שליסל ייבואנית ומשווקת מותג 
 - Chewy & Fresh :מנטוס משיקה

סוכריות לעיסה רכות ומרעננות בשני 
טעמים: מנטה ומנטה עדינה, בבקבוקון 

מעוצב. מחיר: 9.90 ₪  

חברת VEGA מוצרים טבעוניים 
מציגה: סדרת ממרחי מיונז 

טבעוניים לסנדוויץ' וסלט
בטעמים: טבעי, צ'יפוטלה, פסטו 

ומופחת שומן  ללא כולסטרול, ללא 
ביצים וחומרים משמרים. מחיר: 

20.90 - 24.90₪ לצרכן

וודקה בלוגה גאה 
להשיק בישראל: 

 Beluga Noble
Summer''- מהדורת 

קיץ מיוחדת 
ואקסקלוסיבית שהינה 
יצירת מופת השואבת 
השראה מאתרי נופש 
מובילים בעולם. מחיר 
לבקבוק ליטר: 155 ₪

רשת המבורגר הפרמיום 
הכשר והטעים בישראל של 

Memphis אורי מלמד, חוגגת 
מיתוג חדש וכשרות מהודרת 

של בד"צ בית יוסף בסניף 
אגריפס הירושלמי

חברת סיימן 
משיקה חרדל 

דיז'ון לחיץ וחרדל 
דיז'ון לחיץ עם 
גרגירים מבית 

Maille

חדש על המדף: קונפיטורת סברס 
מחוות צברי אורלי השוכנת בנגב, 

חוות צבר אדום הגדולה ביותר 
במזרח התיכון, המתמחה בגידול זני 

סברס ייחודיים בקנה מידה עולמי, 
המוגנים בפטנט

חוות צברי אורלי השוכנת בנגב, חוות צבר אדום 
הגדולה ביותר במזרח התיכון משיקה סדרת 

מוצרים המיוצרים מפרי וירק הצבר, תחת המותג 
"צברי אורלי", ביניהם "סחוג צבר". ניתן להשיג 

באתר החווה



























סייל הקיץ של איקאה הפך כבר למסורת ישראלית הפותחת את ימי הקיץ באווירה קלילה ומהנה, בה מגיעים לחדש את הבית במבחר 
פריטים חדשים במחירים משתלמים במיוחד. לצד מוצרי הריהוט והאביזרים ממגוון המחלקות, הסייל חל גם על מגוון מנות מהמסעדות 

החלבית והבשרית הכשרות למהדרין במחירים משתלמים במיוחד שישלימו את חוויית הביקור בחנות. SALE הקיץ נכנס לשבוע השני, 
והמבקרים פקדו את ארבעת חנויות הרשת בבאר שבע, קריית אתא, ראשל"צ ונתניה ונהנו מאלפי פריטים בהנחות של עד 10%-70% 
מכלל מחלקות החנות וכן ממגוון מנות ב-10 ₪ בלבד במסעדות החנות הכשרות למהדרין. הסייל יימשך עד י"ט בתמוז 22.7 ובינתיים 

בחרנו לכם מוצרים אהובים במיוחד מתוך כל הפריטים המוצעים בסייל: STRANDMON כורסא, Skiftebo צהוב, 795 ₪ במקום 995 ₪. 
BRIMNES מסגרת מיטה נפתחת עם 2 מגירות, לבן, 795 ₪ במקום HEMNES .₪ 995 שידת 8 מגירות, גוון לבן, 995 ₪ במקום 1,495 ₪. 

STORNAS/KAUSTBY שולחן+4 כיסאות, חום-שחור, 1,695 ₪ במקום SMILA STJARNA .₪ 2,695 מנורת קיר, כחול, 19 ₪ במקום 39 
₪. FRIHETEN ספה פינתית נפתחת עם אחסון, Skiftebo בז', 1,995 ₪ במקום 2,595 ₪.

מאות טיפים לכביסה נקיה וריחנית 

מרכז חדשני ומפואר ללידה טבעית

מקדימים ריסוס 
לכביסה!

"רבע לשבע" במארז "אחד אחד"ערכה לטיולים במתנה: זוכה בכל שעה!

ניידת ממוגרפיה בבני ברק

הצלחה גדולה לתחרות הטיפים 
של "סנו מקסימה": חברת 

סנו, המובילה בכל מה שקשור 
לתחום מוצרי הכביסה עם 

סדרת "סנו מקסימה", "סנו 
אוקסיג'ן" ועוד מגוון מוצרים 
משלימים, הובילה בשבועות 

האחרונים את תחרות הטיפים 
הגדולה. במסגרת התחרות התבקשו המשתתפות לשלוח 

את טיפ הכביסה הפרטי שלהן, לפעמים זה טיפ שעבר כמה 
דורות ולפעמים זה טיפ שהתקבל מהחמות או מהחברות.  
בסנו יודעים שהכביסה שלך הכי נקייה וריחנית, הגיע הזמן 

שכולן יידעו איך את עושה את זה! הפרס הראשון בכל 
שבוע היה מכונת כביסה יוקרתית במתנה. הפרס השני: 

ערכות מוצרי כביסה "סנו מקסימה" במתנה. שמות 
הזוכים יתפרסמו בקרוב. בסנו מודים למשתתפות בתחרות 

הטיפים. להתראות בפעילות הבאה!

כתמים על קולקציית הקיץ הבהירה?
טרנד האופנה הבהיר ממנו מורכבת קולקציית הקיץ השנה 

מאתגר במיוחד במלאכת הכביסה והסרת הכתמים. פריטי לבוש 
צבעוניים רבים עם שילובי לבן או שמנת דורשים טיפול מיוחד 
וממוקד אחרי כל שימוש, במיוחד קולקציית הילדים: שמלות, 

חולצות, אביזרי שיער ועוד. עם ווניש קליה גולד ניתן ליהנות במשך 
כל העונה משימוש בפריטים הבהירים מבלי לדאוג כלל. אבקת 

ווניש קליה גולד לכביסה צבעונית  בקופסה הורודה היא בעלת נוסחה עוצמתית במיוחד והיא מסירה 
כתמי שוקולד,  גלידות, קטשופ וכתמי לכלוך רבים נוספים. נסו להשתמש על פי ההוראות המופיעות 

על המוצר ותיהנו מתוצאות משביעות רצון.

הנהלת שירותי בריאות 'כללית', בראשות 
המנכ"ל פרופ' אהוד דודסון, סיירה במרפאות 

הכללית בבני ברק ונפגשה עם הצוותים, מנהלי 
המרפאות וציבור המטופלים. לסיור התלוו בכירים 

רבים ובהם מנהלי בתי החולים של 'כללית', 
מנכ"ל מרכז רפואי 'רבין' של 'כללית' ד"ר איתן 
וירטהיים, מנכ"ל מרכז 'שניידר' לרפואת ילדים 
של 'כללית' פרופ' יוסף פרס, מנהל בית חולים 

'השרון' של 'כללית', ד"ר איתן חבר, ומנכ"ל 'בית 
רבקה' מקבוצת 'כללית' ד"ר ארז ברנבוים. בנוסף 

השתתף סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה ב'כללית' מר יורם סגל, הנהלת מחוז דן-פתח תקוה בראשות 
מנהלת המחוז, ד"ר יעל רייכנברג; וכן סמנכ"לים נוספים וראשי אגפים מהנהלת הכללית. הסיור החל 

במשרדי הנהלת המחוז ברמת-גן, משם נסעה המשלחת לעיר בני ברק וסיירה במרפאות הכללית 
בשכונת 'גני טל'. מנכ"ל הכללית והבכירים האזינו לסקירה אודות מרכז בריאות האישה הגדול בעיר בני 
ברק, אשר פועל בגני טל מבוקר ועד ערב ברציפות בכל ימי החול, וכן ביקרו במרפאת רופאי המשפחה 

והילדים המשרתת במסירות את תושבי השכונה. שיאו של הביקור נרשם במרפאת בני ברק אזורית, 
השוכנת במרכז העיר ברחוב רבי עקיבא )מול גן ורשה(, שבה מטופלים כ-20 אלף מתושבי העיר. 

לידה טבעית תוך הקשבה 
לתהליך הטבעי ושיתוף 

פעולה של הצוות הרפואי, 
היא בחירה של נשים רבות 

המעוניינות לחוות כך את 
הלידה. המרכז הרפואי שיבא 

- תל השומר, בחר לתת 
מענה לציבור היולדות הרחב ולאפשר את הלידה הכי טבעית 

בעולם בתוך בית החולים ועם כל התנאים הנדרשים לצורך 
כך. לפני כחודשיים נפתח המרכז ללידה טבעית בשיבא – תל 

השומר, לאחר שיפוצו וחידושו. מדובר בשני חדרים מפוארים 
ומרווחים המותאמים בדיוק ללידה טבעית. הם כוללים את 

הציוד החדשני ביותר ושירות הניתן על ידי צוות ייחודי תומך 
ומקצועי שנמצא שם לאורך כל הדרך בשביל לתת את החוויה 

הכי טובה שיש, בדיוק כרצון היולדת."כמיילדת וותיקה בשיבא 
כבר למעלה מ-36 שנה", אומרת איריס בדרק –מיילדת 

ואחראית היחידה ללידה טבעית במרכז הרפואי שיבא – תל 
השומר, "אני מאמינה בכל לבי שנשים יכולות ויודעות ללדת 
באופן טבעי, לו רק יהיה להן את השקט, השלווה, הסבלנות 
ותחושת הביטחון. למען אלה הוקם מרכז הלידה הטבעית, 
ואנו המיילדות נוכחות בלידה לצידן של הנשים, כדי לספק 

את הסביבה התומכת, את הידע המקצועי שלנו ואת האמונה 
בעוצמתן של הנשים בתהליך הלידה הקסום כל כך".

מחוז המרכז ב'מכבי' קיים פעילות לקידום בריאות הנשים, ועידוד ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם, בקרב 
חברות מכבי בבני ברק והסביבה. במסגרתה, הוצבה ניידת בדיקות ממוגרפיה במרכז הרפואי ברח' רבי 

עקיבא בעיר. פעילות זו מתקיימת אחת למספר חודשים, כחלק ממהלך קידום בריאות "30,40,50" 
שמקדם מחוז המרכז, המעודד ומעלה את המודעות להגעה לבדיקות מקדימות ומצילות חיים, בכל 

גיל ולכל המשפחה. לבדיקות ממוגרפיה חשיבות רבה וקריטית לבריאות האישה. על מנת להנגיש את 
ביצוע הבדיקה במומחיות ובהתאמה מלאה כוללת הניידת את מיטב המכשור הרפואי החדשני, שמופעל 

ע"י צוות טכנאיות מקצועיות. הבדיקה מבוצעת ללא תשלום, לחברות מכבי העומדות בקריטריונים של 
סל הבריאות. לצורך הענקת מידע רפואי מוסמך, ועידוד הגעה לבדיקה, הוקם מוקד טלפוני מקצועי, 

שהזמין את חברות מכבי לבדיקה. במוקד ניתנו הסברים מקצועיים אודות חיונית ביצוע הבדיקה אחת 
לשנתיים, כמו גם תשובות לשאלות ובירורים אודות התהליך. הפעילות התקיימה בעידוד גדולי ישראל, 

שהוציאו קריאת קודש לציבור, להצטרף ליוזמות 'מכבי' ולערוך בדיקות מקדימות מצילות חיים.

הגלידה טפטפה על 
הצווארון? להסרת 
כתמים במקומות 

בעיתיים במיוחד כמו 
חפתים, צווארונים 

או כתמים קשים, 
מציעים לכם בסנו 

את "סנוקל רסס 
וכבס" להסרת 

כתמים ולכלוך לפני 
הכביסה. סנוקל 

מסיר כתמים מכל סוגי האריגים: 
צבעוניים ולבנים, לפני הכביסה 

ביד או במכונה, הריסוס אינו 
מצריך כביסה מיידית! ניתן לרסס 
על האריג ולכבסו במועד מאוחר 

יותר. סנוקל מסיר גם כתמי שומן, 
קטשופ, שוקולד ומתאים לכביסה 

בכל הטמפרטורות. ניתן להשיג גם 
בשקית מילוי חסכונית. סנוקל רסס 
וכבס -  להסרת כתמים ולכלוך לפני 

כביסה ללא צורך בהשריה.

אין כמו הפסקת קפה 
טורקי עלית בשטח. 

"בין הזמנים" בפתח 
ואיתו הטיולים עם 

החבר'ה מהישיבה, 
הזיצים והקעמפים 

השנתיים – דבר אחד 
בטוח, אף אחד לא יוצא 

בלי שיהיה לו בתיק קפה טורקי עלית, כזה שניתן להכין בשטח 
ולהתענג על הטעם המעורר. קפה טורקי עלית יוצא במבצע 

ייחודי המחבר את אהבת הקפה הטורקי לאהבה לטייל. במסגרת 
המבצע ניתן לזכות בערכת שטח יוקרתית במיוחד הכוללת ציוד 

קמפינג לשטח:  אוהל, מחצלת, קפה לדרך וכוסות. אז איך יש 
׳מֶצב׳ לזכות? קונים 2 אריזות של קפה טורקי, שומרים את 

חשבונית הקנייה, מתקשרים לטלמסר 03-3739000, משחקים 
במשחק טריוויה חווייתי בנושא ארץ ישראל, עונים במהירות 

הגבוהה ביותר, ואולי זוכים בערכה לטיולים – בכל שעה! יזכה 
משתתף אחד שהשיב את מירב התשובות הנכונות בזמן הקצר 

ביותר. המבצע יתקיים בין התאריכים י"א' תמוז עד כ"ט' בתמוז 
)14.07.2019-01.08.2019( ובכפוף לתקנון. שעות פעילות 

הטלמסר בימים א'-ה' בין השעות -14:00 22:00, ביום שישי 
מהשעה 11:00  ועד 16:00, במוצאי שבת החל מהשעה 21:00  

ועד חצות. כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

רבע לשבע, ממותגי 
המאפה האהובים של 

עלית מצטרף לטרנד מוצרי 
המנה האישית, והפעם: 

מאגדת משפחתית 
המכילה 14 יח' של גלילי 
וופל במילוי קרם אגוזים 

ובציפוי שוקולד חלב 
מעולה, ארוזים אחד אחד. 

מהיום אפשר ליהנות 
מהמותג האהוב גם במנה 

אישית ומדודה, ניתן 
לשים בתיק ולשמור רגע 

מתוק להמשך היום. רבע 
לשבע "אחד אחד" הוא 

מוצר חדש, המצטרף להצלחה של משפחת מוצרים 
המגיעים במנות אישיות. קטגוריית המאפה המתוק 

מגלגלת כ- 1.2 מיליארד שקלים בשנה. במהלך 
השלישון הראשון של השנה, צמחה הקטגוריה ב- 6% 

בעוד תחום המאפה של עלית צמח ב-12.6%. מוצרי 
המאפה של עלית מובילים את הקטגוריה עם נ"ש 

של %17.5 ומהווים תחום ליבה אסטרטגית בחטיבת 
הממתקים. כשרות: בד"צ העדה החרדית.  חלבי.
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קינוח "דּוקֹולד" פרה –שכבות 
מוס שוקולד מריר ולבן

המגזין הדיגיטלי של 
מבחר יוצא לדרך

מצרכים:
למוס שוקולד מריר:

100 גרם שוקולד פרה מריר
250 מ"ל )1 כוס( שמנת מתוקה 

למוס שוקולד לבן:
150 גרם שוקולד פרה לבן

250 מ"ל )1 כוס( שמנת מתוקה 
לקישוט:

50 גרם שוקולד פרה מריר קצוץ דק
50 גרם שוקולד פרה לבן קצוץ דק

אופן ההכנה:
מוס שוקולד מריר: 

שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. ממסים 
חלקה  שהתערובת  עד  מארי  בן  על  או  במיקרוגל 

והשוקולד נמס לחלוטין.
בקערת מיקסר מקציפים שמנת לקצפת יציבה.

השוקולד  לתוך  קצפת  גדושות  כפות   2-3 מעבירים 
תערובת  שמתקבלת  עד  היטב  ומערבבים  המומס 

אחידה.
הקצפת  ליתרת  השוקולד  תערובת  את  מוסיפים 

ומקפלים בעדינות ובנחישות עד שמתקבל מוס אחיד.

מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר 2 
ס"מ.

מוס שוקולד לבן: 
שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. ממסים 
חלקה  שהתערובת  עד  מארי  בן  על  או  במיקרוגל 

והשוקולד נמס לחלוטין.
בקערת מיקסר מקציפים שמנת לקצפת יציבה.

השוקולד  לתוך  קצפת  גדושות  כפות   2-3 מעבירים 
תערובת  שמתקבלת  עד  היטב  ומערבבים  המומס 

אחידה.
הקצפת  ליתרת  השוקולד  תערובת  את  מוסיפים 

ומקפלים בעדינות ובנחישות עד שמתקבל מוס אחיד.
מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר 2 

ס"מ.
הכוסות  לתוך  ולבן  מריר  שוקולד  מוס  שכבות  מזלפים 

ליצירת מראה זברה, ומסיימים במוס שוקולד לבן.
בעזרת פלטה או כפית מיישרים את החלק העליון.

מקשטים בשוקולד לבן ומריר קצוצים ומגישים.

טיפ מהפרה!
בשוקולד  להשתמש  אפשר  מריר  פרה  שוקולד  במקום 

פרה חלב באותה כמות.
חשוב להקפיד שהשמנת תהיה קרה מאוד.

אפשר להכין את הקינוח בכוסות קטנות יותר ואז יתקבלו 
יותר מנות.

שומרים את הקינוחים בכלי סגור במקרר עד 6-7 ימים.

מחפשים רעיון לקינוח לשבע ברכות חלבי? מצאנו לכם פתרון מושלם מבית שוקולד פרה: פינוק 
מתוק בשחור-לבן – שכבות מוס שוקולד פרה מריר ומוס שוקולד פרה לבן, שמכינים בקלי קלות 

ויוצרים קינוח מרשים וחגיגי שמתאים לאירועים מיוחדים.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה / זמן הכנה: שעה / רמת קושי: קל / כמות: 5 
כוסות קינוח בנפח 200 מ"ל

במכללת מבחר יוצאים בבשורה 
חדשה בעולם הלימודים, עם מגזין 

דיגיטלי חדש, אשר יהווה פלטפורמה 
למפגש 'בין דורי' של מכללת מבחר: 

בין הסגל האקדמי, לבין בוגרי 
המכללה לאורך השנים ובין תלמידיה 

כיום.

המגזין הדיגיטלי הוקם על מנת 
לאפשר שיח אינטלקטואלי בנושאים 

אקדמיים העומדים על הפרק, ולהוות 
במה מכובדת לכל אחד ואחת מבוגרי/

ות – תלמיד/ות המכללה לשיתוף מחיי היום-יום במקצוע, לפתירת דילמות / התמודדויות / אתגרים בקרב קולגות, 
לדון בהתמודדויות המיוחדות לבני תורה במפגשם עם עולם המעשה וכן לשתף בהישגים ומגמות פורצות דרך 

בתחומים השונים. 

יו"ר הועד המנהל במכללת מבחר בירך על המיזם החשוב ואמר: "כבנו של ד"ר אברהם מתתיהו פוס – מייסד 
המכללה, זכות היא לומר כי אבי ז"ל היה מאושר לראות בהצלחת הבוגרים והבוגרות כשיצאו לשוק העבודה. 

הוא תמיד אמר שמקבל את שכרו על כל עמלו למען המכללה - בראותו את הבוגרים מסודרים במקומות עבודה 
ומתפרנסים בכבוד. כל אחד היוצא לשוק העבודה - מייצג את כלל הציבור החרדי ויש ביכולתו לקדש שם שמיים 

במקום עבודתו ובקהילה."

הנהלת מבחר מזמינה את בוגרי המכללה ותלמידיה להיות שותפים בכתיבת מאמרים / טורים אישיים. לפרטים 
office@gilizi.co.il :שלחו מייל

4 מפגשים < 4 ימים
בין השעות: 9:30-13:30

עלות משתתף: 100 ₪ בלבד!

מספר קבוצות
על-פי חלוקה לרמות

לגברים 
בלבד! לפרטים והרשמה: 

03-770-7300/1

בני ברק

מה המשותף בין:

ABC

קורס אנגלית

הכוון תעסוקתי מציע לכם גם לנצל את 
החופשה בהנאה וגם להעשיר את הידע 

שלכם בסדנאות קיץ מהירות

אנגלית
מתחילים

אנגלית
מתקדמים

אנגלית מדוברת )מתקדמים+(

7 7י"ד תמוז תשע"ט 17/7/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

טעים
במטבח



כתוב שיש כאן
מתח גבוה. שקע, למה

אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

גם בחופשת הקיץ חשוב להקפיד על כללי הבטיחות בחשמל
בבית 

אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או  בידים רטובות.
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

וביד  השקע  מיכסה  על  אחת  יד  מניחים   - משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
השניה מושכים את התקע.

הילדים    ומזמינים  מרחיקים    את   פגום,  או  שבור  שקע  בבית  מגלים  אם 
חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

כאשר משתמשים בכבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש בצורה בטוחה 
ושאינו מהוה מכשול, ובכל מקרה, מומלץ להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

מיכסים  השקעים  על  להתקין  כדאי  הילדים  בטיחות  על  שמירה  לשם 
מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

ובחוץ
אסור לטפס על עמודי חשמל.

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקירבתם.
אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 

לשירות 103, משגיחים שאיש לא יתקרב למקום
וממתינים לאנשי חברת החשמל.

חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל 
קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת

החשמל ומרחיקים את כל מי    שנמצא בסביבה.
הילדים יוצאים לשחק? ודאו שהם בוחרים מקום מרוחק

ממתקני חשמל.

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם.... לוח מזל וברכה 

זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

דופלקסים

 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 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

יד’ תמוז - טז’ תמוז תשע”ט
17/7-19/7/2019  

 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(_____________________________________________

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 

2,900,000 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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 מ"ר פלוס 

מרפסת סוכה 2,400,000 
אין גמישות במחיר! 

אופציה להרחבה, זקוקה 
לשיפוץ יסודי מהשורש 

052-7616600)27-29(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

 052-7667544)28-31(_____________________________________________

 בבן 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-30ל(שינפלד 03-5785777

 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(_____________________________________________

 בנתן הנביא, 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(_____________________________________________

מבצע מטורף
10 המתקשרים הראשונים יזכו ליעוץ 

משכנתא וליווי מקצועי מלא בחינם!

054-6961132

משכנתא פלוס 
משכנתאות בריביות אטרקטיביות

הלוואות בפריסה רחבה 
חסכון ענק במחזור המשכנתא

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי 5 חד קומה ד' משופצת 

חלקית 850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)29-29("תיווך אברהם" 050-4117276

 בקהילה 4 חד', קומה ג', 
משופצת מהיסוד, 850,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בקהילה 4 חד', ק"א, 
משופצת חלקית, מושכרת 
2,200 ש"ח, 800,000 ש"ח 

גמיש "תיווך אברהם"
050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ג', משופצת מהיסוד, 

800,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)29-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 בקהילה בשויתי, 4 חדרים 
ק"א משופצת + מ. סוכה + 

ממ"ד במחיר מציאה 860,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בפרוייקט 3 חדרים, קומה 
ב', 90 מ' + מ.סוכה, מושכרת 

2,400, 850,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)29-29(אברהם"050-4117276

 בקהילה בשויתי דירת 
3 חדרים קומה ד' משופצת 

חלקית 570,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי דירת 3 חדרים, קומה 

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

_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 סמוך לקהילה דירת גן 
3 חדרים + מחסן, משופצת, 
760,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 בפרוייקט דירת גן 3 
חדרים + מחסן, מושכרת 

2,500 ש"ח 930,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29("תיווך אברהם" 050-4117276

פנטהאוזים ודירות גן

 קוטג' 6 חד' ברמה גבוהה 
+ חצר קדמית ואחורית כולל 

יחידת הורים ארזי נדל"ן 
052-6127937)29-30(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! דירת גן 4 חד' מרווחת, 

אופ' להרחבה, כניסה פרטית 
052-5752500)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים
 בשמעיה 5 חד' משופצת, 
יח' הורים, ק"ג, מעלית, ועדה 

050-4104295 1,690,000)29-32(_____________________________________________

 מחולקת ל- 2 יחידות דיור 
מושכרות 5,600 ש"ח רחוב 
_____________________________________________29-29(חוגלה 054-3255667 משה 

 מחולקת ל- 4 יחידות דיור 
מושכרות 7,000 ש"ח בית 

_____________________________________________29-29(קרקע, 054-2355667 משה 

 דירה מחולקת ל- 2 יח"ד 
מושכרות 3,800 ש"ח שכונה 

_____________________________________________29-29(ג' 054-3255667 משה 

פנטהאוזים ודירות גן
 4 ח' פנטהאוז שכונה ו' 
קריה חרדית רח' דוד אלעזר 

ממוזגת קומה 8/8 רק 
ב- 1,080,000 סוגדא נכסים 

054-4490025)29-29(_____________________________________________

 4 חדרים, קומה 1, תל 
חי 055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)29-29(נכסים

4-4.5 חדרים

 3 חד' בשכונה ט' 
המבוקשת רח' מגידו 8, קומה 
3/4 משופצת, משוכרת 2,150 

רק 660,000 סוגדא נכסים 
054-4490025)29-29(_____________________________________________

 3 חדרים בשכונה ה' רח' 
בורלה קומה 2/4 משופצת, 

מול ברנד קניון רק ב- 650,000 
_____________________________________________)29-29(סוגדא נכסים 054-4490025

 3 חדרים, קומה 3 יעלים 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)29-29(נכסים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהנרקיס, 4 חדרים, 85 

מ"ר, קומה 4 עם נוף מדהים, 
אזור מתחרד 875,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(דוד ארי 054-3191310

3-3.5 חדרים
 ברמב"ש ג' הושע הנביא, 

שכ' ויז'ניץ, 3 חד', 82 מטר, 
מזגן, ממ"ד, ק"ב, מרפסת 

1,380,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)29-29(_____________________________________________

 ברמב"ם בניין לאחר 
שיפוץ, 3 חד' מרווחים, סלון 
פתוח, מטבח במצב שמור, 
אזור מתחרד 880,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(דוד ארי 054-3191310

 שד' הדקל, 3.5 חד' יפיפיה, 
אזור מתחרד, ריצוף חדש, ק"א 
74 מ' בנוי 1,140,000 דוד ארי 

054-3191310)29-29(_____________________________________________

 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 - 

_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514

 בהזמדנות באזור גן ורשא 
75 מ"ר + אופציה 3 כניסות 
מתאים לחלוקה 1,580,000 

ש"ח "אפיק - נכסים" 
053-3128884 03-5791514)29-29(_____________________________________________

 באזור חבקוק 120 מ"ר 
ק"ב + מעלית, חזית, סלון 

גדול, 3 כ"א 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29("אפיק - נכסים" 03-5791514

 למכירה דירת 80 מט' 
בהרב שך, ק"ב, שווה תווך 

054-8509712)29-29(_____________________________________________

 יש לך דירה / חנות 
למכירה וחושב מי ילווה 

אותי? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)29-29(054-4980159 דורון 

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

2,250,000 גמיש אבי -054
B.D.A 29-29(8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנבאים 70 מטר 
משופצת 1,650,000 *דופלקס 

גדולה אפשרות לחלוקה 
2,300,000 אבי 054-8449423 

 B.D.A 29-29(תיווך(_____________________________________________

 מגוון דירות רחב 
למכירה ולהשכרה בכל 

הגדלים ובכל רחבי העיר, 
יחס אישי ומקצועי להב 

_____________________________________________)29-29(נכסים 050-4177750

 בשבטי ישראל 3 
ו- 4 חדרים בניין חדש, חזית, 
מרפסת שמש, סוכה חדשה 
_____________________________________________)29-29(פנחס נכסים 055-6789653

 למשקיעים בהרצוג 4 חד' 
+ 2 יחידות דיור + מדרגות 
לגג, משופץ ברמה פנחס 

_____________________________________________)29-29(נכסים 055-6789653

 בזבוטינסקי קרקע 35 
מ"ר, אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

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

052-3344721)29-29(_____________________________________________

 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)29-29(_____________________________________________

 בהר השלום בית פרטי 
400 מ"ר מחולק ל- 2 דירות, 
3 קומות + מעלית + חניה, 

משופצת א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

וילות ובתים

 למכירה פנטהאוס 5 
חדרים + מרפסת 30 מ"ר 

+ גג עליון וחניה צמודה 
בבניה ברבי עקיבא ירושלים 

2,450,000 ש"ח אלבה נדל"ן 
054-8446671)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברחוב בורוכוב דירת גן 3 
חדרים ענקית כ- 100 מ"ר + 

חצר כ- 50 מ"ר )לא בטאבו( 3 
_____________________________________________)29-29(כ"א תיווך 050-4122744

 בחנה סנש! דירת גן 
5 חד', משופצת + חצר 
ענקית + יח"ד )מושכרת 
3,100 ש"ח( אלוני נכסים 

052-7610603)29-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

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

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

)ללא מעלית( 2,450,000 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)29-29(_____________________________________________

 בחברון, דופלקס 6 
חד' אופציה להרחבה ל- 2 
חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)29-32(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514 

 בלעדי דופלקס 6 חדרים 
באזור חגי, 140 מ' בנוי 

1,900,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)29-29(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-29(א. פנחסי 03-5799308

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

משופצת, ק"ג, חזית + חניה 
2,250,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 ברמת אהרון באזור 
הוילות דופלקס 260 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 4 דיירים א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

_____________________________________________)29-29(הנדל"ן 03-5757829

 בבלעדיות בדוד המלך 
5.5 חדרים גדולה ומרווחת, 

כ- 140 מ"ר ק"ק מוגבהת, 4 
כ"א )כהיום 2 דירות מחוברות 

אפשרות לרכישה בנפרד או 
_____________________________________________)29-29(ביחד( דוד תיווך 050-4122744

 בשכון ג'! 5 חד', 
מעלית, חניה, מחסן, 

מרפסת שמש, כחדשה 
אלוני נכסים 

052-7610603)29-29(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,222,222 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים
 הזדמנות פז! בשלמה 

המלך, 5 חד', 130 מ"ר, 
1,945,000 ש"ח, לחטוף! 

_____________________________________________)29-29(054-3050531 הראשון בתיווך

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)29-29(מתווכים" 03-5701010

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)29-29(_____________________________________________

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

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

050-4999465)29-29(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
050-4999465)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון 5 חד' 
120 מ"ר, ק"ב, חזית 3 כ"א 
ניתנת לחלוקה 2,100,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חדרים 
בבניה ברבי עקיבא ירושלים 

1,920,000 ש"ח אלבה נדל"ן 
054-8446671)29-29(_____________________________________________

 בנתן הנביא - בבן גוריון 4 
חד', ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

מעלית משופצת קומפלט 
_____________________________________________)29-32(לל"ת 054-7520823

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 4, 
מעלית, סוכה גדולה "הטבה 
בעמלת התיווך לשבוע זה" 

_____________________________________________)29-29(תיווך 050-4122744

 באזור בן זכאי 4 ח' 
יפיפיה, ק"א, חזית + מעלית, 

3 כ"א + חניה 2,250,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)29-29(_____________________________________________

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

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

053-3128884)29-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(- נכסים" 03-5791514

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

שמורה 1,675,000 "תיווך 
_____________________________________________)29-29(משגב לדיור" 052-5222690

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

קומה ב' סוכה + מעלית 
1,850,000 ש"ח "תיווך משגב 

_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

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

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

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בנורוק, מעל 100 מ"ר, ק. 
קרקע מחולקת ל- 2 )2+3( + 
סוכה גדולה 1,810,000 תיווך 

058-4772265)29-30(_____________________________________________

 ברד"ק דירת 4 חד' גדולה, 
יפה ומרווחת, הול ומטבח 

_____________________________________________)29-32(גדולים 050-4113420

 בגמר שלד בשיכון ג' 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
052-3344721 8007000)29-29(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 בגבעת פנחס דופלקס 
2 דירות, 3 חדרים, ק"ג 

2,850,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)29-29(_____________________________________________

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

ש"ח מפתח ב- "אפיק - 
_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514 

 בבניין של הרב פינקוס 
זצוק"ל, 3 חד', ק"ב, משופצת 

+ גנרטור + מחסן, במחיר 
מציאה וסופי של 780,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29("תיווך אברהם" 050-4117276

 בטרומפלדור 3 חד', ק"ב, 
משופצת חלקית, 750,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)29-29(_____________________________________________



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

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

+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 
_____________________________________________)29-32(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 
1,700,000 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)29-29(הצבי 053-3147717

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

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

_____________________________________________)29-29(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 

_____________________________________________)29-29(תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)29-29(_____________________________________________

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

053-3147717)29-29(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)29-29(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)29-29(_____________________________________________

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

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

053-3147717)29-29(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)29-29(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

 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)29-29(_____________________________________________

 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)29-29(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)29-29(תיווך הצבי 053-3147717

ירוחם

 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(_____________________________________________

 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

 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 

_____________________________________________)29-29(הצבי 053-3147717

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(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן גוריון פינת הרב קוק 
דירת 3.5 חד' 85 מ"ר מטבח 

חדש 1,650,000 לל"ת 
050-4439888)29-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 3 
חדרים מרווחת, כ- 85 מ"ר + 

סוכה, 3 כ"א, ק"ק מוגבהת 
כניסה מיידי דוד תיווך 

050-4122744)29-29(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)29-29(_____________________________________________

 באפשטיין, 3.5, 
ק"ב אחרונה, משופצת 

מהיסוד, סוכה בסלון 
1,820,000 "גשר נכסים" 

054-8571997)29-29(_____________________________________________

 בנורדאו בלעדי 3 חד', 
ק"ב, חזית, מעלית, 

חניה, סוכה, משופצת 
1,350,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(בועז 050-4156080

 בפרדס כץ באיזורים 
הטובים מבחר דירות 

3 חדרים החל מ- 
1,200,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(בועז 054-8474843

בלעדי!! ז'בוטינסקי עורפ' 
כ. מב"ב 3 כ- 64 מ"ר, 
א. להרחבה צד/וג.בטון 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

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

קומה 2.5, מ' מהיסוד א. בג 
רעפים 1,280,000 "תיווך 

_____________________________________________)29-29(משגב לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד', כ- 66 
מ"ר, ק"ב, א. להרחבה, 48 

מ"ר 1,390,000 גמיש "תיווך 
_____________________________________________)29-29(משגב לדיור" 052-5222690

 3.5 חד', עורפית, חזית 
לאליעזר, מעלית, 3 כ"א, יפה 

052-7671186)29-29(_____________________________________________

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

2,080,000 אבי 054-8449423 
B.D.A 29-29(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 חד', 
קו א' 3 כיווני אוויר אופציה 

של 50 מ' )שלד( מאושר 
1,250,000 פנחס נכסים 

055-6789653)29-29(_____________________________________________

 במרום שיר! 3.5 )ק-6( 
גדולה כחדשה! מעלית, 

חניה, נוף פתוח
052-7610603

_____________________________________________)29-29(אלוני נכסים 

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

לחתימות שכנים 1,350,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)29-29(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + סוכה + 

אופצייה ל- 50 מטר, אישור 
שכנים 1,350,000 תיווך 
_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

 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)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו, 85 מ"ר 
גדולה 3 חדרים + מרפסות, 
חזית, ק"א + מעלית, מיידי 

1,650,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)29-29(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מידית לעוד חדר "אביחי - 

_____________________________________________)29-29(מתווכים" 03-5701010

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

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,210,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

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

ש"ח בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

052-3344721 8007000)29-29(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר, 3 חד' 
גדולה, 1,690,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מול גן העיר 3 חדרים 70 מ"ר 

קומה 2.5 אחרונה אופציה 
בגג כולל היתרים 52 מ"ר, 

משופצת, חזית, פונה לנוף 
+ חניה 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' 3 חד' 90 מ"ר, 
ק"ג + א. בגג בטון + רישיון 

50 מ"ר חזית מצב מעולה 
1,800,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד', 
כ- 90 מ"ר ק"ג, גג בטון 

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד' 95 מ"ר, 
ק"ג ג' בטון 3 כ"א 

חתימות 2,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 2.5 חדרים כ- 50 מ"ר 2 
כ"א ק"ק מוגבהת כניסה מיידי 

_____________________________________________)29-29(דוד תיווך 050-4122744

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)29-29(_____________________________________________

 א. אברבנאל 2.5 חד', 
ק"א, כ- 60 מ"ר + סוכה 

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 2 ח' בזבוטינסקי 
עורפית לבני ברק + 30 מטר 

אופצייה 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

סלומון נכסים והשקעות 
052-7652801)29-29(_____________________________________________

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

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

050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

חדשות!!! 690,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

יחידות דיור

 הכי זול, בשיכון ד' דירת 
גן מושכרת, רק 475,000 
ש"ח לוינגר תיווך לאנ"ש 

04-9991211)29-29(_____________________________________________

 מיוחד, בקרית פאר צמוד 
לצאנז' דירת נוף 5 חד' נוף 

פנורמי לטבריה והכינרת, 
מ.סוכה, פרגולה ומעלית רק 
985,000 ש"ח לוינגר תיווך 

_____________________________________________)29-29(לאנ"ש 04-9991211

 5 חד' מיני פנטאוז 140 
מ"ר חדשה + מרפסת 40 מטר 

)מהכביש ק"ב( נוף לכינרת, 
מרווחת מאוד 1,650,000 ש"ח

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)29-29(עינב 

 בקרית שמואל נייברג 
דירת 4 חדרים, 130 מטר, 

מרווחת מאוד, מוארת, 
קומה 4, מיקום מרכזי ונגיש 

570,000 ש"ח גמיש פונטציאל 
מצויין 050-2442446

_____________________________________________)RE/MAX)29-29 עינב 

 למכירה/השכרה צמוד 
לשטיבלך דירת 4 חדרים 

חדשה, 100 מטר + מחסן 
+ חניה + מרפסת עם נוף 

לכינרת 960,000 ש"ח גמיש 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)29-29(עינב 

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל דירת 3 חדרים 
80 מטר, קומה 2, מסודרת, 
550,000 ש"ח גמיש בהצעה 
רצינית עינב 050-2442446 

 RE/MAX)29-29(_____________________________________________

 בית קרקע מושכרת 
2,500 ש"ח פינתית באזור 

החרדי, 4 חדרים רק 565 אלף 
_____________________________________________)29-29(ש"ח משה 054-3255667

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

_____________________________________________29-29(משה 054-3255667

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

בדימונה וירוחם משה 
054-3255667)29-29_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

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

+ מרפסות, גישה נוחה, 
ע"י ביהכ"נ נווה אברהם 

רק 2,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(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 

_____________________________________________)29-29(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 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

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

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

2,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(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! 

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 פרויקט נווה אור, דירות 
3/4/5 חדרים החל מ- 

660,000 ש"ח אלבה נדל"ן 
054-8446671)29-29(_____________________________________________

 דירות 3-5 חדרים, 
ישירות מהקבלן, ליווי 

בנקאי, נוף עוצר נשימה, 
הזדמנות נדירה, החל

מ- 670,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

 דירות מרווחות עם 
אופציה, 3-5 חדרים, 
הון עצמי 30 אחוז, 

שכונה חסידית, החל מ- 
690,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

 מבחר למשקיעים, 
לדוגמה: מושכרת חוקית ב- 

8,500 ש"ח מחיר 1,390,000 
ש"ח בית ישראל 

054-8070418)29-29(_____________________________________________

 מיקום מעולה, פנטהאוז 
מפואר 4.5 חד', סטנדרט 

מקסימלי, בניין חדיש, בית 
_____________________________________________)29-29(ישראל 054-6401612

 למכירה בעמישב בית דו 
משפחתי, 4 חד', יושב על 

מגרש 250 מ"ר עיסקת השנה, 
צמוד לגני הדר 050-6925400 

_____________________________________________)FOX)29-29 נדל"ן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד דירת 2.5 

חדרים, ק"ב, במחיר הזדמנותי 
_____________________________________________)28-31(יהודה הס 050-3003455

 חייבת להימכר, בכפר 
אברהם דירת גג יחודית 4+1 
עם יחידת דיור נפרדת, סוכה, 
מעלית חניה עסקה מצויינת 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)29-29 נדל"ן 

 באיזור אנה פראנק 
דירת גג חדשה, 5 חדרים 2+3 

מושקעת מאוד , שתי חניות, 2 
מחסנים, מעלית מגיעה לשתי 

מפלסים עם שתי כניסות 
_____________________________________________)29-29(נפרדות נטלי 052-2948691

 למכירה רוטשילד/הרב 
קוק 6 חדרים )דירה בקומה( 

גדולה ומסודרת + מעלית 
וחנייה 2,070,000 ש"ח 

050-4464170)29-29(_____________________________________________

 בפנקס, ק"ג, 5 חד', 
מקבלן, מ. שמש, חניה פריים 

לוקיישן! בית ישראל 
054-6401612)29-29(_____________________________________________

 בחיים כהן המתחרד! 
4.5 ח' + מעלית שבת, 

מרפסת סוכה, חניה מקורה 
ומחסן! מיידית!! 

050-4811122)29-29(_____________________________________________

 למכירה בסלנט 4 חדרים 
גדולים + מעלית וחניה 

1,440,000 ש"ח 
050-3528252)29-29(_____________________________________________

 למכירה בגני הדר דירת 
4 חדרים במיקום הכי טוב 

 fox 050-6925400 בשכונה
_____________________________________________)29-29(נדל"ן 

 בסלומון, נדירה, שתי 
כניסות, מעלית וחניה, 130 
מ"ר! 1,599,000 ש"ח בית 

_____________________________________________)29-29(ישראל 054-6401612

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

מסודרת 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)29-29(יוחנן 050-4104044

 בסלומון, 3 חד', משופצת, 
ק"ג, מחיר מציאה 1,219,000 

בלבד! בית ישראל
054-8070418)29-29(_____________________________________________

צפת

קרני שומרון

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מחסנים

השקעות

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

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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. 
 2 דירות אירוח למשפחות, _____________________________________________)26-37(050-6901390

גינה, מדשאות, טרמפולינה, 
נדנדות ומפל מים 

052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

בית שמש

4-4.5 חדרים

רמת גן

 בבלעדיות!! במקום 
מעולה באלוף הנצחון, 4 חד', 

מרווחת, כ- 96 מ"ר, מעלית + 
חניה בטאבו!!! תיווך "חכמת 

רחוב" 052-2585808
)26-29(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

 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
 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(

תל ציון
 באהבת ישראל 4 

חד' + מזגן מרכזי + גינה, 
אופ' לחלוקה ל- 2 דירות 

1,400,000 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, 2 חד', ק"ג, 
חדשה + מזגנים, מרוהטת,

058-7632114)27-29(_____________________________________________

 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

 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)29-29(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

 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]

 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

 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

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

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

_____________________________________________)28-39ל(054-8057736

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

 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 
_____________________________________________)28-49(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

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, 

_____________________________________________)29-34(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' 

053-7763264 053-7334201)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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 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

 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(_____________________________________________

 בית פרטי נדיר בשכונת 
הלל, 500 מ"ר מגרש, משגע 

ושקט, "רימקס 100%" 
052-3739300)29-32(_____________________________________________

וילות ובתים

אלעד
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5 חד' כ- 130 מ"ר, 
מרפסת 80 מ"ר, נוף מרהיב 

_____________________________________________)29-29(5,000 ש"ח 054-9422194

 להשכרה בשח"ל בבניין 
חדש דירות 3/4 חד' חדשות 

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג/דופלקס 5 חדרים 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יחידת 

הורים + גג גדול פתוח, 
שקטה עם נוף, קומה 

ג' )ללא מעלית( + חניה 
בטאבו 7,900 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון פ' 
קוק )מול השלישות( 4 

חדרים מטופחת, יחידת 
הורים + סוכה, קומה ג', 

עורפית ושקטה + מעלית 
+ חניה 5,500 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)29-29(_____________________________________________

 ביחזקאל 10 בבנין חדש 
+ חניה, ק"א, 3 כ"א, 

_____________________________________________)29-30ל(4,500 ש"ח 054-2882750

 בנורדאו בלעדי 3 חד' 
גדולים, ק"א, חזית, מיידי 

מפתחות אצלי אפיקי 
_____________________________________________)29-29(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשיכון ו' דירת 3 חד', 
3,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 חדרים, 

קומה ב', חזית, משופצת 
וממוזגת 4,200 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)29-29(_____________________________________________

 מציאה! יח"ד בכהנמן, 
מרוהטת, ממוזגת, מאווררת 

)25 מ"ר( רק 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ל(052-7659811

 ברחוב דניאל 2 חדרים, 65 
מ"ר, ק"ק )5 מדרגות( כניסה 
_____________________________________________)29-29(מיידית, תיווך 050-4122744

 בבורוכוב 2, 2 חד' גדולים 
ויפים, ק"ב + מעלית בבנין 
כחדש מתאים לזוג וגם לגן 
_____________________________________________)29-30ל(2,500 ש"ח 053-2807550

 בזבוטינסקי/הרב שך 
2.5 חד', ק"א, כ- 80 מ"ר 

מרווחת וממוזגת
3,490 ש"ח נדל"ן הקריה

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 ברח' רמב"ם כניסה 
נפרדת, מרוהטת וממוזגת 

2,600 ש"ח כולל חשמל מים 
_____________________________________________)29-30ל(וגז 054-8484869

 יח"ד בק.הרצוג בשלוש 
השעות, יפהייפיה ק"ב + 

_____________________________________________)29-30ל(מעלית 050-4155784

ירושלים
 יחידה לזו"ג חדשה, 

מרוהטת, 2,700 ש"ח *יחידה 
2 חד', מרוהטת הכל חדש 
3,700 ש"ח 052-6242872

_____________________________________________)29-32ל(

לפרסום
03-6162228

 4 חד' ממוזגת, כולל 
ארונות, מסורגת במרכז העיר 
_____________________________________________)29-32ל(ק"א + מעלית 054-2112542

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

050-4104044)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות להשקעה 
מחולקת לשלוש יח"ד 

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

050-4104044)29-29(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

600,000 ש"ח
052-7663286)29-32(_____________________________________________

 למכירה בטבריה בניין 600 
מטר בנוי, מחולק ל- 14 דירות 
+ קומת מרתף + חנות קרוב 

לרב קוק 3,600,000 ש"ח עינב 
RE/MAX 050-2442446)29-29(_____________________________________________

 למכירה במושבה מגדל 
מגרש 1400 מטר, ניתן לבנות 
5 בתים עם אופציה ל- 6, נוף 

לכינרת 050-2442446
_____________________________________________)RE/MAX)29-29 עינב 

 למכירה קו חלוקת ירך 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 
ואורגני לקוחות קבועים 

_____________________________________________)29-29(יגאל 052-8708776

 ברמת אהרון שטח 
מסחרי 60-200 מ"ר קומת 

כניסה מיידי! "אפיק - נכסים" 
 03-5791514)29-29(_____________________________________________

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

לכל מטרה, משה 
052-2631467)29-36(_____________________________________________

 בפינס קרלין בי-ם בדמי 
מפתח חנות 20 מ"ר לכל 

מטרה, גמיש לרציניים
_____________________________________________)29-32ל(050-2052120 050-7874791

 בלעדי חנות למכירה 
בז'בוטינסקי, 15 מטר, 

מושכרת + רחבה 620,000 
ש"ח תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)29-29(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע בסמוך 
לביכ"נ הגדול, 50 מ"ר 
לכל מטרה! רק 5,500 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)29-29(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
050-4999465)29-29(_____________________________________________

 להשכרה לטווח ארוך 
מבנה לגן ילדים תיווך יישוב 

_____________________________________________)29-29(הארץ 052-3344721

 בהזדמנות מחסנים 
בגדלים שונים בכל רחבי 
העיר במחירים מעולים 

_____________________________________________)29-29(תיווך 03-8050080

 בסמטת רחל, חדר, 
משופץ וממוזג, בכניסה 

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

052-2452820)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות משרדים 
יוקרתיים בגדלים שונים 

בכל רחבי העיר במחירים 
מעולים תיווך 
03-8050080)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קומה 1, 
כניסה פרטית, 4 חדרים, 75 
מ"ר, חזית, מתאים למשרד, 

קליניקה, סטודיו תיווך 
050-4122744)29-29(_____________________________________________

 להשכרה משרד 80 מ"ר 
משופץ, מחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)BA)29-29 יזמות 054-4980159 דורון 

 משרד ברח' פרל 28 בני 
ברק, בנין חדש מהנילונים, 

ק"ק, כניסה מהחזית 5,500 
ש"ח מיידי לל"ת 

054-8449114)29-29_____________________________________________

 קייט רחבי הארץ, קמפוס 
מפואר במרכז, מרחבים, 

מדשאות, חדרים מפוארים, 10 
_____________________________________________)29-30(דק' מהחוף 052-7637868

 לבין הזמנים, דירת 3 חד' 
גדולה, יפה, נקיה, מטופחת 

_____________________________________________)29-32(וממוזגת 052-7169652

 דירת נופש חדשה, גדולה, 
מוארת בקריה החרדית + 

מרפסת עם נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32ל(053-3179079

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "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(_____________________________________________

 "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, 
נוף מדהים

052-7772913)8-30/19(_____________________________________________

 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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 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
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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

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 30-40 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

 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(_____________________________________________

 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

מיצובישי
מכוניות

 "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)29-32(_____________________________________________

אינסטלציה
 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 הסימטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת/חצר, נוף, מחיר מיוחד 

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(_____________________________________________

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

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

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

דקות הליכה לבתי-הכנסת 
המבוקשים והגלריות.

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

צימר משפחתי 
מיוחד וקסום 

עד 8 
נפשות

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

 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)28-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כפר חנניה
 יחידת נופש מאובזרת, 

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

_____________________________________________)28-31(לטבריה 050-49889295

רמת הגולן
 לקבוצות/זוגות/משפחות 
בית נופש מפנק + 2 גינות,  

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 דירת 3 חד' מרווחת, נוף 
מול ההר 053-7294477 

050-5884173)29-29(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

 דירות נופש בטבריה,
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)27-30(ומחירים 058-7797817

טלזסטון

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 וילה משפחתית גדולה, 
ממוזגת, מאובזרת, פרטיות, 8 

מיטות, בריכה בישוב
_____________________________________________)29-30ל(053-2441442

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

 במקור ברוך/גאולה 3 
חד', ממוזגת, נקיה ומטופחת, 
_____________________________________________)29-32(לימים ושבתות 054-8476494

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 וילות נופש חצר גדולה, 
גקוזי סאונה 7 מיטות וקרוב 

לכינרת, מחירים נוחים 
_____________________________________________)29-32ל(058-3242225

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים 

משחקים לילדים 
_____________________________________________)29-32ל(08-9788741

 במרכז דירת 4 חד' 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-32ל(כנסת 055-6618186

 בקצרין, דירת 2 חד' 
ממוזגת + גינה + חניה 

פרטית, ליד ביהכנ"ס 
04-6961029)29-32(_____________________________________________

 גי'פ מיצובישי פג'רו 
2004, דיזל אוטומט, 7 
מקומות, מצב מעולה

050-7955529)29-32(_____________________________________________

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

 למכירה, ספר תורה מוכן, 
חדש, כתב בית יוסף גודל 48 

כתב מהודר מאוד
_____________________________________________)26-29ל(052-7664419

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

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

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-29(שרי 050-4171813

לפרסום
03-6162228



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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

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

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

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

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

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

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

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(_____________________________________________

 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 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

 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

 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

שיפוצים
 צבע, איטום, 

אינסטלציה, ריצוף, 
תיקונים כלליים, תיקון 

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

 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

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

 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

 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

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 נמצא נגן בחודש חשוון 
MAX Q בקו 402, מסוג

_____________________________________________)29-30ל(052-7657518

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

 לביהמ"ד דרוש ספרי 
קודש בתרומה ניתן להקדיש 

_____________________________________________)29-30ח(לכל מטרה 052-7120208

 דרוש מקרר קטן למסירה 
או למכירה במחיר מוזל 

_____________________________________________)29-30ח(052-7119953

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 סוללה נטענת 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(מציאה טל': 050-2897977

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7171228

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7171228

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)29-30ח(250 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-6850138

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

_____________________________________________)29-30ח(050-6850138

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD 8 טושיבה, מסך

_____________________________________________)29-30ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח 055-9765406

 זוג רמקולים רצפתיים 
PNILIPS משנות השבעים 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח 055-9765406

 DELL מחשב נייח 
  ,GB320

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח 052-7692405

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)29-30ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

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

_____________________________________________)29-30ח(053-3179093

 כיריים של 2 להבות 
, חדש, צבע לבן, לא היה 
בשימוש 200 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ל(054-4469964

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 052-2437292

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים 400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-7773591 03-6191468

 מכתביה 400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-689964 03-6196964

 ספריה 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-6196964 054-7773591

 מזנון 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-6196964 054-7773591

 למכירה כסאות לשולחן 
סלון 500 ש"ח 03-6196964 

_____________________________________________)29-30ח(054-7773591

 למכירה כסאות עץ 40 
ש"ח + מכשיר כושר בטן 90 
ש"ח + עגלת שוק איכותית 

60 ש"ח + כיסא מנהלים 90 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 שולחן מעץ אורך 2.40 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 050-4120010

 מיטה הירייזר במצב מצוין 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 053-3188181

 ארונית כשידה 3 דלתות 
שמורה מאוד 80*1.10 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3188181

 2 כסאות נוח חדש, כל 
כיסא עלה 400 ש"ח, לא היה 

בשימוש, למכירה כסא ב- 200 
_____________________________________________)29-32ל(ש"ח 054-3584040

 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

 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

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

_____________________________________________)29-30ח(אורטופדי ונוח 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)29-30ח(35 ש"ח 050-6907470

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו D5 + גגון + מתאמים 
מצב חדש לגמרי )צבע גינס( 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח טל': 054-7921893

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8446728

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

_____________________________________________)29-30ח(052-4747667

 כסא אוכל לילד 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא בטיחות לרכב 
לתינוק חדש! ציקו 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 400 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטי 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון ציקו 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 פג'וש לעגלת בובו 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 ניילונים לגשם לעגלה 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת בוגבו קמליון במצב 
טוב )בעיה בידית( 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא אוכל לתינוק תו תקן 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח 054-8421867

 מיטת תינוק 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3188181

 שידת החתלה 4 מגירות 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 053-3188181

תקשורת
 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

 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

 למכירה פלאפון כחדש!! 
פלאפון של חברת הוט מובייל, 

היה בשימוש כ- 3 חודשים 
בלבד רק 130 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8426680

 E1200 למכירה פלאפון 
_____________________________________________)29-30ח(רק ב- 70 ש"ח 054-8426680

 סלולרי למכירה סוג 
שנפתח ונסגר, 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-32ל(גמיש 054-3584040

כללי

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

 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
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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 
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

 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

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

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

 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

 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

 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

 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

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

 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(_____________________________________________

 שולחן וכסאות ילדים 40 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3188181

 נעלי עקב גבוהות 
כחדשות מידה 35 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188181

 גיגית עיסוי לרגליים 
חשמלית, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)29-30ל(150 ש"ח 054-4469964

 מזרן ספוג, כחול - סגול, 
נקנה ב- 1,100 ש"ח, למכירה 

_____________________________________________)29-32ל(ב- 500 ש"ח 054-3584040

 אמבטיה תינוק מצב 
_____________________________________________)29-30ח(מעולה 50 ש"ח 050-4165680

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח 050-4165680

 תנור מצב מעולה 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 
סגנון עתיק 300 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 ספריה לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8421867

 מארזי 10 פנימיות 
לאופניים 50 ש"ח + פריטים 

_____________________________________________)29-30ח(זולים בפ"ת 054-4662510

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 כיריים נירוסטה עובד 3 
להבות במצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 אופני הילוכים במצב 
מצוין מידה 22 ב- 260 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 מיטה מתקפלת במצב 
סגור כורסא כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX לגילאי 3-4 כולל גלגלי 
_____________________________________________)29-30ח(עזר 120 ש"ח 052-7148004

 אופני איזון חדשים באריזה 
ורוד/לבן 125 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)29-30ח(054-4662510

 למכירה אופניים לילדים 
לגיל 8 והלאה ממש חדשות 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-2819921

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 תלת אופן עם מוט הכוונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-6907470

 תלת אופן עם שמשיה 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח 050-4120010

 למכירה סט ספרי תאוריה 
חדש + דיסק במחיר זול 85 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-2338519

 למכירה עגלת גראבו 
כחדשה שכיבה + טיולון + 

תיק + מגן 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8439848

 עץ אומנותי לתמונות 
משפחה צבע כסף 20*40 

_____________________________________________)29-30ח(ס"מ 50 ש"ח 053-3187278

 מפה מיוחדת עם תחרה 
מצב מצוין גודל 2.5 מטר 25 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3187278

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 50 ש"ח 053-3187278

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)29-30ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 LG כונן דסקים חיצוני 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח טל: 052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 שולחן סלון סנדויץ + 5 
כסאות מרופדים מצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 050-4165680

 עמודות ספרים 240*80 
סנדויץ כחדש 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
לומד מדהימה 190 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 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

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 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



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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 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
 דרושה מתאמת _____________________________________________)27-30(058-4114888

פגישות לחברת ביטוח 
בפ"ת תנאים מעולים! 4 

משמרות בשבוע!
054-2328926)24-29(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

הנדסאי/ת מיזוג אויר
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

דרישות: תעודה בתחום - חובה • טיפול בתקלות • טיפול באחזקה מונעת
vrs נסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

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

C
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03-5770550 
03-5771144

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרושה גננת / מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)27-30(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות מנוסה לאזור 

המרכז,  יכולת ביטוי )גיל 
+30( תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)27-30(מעולים! 054-4771509

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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: 02-5370279

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

 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 
 דרוש/ה מנהל/ת לחנות _____________________________________________)28-29ל(054-7098049

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(_____________________________________________

 בצפון ת"א 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 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

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

לוח הדרושים הדתי
מס. 1 בישראל

דרושים/ות לעבודה מיידית
מזכירה לעבודה מהבית למכון חינוך חרדי 

FullStack ₪ 20,000 – 27,000 מהבית: אנשי/ות בדיקות אוטומציה ומתכנתי/ות
נאמן כשרות למאפייה בהשגחת הבד"ץ בירושלים, 36 ₪ לשעה

סוכן/ת שטח ללקוחות קיימים + רכב צמוד, 11,000 ₪ 
מנה"ח ראשית לחברה בר"ג תחת מנהלת חרדית, 7.5 שעות, 10,000 - 11,000 ₪ 

מזכירה למוסד חרדי גדול לבנות בירושלים
מזכירת מנכ"ל לעיתון בב"ב, תנאים מצויינים

מורים/ות, מחנכים/ות ומלמדים למגוון מוסדות לימוד בכל רחבי הארץ 
גרפיקאים/יות למשרדים בירושלים, ב"ב, פ"ת, מ.עילית, ביתר וצפת

נהג ב' למנכ"ל דתי באזור המרכז
מנהל + סמנכ"ל לארגון חסד גדול בירושלים 

*ניסיון חובה

 לאשפר בשר
סניף ב"ב

netanel@eshpar.co.il: מייל
פקס: 03-5748072

נא לשלוח קו"ח 

דרושים קצבים
דוברי יידיש
תנאים טובים

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

ידיעות פ"ת / 8229159 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

גל גפן / 8229161 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

קול העיר בני ברק (קו עיתונות דתית) / 8229160 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

050-888-3908

אם את אוהבת ילדים,
מקומך איתנו

דרושות 
מטפלות 

בגבעת שמואל 
40 ש"ח לשעה | משרה מלאה

למעון בפיקוח לשנה הבאה

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« אפשרות להרחבת משרה עם הדרכה בבוקר
« ליווי והכשרה קבועים «  אפשרות קידום

 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

 דרושה מדריכת ראיה 
לילדה בת 3 בביתה 

050-6256846)28-31(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

 ל"בית מיחא" בת"א 
סייעים/ות לגיל הרך 

sivan@michata.org.il :קו"ח
03-6994777 שלוחה 

_____________________________________________)29-32(3/6, פקס 03-6996821

 דרוש עובד נקיון לבנין 
בגבעת שמואל, שכר גובה 

מאוד, לרציניים בלבד! 
_____________________________________________)29-32ל(050-4174153

 דרוש מיידי נהג עם רשיון 
אוטובוס זעיר פרטי להסעות 

_____________________________________________)29-32(ומשלוחים 053-3169658

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת במשרה 
מלאה 7-16:00 2. סייעת 

למשרה חלקית לגילאי שנה 
_____________________________________________)29-32ל(052-8226582 052-8530061

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
חול אחה"צ טל:
052-7623821)29-30(_____________________________________________

 לארגון חרדי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן 

פגישות ועבודה משרדית 
שקטה, 3 שעות ביום, שכר 

3,000 ש"ח קריירה 
072-222-2262)29-29(_____________________________________________

 למוסד חרדי בירושלים 
איש/ת שטח, למשרת שטח 

מעניינת, שכר 10,000 + רכב 
_____________________________________________)29-29(צמוד קריירה 072-222-2262

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה למשרת בוקר, א-ה 

9:00-13:00, שכר 4,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(קריירה 072-222-2262

 מלקט/ת סחורה למרכז 
לוגיסטי סמוך לבני ברק, שעות 

נוחות, שכר 12,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(קריירה 072-222-2262

 משלוחן לירקות מוסדי 
בב"ב, רישיון ב', מגיל 24 

עבודה פיזית, בערב
050-4168864 077-7010470)29-32(_____________________________________________

 לחנות דגים בירושלים 
דרוש עובד מסור וחרוץ, תנאים 

_____________________________________________)29-30(טובים 050-4149605

 בפתח תקוה /גבעת 
שמואל דרושה סייעת מובילה 

למשרה מלאה, שכר גבוה 
_____________________________________________)29-32(במיוחד! מיידי 054-7978069

 למאפיה בב"ב, דרושים 
עובדים כללים, אופים, מנהל 
חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 

_____________________________________________)29-32(תנאים טובים 054-6855447



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!


	Kvbp1p001new
	Kvbp1p002
	Kvbp1p003
	Kvbp1p004
	Kvbp1p005
	Kvbp1p006
	Kvbp1p007
	Kvbp1p008
	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015
	Kvbp1p016

