
    

צדק היסטורי:

גרמניה תפצה
אלפי ניצולי שואה 

יוצאי רומניה

הייצוא הישראלי 
שובר שיאים

בחופש מעדיפים לעבוד מהבית
חברת התעסוקה המובילה: מידי שנה בימי חופשת הקיץ, עולה 

הביקוש לעבודות מהבית במגוון רחב של תחומי תעסוקה

400 משפחות כבר ניסו

|  עמ' 5 |

הממשלה מתכננת להוסיף לערים קרית גת וקריית 
מלאכי כ-65 אלף יח"ד עד 2040 שתהוונה חלק 

משמעותי מהפתרון למצוקת הדיור החרדית | עמ' 2

100 אלף יחידות 
דיור למגזר החרדי

בס"ד יום רביעי כ"א תמוז תשע"ט  24/7/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ' בתמוז תשע"ט 23/7/19

דולר ארה"ב « 3.5370
אירו « 3.9544
לירה שטרלינג « 4.4036
יין יפני « 3.2711
פרנק שוויצרי « 3.5967

בחופש לומדים: 
אנגלית או יישומי 

מחשב
/ עמוד 6

«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

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

הפתרון למצוקת הדיור

| עמ' 4 ||  עמ' 5 |

גידול המהיר בייצוא הקפיץ 
את ישראל מהמקום האחרון 

למקום ה-8

תכנית משפחתית להתמודדות עם עודף משקל בילדים: 
הרגלי תזונה ופעילות גופנית, הדרכת הורים להובלת 

שינוי אצל הילדים
|  עמ' 7 |
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נחמן וינברג

על פי פרסום בכלכליסט, בקריית גת מתוכננת בניית עוד 
40 אלף יח"ד, ובאדמת מושב תימורים ייבנו עוד 15 אלף 
זו צפויה להסתפח בעתיד לקריית מלאכי,  יח"ד, שכונה 
הציבור  עבור  ייבנו  אלו  שכונות  התכנון,  מנהל  תכניות  פי  על 

החרדי, כאשר בכסיף צפויה בניית 18 אלף יח"ד נוספות. 
בנוסף, גם בחריש נשקלת האפשרות לשווק את 10,000 יח"ד 
המתוכננות להיבנות עבור הציבור החרדי. במקביל, צפויה בניית 

אלפי יח"ד נוספות באלעד וברמת בית שמש. 

ניכר  חלק  שיהוו  יח"ד  כ-100,000  יחד  מהוות  אלו  תכניות 
מפתרון צרכי הדיור החרדי ב-20 השנים הקרובות. 

כמות  מהוות  יחדיו  אשר  מרשימות  בתכניות  מדובר  כי  יצוין, 
קדימה,  שנים   20 פני  על  בהתפרס  אולם  יח"ד,  של  מרשימה 
בהחלט אין בכך כדי לתת מענה מלא עבור הנדרש, כשלפי הערכות 
מקצועיות נדרשת יותר מכמות כפולה של דירות עבור ה-20 שנים 
החרדי  בציבור  הדיור  מצוקת  כיום  כבר  כאשר  בפרט  הקרובות, 

ובהתאם לכך גם רמת המחירים, הינה החריפה ביותר. 
כשנודע לפני שנתיים על הכוונה לייעד את השכונה בת 10,000 
הדירות ממערב לקריית גת לחרדים, הצהיר ראש העירייה אבירם 

חרדית.  לא  שכונה  של  הקמה  ויקדם  זאת  למנוע  יפעל  כי  דהרי 
אבל כיום דהרי אומר ל"כלכליסט" כי אינו מתנגד לרעיון שעירו 
תכיל  גת  "קריית  כי  מסביר  הוא  חרדים.  אלפי  עשרות  תקלוט 
עם  לא  בעיה  לנו  אין  דיור.  יחידות  אלף  מ־100  למעלה  בעתיד 
חרדים, לא עם העולים מתימן, לא עם העולים מחבר העמים ולא 
עם עולי אתיופיה. קריית גת היא המודל הקלאסי לחיים יחד של 
כל שבטי ישראל. כפי שאמרתי כל הזמן העיר קריית גת הופכת 
הקרובות  והיא תהפוך בשנים  ישראל  למרכז החדש של  אט  אט 

למטרופולין עם למעלה מ־300 אלף תושבים"

חיים וייס

לאחר שלמעלה מ-90% מזוכי 'מחיר למשתכן' בפרויקט 
'צמרות נתיב' ברמת בית שמש ד' כבר מימשו את זכאותם, 
הדירות  שאר  של  המוקדמת  המכירה  לאחרונה  החלה 
בפרויקט היוקרתי לכלל הציבור במחירים אטרקטיביים במיוחד 

והיא רושמת ביקוש גבוה.
'צמרות נתיב' – פרויקט המגורים החדש של רמת בית שמש 
ההולכת  ד'  ברמה  המבוקשים  הפרויקטים  לאחד  נחשב  ד', 
בנות  דירות  הכולל  יוקרתי  מגורים  בפרויקט  מדובר  ונבנית. 
עם  פנטהאוזים  ומיני  פנטהאוזים  חדרים,  שישה  עד  שלושה 
ונוף  מרפסת סוכה לכל דירה, חניה בטאבו, מפרט טכני עשיר 
נמצאים  הבניינים  בפרויקט.  המגורים  מבתי  הנשקף  בראשית 

בבניה מתקדמת כאשר הצפי לאכלוס עומד על כשנתיים וחצי.
ד'  שמש  בית  רמת  במעלה  ממוקם  נתיב'  'צמרות  פרויקט 
ובמרכז השכונה החדשה, השוכן בין כביש 38 לרמת בית שמש 

ג' הקיימת. דיירי הפרויקט ייהנו מנוף בראשיתי וירוק במיוחד 
של פאתי הרי יהודה ועמק האלה, ומדירות ברמת גימור גבוהה 

הנבנים בסטנדרטי הבנייה המתקדמים ביותר.
את פרויקט 'צמרות נתיב' המבוקש בונה חברת 'נתיב פיתוח', 
בבעלותו של ר' שמחה גריידינגר המכיר היטב את שוק הנדל"ן 
ניסיון  פיתוח"  ל"נתיב  מאידך.  החרדי  הציבור  צרכי  ואת  מחד 
ברחבי  פרויקטים  של  שורה  בבניית  שנה  כ-30  של  ואמינות 
הארץ בכלל ובעיר בית שמש בפרט. נתיב פיתוח היא למעשה 
החברה הגדולה ביותר בעיר בית שמש עם בניית מספר רב של 
יחי"ד  ל-1,000  קרוב  של  ובהיקף  שונים  בשלבים  פרויקטים 
ואלפי מטרים של מסחר וחנויות הנבנים ב-35 בניינים הפרוסים 

במיקומים הטובים ביותר בשכונה. 
החברה מתנהלת בשקיפות מלאה ועל פי כל כללי חוק המכר. 
הפרויקט מלווה בליווי בנקאי מלא המבטיח לרוכשים ביטחון 
לקבלת  ועד  הרכישה  מרגע  כלכלי  ושקט  שלהם  לכסף  מלא 

המפתח לדירה החדשה.

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': נחמן וינברג

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

המטרה: לבנות 100 אלף יחידות דיור בשנים הקרובות עבור הציבור החרדי

דירות אחרונות בפרויקט
'צמרות נתיב' ברמת בית שמש ד'

הפתרונות למצוקת הדיור 
החרדי: 100 אלף יח"ד

הממשלה מתכננת להוסיף לערים קרית גת וקריית מלאכי כ-65 אלף יח"ד 
עד 2040 שתהוונה חלק משמעותי מהפתרון למצוקת הדיור החרדית

המשטרה מודיעה: 
מצלמות המהירות
חוזרות לפעילות

 אלף יח"ד עבור הציבור החרדי. כסיף )הדמיה: מן 18 
)שנער אדריכלים

אחרי שמרבית הדירות שיועדו לזוכי 'מחיר למשתכן' כבר שווקו, 
החלו ב'נתיב פיתוח' בשיווק שאר הדירות בפרויקט 'צמרות נתיב' 

ברמת בית שמש ד' לכלל הציבור 

לאחר קבלת חוות הדעת הנדרשות נמצא 
כי המערכת אמינה ומדויקת, וניתן אישור 
מפרקליטות המדינה לחדש את האכיפה

נחמן וינברג

עם  מלא  בתאום  המשטרה  פעלה  האחרונים  בחודשים 
פרקליטות המדינה לקבלת חוות דעת מקצועיות מכלל הגורמים 
הרלוונטיים, ע"מ לבסס את אמינות ודיוק מערכת א-3 במישור 
המשפטי. לאחר קבלת כל חו"ד הנדרשות נמצא כי מערכת א-3 
אישור מפרקליטות המדינה לחדש את  וניתן  ומדויקת,  אמינה 

האכיפה ובהתאם לחזור ולהנפיק דו"חות.
באמצעות  האכיפה  מלא  באופן  תחודש  האמור,  לאור 
הרחב  האמצעים  מסל  חלק  להיות  ימשיכו  אשר  המצלמות 
בקטל  להיאבק  החשובה-  במשימתה  המשטרה  שבשימוש 

בכבישים ולהציל חיים.
הוגשה  בהם  משפט  ברירת  ודו"חות  לדין  הזמנה  דו"חות 
לגביהם  ההליכים   - בבימ"ש  מתנהלים  אשר  להישפט  בקשה 
מועד  לגביהם  נקבע  שטרם  דו"חות  לעניין  כסדרם.  ימשיכו 
ביצוע  בדבר  לנהגים  הודעה  נשלחה  בעניינם  ואשר  משפט 

עבירה - בתקופה הקרובה תימסר הודעה לגביהם.
יחזרו  המצלמות 
תנועה  עבירות  לתעד 
ולהנפיק דו"חות לנהגים 
במהירות  הנוסעים 
בחוק  מהמותר  החורגת 
ובכך מסכנים את חייהם 
משתמשי  חיי  ואת 

הדרך.

תנופת הבניה בצמרות נתיב

מצלמת מהירות



לאומית סיעוד
דואגים לעתיד ולשקט שלכם
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי הקבוצתי 
ללקוחות לאומית באמצעות מנורה מבטחים.

 מוקד לאומית במנורה מבטחים: 5565*
ילדים עד גיל 19 חינם

למידע ולהצטרפות:

בכל רגע ובכל גיל 
אפשר להפוך לסיעודי
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לא רק בקופה: שופרסל מכניסה לשירות רובוט חדש שיעזור בסידור המדפים

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

הכירו את יגאל
מאת: נחמן ויינברג

ברובוט לשם  בפיילוט של שימוש  שופרסל החלה 
מעקב אחר המלאי במדפים . לשם כך מצויד הרובוט 
ספירת  לגבי  הנתונים  את  אוספות  אשר  במצלמות 
החדש  הרובוט  להתרוקן.  שעומדים  מדפים  וסימון  מלאי 

מכונה 'יגאל' ועלותו מסתכמת ב-20,000$ והוא צפוי לשפר 
רק  לפעולה  נכנס  הרובוט  זה,  בשלב  במדפים.  הזמינות  את 
בסניף אחד של שופרסל ובהמשך הוא צפוי להיכנס בהדרגה 

לשימוש בסניפים נוספים.
גם ברשת סופר פארם החלו בפיילוט של שימוש ברובוט 
המסוגל לסרוק מרשמים ולאתר את התרופות עבור הלקוחות 

ובכך לקצר את זמני ההמתנה בבתי המרקחת שבסניפים.

קליטת עלייה והשתלבות בחברה
מדינת ישראל משקיעה הון רב בקליטת עליה, 
במתן סל הטבות לכל עולה חדש כדי לסייע לו 
רבים  זאת,  ולמרות  ישראל.  במדינת  להשתלב 
מהמקרים  ובחלק  להשתלב,  מתקשים  מהעולים 
גם הדור השני מתקשה מאד, ונחשב לאוכלוסיית 
רווחה. הסוגיה מדוברת לאחרונה בעקבות מחאת 
כישלון  או  להצלחה  הגורם  אך  אתיופיה,  יוצאי 

בשילוב וקליטה פשוט נעדר מן הדיון.  
וגם  קשה,  היא  השתלבות  כל  יסוד,  כהנחת 
ההצלחה  מהמקרים  גדול  בחלק  זמן.  לוקחת 
בין  ברור  הבדל  יש  אבל  השני.  בדור  רק  מגיעה 
הגירה מוצלחת, לכושלת. ובשיח הציבורי בארץ 
רווחות בעיקר טענות על קיפוח ואי שילוב, ואין 

מספיק ביטוי לדרכים היעילות להשתלבות. 
הגירה  של  מובהקות  דוגמאות  יש  היסטורית, 
מוצלחת, ויש דוגמאות להגירה כושלת, ומעניין 
להצלחה  בולטת  מאד  דוגמה  ביניהם.  להשוות 
היהודים  זה  מהגרים,  קבוצת  של  בהשתלבות 
ה-19.  המאה  בסוף  הברית  לארצות  שהיגרו 
וחצי  כשנים  היגרו  שנה,  כ-40  של  בתקופה 
ורק  לארה”ב,  אירופה  ממזרח  יהודים  מיליון 

כי  המוצא  לארצות  חזרו  ממנה  בודדים  אחוזים 
לא הצליחו להשתלב. ההשתלבות הייתה קשה, 
אהודה  מיעוט  קבוצת  היו  לא  פעם  אף  יהודים 
סל  עם  שם  להם  חיכה  לא  אחד  ואף  במיוחד, 
קליטה או תכניות מיוחדות לקליטת מהגרים. לא 
הייתה להם העדפה מתקנת, לא היו להם מלגות 
או  ציבורי  דיור  להם  היה  לא  לימוד,  למוסדות 
סיוע בדיור. שום כלום. רובם המוחלט היו עניים 
את  ולרכוש  מלמטה”  “לצמוח  עבדו  והם  מאד, 
צרכי המחיה. הם עסקו בעבודות דחק מזדמנות, 
וניצלו כל הזדמנות כדי להתפרנס בעולם החדש. 
כאלה  הזדמנויות  סיפק  הפראי  החופשי  והשוק 
למכביר. והנה כבר בדור השני והשלישי להגירה, 
היהודים בארה”ב נחשבים למאיון העליון מבין 

קבוצות האוכלוסייה בארה”ב. 
כמה  אז,  המקבילה  בתקופה  זאת,  לעומת 
לארץ  עלו  אירופה  מיהודי  אלפים  עשרות 
)מה  העותמאני  השלטון  תחת  שהייתה  ישראל, 
והשלישית(,  השניה  הראשונה,  העליה  שמכונה 
אך כמחצית מהם חזרו בחזרה לארצות המוצא. 
מאיר  לא  מקום  הייתה  העותמאנית  פלשתינה 

שהשוק  בשעה  לעשירים,  ולא  לעניין  לא  פנים, 
לעניים  הזדמנויות  סיפק  ארה”ב  של  החופשי 

ביותר. 
ובהשוואה למדינת ישראל היום, יש כאן מדינה 
מערבית מפותחת אשר מספקת הזדמנויות רבות, 
לעולים.  נדיבים  רווחה  תקציבי  גם  יש  ובנוסף 
ולמרות שהמדינה משקיעה הון רב בקליטת עליה 
מארצות  העולים  להסתדר.  מצליחים  כולם  לא 
מפותחות, מדווחים על קשיים בתעסוקה, ירידה 
ברמת השכר לעומת ארץ המוצא, וקושי למצוא 
לקושי  יש שנכנעים  חינוך. אמנם  ומוסדות  דיור 
מוחלט  רוב  אך  המוצא,  לארץ  חזרה  וחוזרים 
לישראלי  נחשב  השני  הדור  משתלב.  מהעולים 

לכל דבר. 
העולים מהארצות הנחשלות, שם המצב קשה 
יותר חברתית וכלכלית, למרות כל התמיכות של 
מהם  רבים  ובתעסוקה,  בחינוך  בדיור,  המדינה 
טוב  מצבם  )ועדיין  רווחה  לאוכלוסיית  נחשבים 
לאין ערוך מארצות המוצא(. הדור השני גם הוא 
מתקשה להשתלב ובמקרים רבים מדרדר לפשע. 
ניסיונות השילוב הממשלתיים הנדיבים נחשבים 

עולה  פעם  אחר  ופעם  מספיק”  כ”לא  תמידית 
הדרישה לסיוע נוסף. 

שמגיעים  אלו  אך  קשיים,  חווים  העולים  כל 
הם  אם  בין  מצליחים,   – להשתלב  כוונה  מתוך 
מקבלים סיוע ובין בלעדיו. אלו שחיים בתפיסה 
שאחרים צריכים לקחת אחריות, מתקשים מאד. 
ישבו  שאנשים  לכך  גורמת  האחריות  השלכת 
אותם”.  ש”ישלבו  ויחכו  מעש,  בחוסר  בבית 
שישלבו אותם בכל מקום בהתאם לחלקם היחסי 
זו של  תפיסה  “גזענות”.  זו  באוכלוסייה, אחרת 
הסתמכות על המדינה או הסתמכות על אחרים, 
להשתלב  יתקשה  הבא  הדור  שגם  לכך  גורמת 

ויחשב גם הוא לאכולוסיית רווחה. 
דבר לא יכול להחליף את המוטיבציה האישית, 
וכאשר יש אותה אז גם שוק חופשי פרוע ומנוכר 
הוא הזדמנות כבירה. ואם אין מוטיבציה אישית, 
לא  ביותר,  הנדיבים  הרווחה  תקציבי  גם  אז 
אזרחי  של  הגדולה  האחריות  לשילוב.  יועילו 
המדינה היא תמיד לתת הזדמנות לאלה שמנסים 
להשתלב, והחברה הישראלית מאד פתוחה לכך 

ונחשבת למקבל.  

דוד רוזנטל

שאלה: אני עובדת הוראה במשך 3 שנים )לא מטעם משרד החינוך(. השנה 
חודשים   4 מחלה  אישורי  לי  והיו  חליתי  לידה  מחופשת  חזרה  ולאחר  ילדתי 
שאיני  )כיון  ימים   5 רק  שבוע  כל  הוצאתי  מחלה.  ימי   90 לי  מופיע  .בתלוש 
עובדת שישי שבת( כמו"כ לא הוצאתי אישורי מחלה על חגים וחופשות. רציתי 
ימים או ע"פ  יורדים 30  ימי המחלה? האם כל חודש  לי  יחושבו  לדעת כיצד 
אישורי המחלה? האם אני זכאית לקבל את החופשות והחגים כרגיל? נ.ב. אני 

עובדת ע"פ שכר גלובלי.
ימים   90 היא  המחלה  ימי  צבירת  מקסימום  לחוק,  בהתאם  תשובה: 
ואין אפשרות לקבל למעלה מ 90 ימים של ימי מחלה ברצף, ללא קשר 

לתקופת המחלה בפועל או תקופת אישורי המחלה שהצגת.



פעל  השמש  דודי  לתיקון  גישה  השאיר  ולא  גג,  שמכר  קבלן  האם  שאלה: 
כדין, האם החוק מחייב מלבד ההתקנה של דוד שמש גם גישה לתיקון עתידי? 
תשובה: על פניו נראה שהקבלן היה מחויב להשאיר גם גישה עתידית 
לצפות  הקבלן  על  היה  הנזיקין  לפקודת  בהתאם  השמש.  דודי  לתיקון 
אליהם  הגישה  את  ולאפשר  הדוודים  בתיקון  הצורך  את  סבירה  בצורה 

בהתאם.



הביתה  שהגעתי  ולאחר  מוצרים  מספר  מסוימת  בחנות  רכשתי  שאלה: 
ובמקום  כלפי מעלה  עוגלו האגרות  ראיתי שבחשבון  על החשבון  והסתכלתי 

91.55 ₪  חויבתי בפועל על 99.60 ₪ - האם זה חוקי?
תשובה: בהתאם לחוק אסור לעגל את האגורות כלפי מעלה ובמספר 
פיצוי  נפסק  אף  האחרונות  בשנים  בנושא  שהוגשו  ייצוגיות  תביעות 
משמעותי לטובת כל חברי הקבוצה שניזוקו מעיגול אגורות שכזה - וגם 
התובע שהביא את העניין לבית המשפט זכה בגמול נאה על כך שהביא 

את העניין לבית המשפט.
לכן, לכאורה עומדת לך הזכות להגיש תביעה ייצוגית בנושא - להביא 
את הפיצוי המתאים לכל לקוחות אותה חנות שעיגלה את האגורות כלפי 
הדברים  את  שהבאת  כך  על  נאה  תגמול  לקבל  ואף  כדין  שלא  מעלה 

לבירור- תגמול אישי שיכול להגיע גם למאות אלפי שקלים.

 

שאלה: מכרתי את דירתי לאחרונה, מספר חודשים לפני שמכרתי את דירתי 
חתמתי על הסכם בלעדיות עם מתווך נדל"ן לתקופה של 3 חודשים אך בסופו 
של דבר הדירה נמכרה לקרוב משפחה שלא הגיע דרך מתווך הנדל"ן. עכשיו 
התיווך  דמי  את  לשלם  עלי  האם  מקרה.  בכל  תיווך  דמי  ממני  דורש  המתווך 

למרות שהקונה לא הגיע באמצעות המתווך ?
גורם  להיות  עליו  תיווך  לדמי  זכאי  יהיה  שמתווך  בכדי  תשובה: 
משמעותי בדרך לקיום העסקה, ייתכן מצב שקרוב המשפחה שלך בכלל 
ראה פרסום שפרסם המתווך בנושא ורק בגלל זה ידע על רצונך למכור את 
הדירה ואז ייתכן שהמתווך יהיה רשאי לקבל דמי תיווך אפילו שמדובר 
בקרוב משפחתך. מנגד - ככל שהעסקה קרתה ללא קשר לפעולותיו של 

המתווך יש להניח שהמתווך לא יהיה זכאי לדמי תיווך בעסקה.
ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 

 kurislaw@gmail.com ובמייל

הגידול המהיר בייצוא הקפיץ את ישראל מהמקום האחרון ב-2015 למקום ה-8 
אשתקד, בהשוואה למדינות ה-OECD • בנוסף: הניתוח ההשוואתי מגלה כי 

לראשונה מזה חמש שנים קצב הגידול ביצוא גבוה יותר מהגידול בסחר העולמי

הייצוא הישראלי ממשיך לשבור שיאים

מאת: נחמן וינברג

בשנים האחרונות היצוא הישראלי גדל בקצב מואץ. 
היצוא  גדל   2018 לשנת  נתוני מאזן התשלומים  פי  על 
כ-110  של  להיקף  כ-7%  של  דולרי  בשיעור  מישראל 
מיליארד דולר, זאת בהמשך לגידול דולרי של כ-8% שנרשם 

בשנת 2017, אז הסתכם היצוא בכ-103 מיליארד דולר. 
הגידול המהיר ביצוא משתקף גם בחישוב הגידול הריאלי, 
המבוסס על נתוני החשבונות הלאומיים - ע"פ נתונים אלו של 
ריאלי של  מישראל בשיעור  היצוא  גדל   2018 הלמ"ס בשנת 
כ-4.7% ובשנת 2017 גדל היצוא בשיעור ריאלי של כ-5.1%. 
בשנים  שנרשם  הגידול  לקצב  בהשוואה  דרמטי  שיפור  זהו 
של  בקצב  היצוא  גדל   2016 בשנת  השוואה  לשם  הקודמות. 
ביצוא,  שלילי  גידול  נרשם   2015 בשנת  ואילו  בלבד   1.4%

אשר התכווץ בשיעור של 3.2%. 
בשנים  שנרשם  המגמתי  והשיפור  היצוא  התאוששות 
האחרונות באים לידי ביטוי גם בהשוואה בינלאומית. בשנת 
2018 - ולראשונה מזה חמש שנים - גדל היצוא מישראל בקצב 
גבוה יותר מקצב הגידול של הסחר העולמי. הפעם האחרונה 
בה קצב הגידול של היצוא הישראלי היה מהיר יותר מהסחר 
- בשנים שלאחר מכן התאפיין   2013 נרשמה בשנת  העולמי 
היצוא במגמה שלילית מובהקת שהגיעה לשיאה בשנת 2015. 
היחסית  בהשוואה  גם  משתקפת  החיובית  השיפור  מגמת 
ליתר מדינות ה-OECD. על פי ניתוח מיוחד שנערך על ידי 
היחידה הכלכלית במכון היצוא, קפצה ישראל בדירוג צמיחת 
היצוא מהמקום האחרון ב-2015 למקום ה-8 בשנת 2018.  עוד 
עולה מהניתוח כי בשנים 2017-2018 גדל היצוא בקצב מהיר 
של 4.9% בממוצע לשנה - קצב גידול אשר ממקם את ישראל 
השוואה  לשם   .OECD-ה מדינות   34 מבין  ה-12  במקום 
בשנים 2012-2016  גדל היצוא בקצב שנתי ממוצע של 0.5% 
הלפני  במקום  ישראל  את  מיקם  האיטי  הגידול  קצב  בלבד. 
אחרון )33( בקרב מדינות ה-OECD ובהפרש זעיר מצ'ילה 

שדורגה אז במקום האחרון. כאמור מאז חל שיפור ניכר, אשר 
התבטא גם בקפיצה במיקומה של ישראל, בהשוואה למדינות 

אלה, אל ראש הדירוג.
שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: "היצוא הישראלי ממשיך 
היצואנים,  של  המשותפת  לפעילות  הודות  שיאים,  לשבור 
מכון היצוא ומשרד הכלכלה. ליצוא הישראלי חשיבות גדולה 
לכלכלת ישראל - הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור 
מרכזי לתעסוקה יציבה ושגשוג כלכלי וחברתי. היצואנים הם 
המובילים  ומהגורמים  הישראלית  התעשייה  של  החנית  חוד 
בצמיחת המשק. הזירה הבינלאומית מציבה אתגרים מורכבים 
וקשים בפני היצואנים הישראליים, ואני שמח שתכניות הסיוע 
ליצואנים  לסייע  מצליחות  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של 

בהתמודדותם בשווקים הבינלאומיים".
עוד  הם  הללו  "הנתונים  היצוא:  מכון  מנכ"ל  אריאלי,  גדי 
אינדיקטור למגמה החיובית לה אנו עדים מזה כמה שנים שבה 
שובר  היצוא הישראלי את השיאים פעם אחר פעם. המחקר 
למשק  והכרחי  חשוב  צמיחה  מנוע  הוא  היצוא  כי  מלמד 
ליצואנים  לסייע  וגאה  שמח  היצוא  מכון  ישראל.  ולכלכלת 
הזדמנויות  וליצור  הבינלאומיים  לשווקים  להגיע  הישראלים 

עסקיות מעבר לים".

 שר הכלכלה אלי כהן עם מנכ"ל מכון הייצוא גדי אריאלי 



מימין: נתי כהן מנכ"ל משרד התקשורת, דני גולדשטיין מנכ"ל דואר ישראל,  שר התקשורת דודי 
אמסלם, חזי צאיג יו"ר דירקטוריון דואר ישראל )צילום: ששון תירם(
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כסף קטן

הלמ"ס: מספר המשרות הפנויות במשק 

ירד ב-5.5%

המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
הפנויות  המשרות  מספר  לסטטיסטיקה: 
במשק ירד ב-5.5% ברבעון הראשון השנה כאשר 
מספר המשרות הפנויות ירד ל-96.3 אלף משרות 

)לעומת 101.9 אלף
2018(. היחס בין  משרות פנויות ברבעון הרביעי 
נותר   2019 של  הראשון  ברבעון  לביקוש  היצע 
ללא שינוי לעומת הרבעון הרביעי 2018 והיה 3.7.

שביתת האחיות

שביתה  על  הודיעה  האחיות  הסתדרות 
במתכונת חירום החל מאמש )יום שלישי(, 
זאת לאחר המו”מ עם משרד האוצר, לגבי תוספת 

תקנים וביטול הקיצוץ לאחיות, נכשל.
במתכונת  החולים  בתי  יפעלו  השביתה  במסגרת 
במתכונת  עובדים  ניתוח  חדרי  במסגרתה:  שבת, 
עובדות  האשפוז  מחלקות  כל  בלבד,  חירום 
נמרץ  לטיפול  ובמחלקות  מצומצמת,  במתכונת 

עובד צוות סיעודי מצומצם. 

הושג הסכם במשרד החוץ

משרד  דרישת  סביב  בסכסוך  פתרון  הושג 
האוצר לחייב את השליחים בחו”ל להגיש 
קבלות על הוצאות אירוח. על פי הסיכום, שליחי 
להמשיך  יוכלו  הביטחון  ומשרד  החוץ  משרד 
בסיס  על  שלהם  הייצוג  מדמי   50% עד  ולקבל 

הצהרה בלבד - ללא צורך בהצגת קבלות. 
משנת 2022 היקף הסכום שניתן יהיה לקבל ללא 
הייצוג  דמי  הייצוג.  מדמי  לשליש  ירדו  קבלות 
כמה מאות משליחי משרד  קצבה שמקבלים  הם 
לכיסוי  מיועדים  הם  בעולם.  ישראל  של  החוץ 
הוצאות האירוח הרשמי של העובדים, כגון כיבוד 
בית  אחזקת  קוקטייל,  אירועי  אירוח  בפגישות, 

וזרי פרחים.

תקלה  בשל  סגורים  הרישוי  משרדי 

במחשוב

הרישוי  משרי  בבוקר,  שלישי  מיום  החל 
ציבור  את  עדכן  סגורים, משרד התחבורה 
המרכזי  במחשב  מתח  נפילת  "עקב  כי  הנהגים, 
קהל  קבלת  תתקיים  לא  התחבורה,  משרד  של 
עד  הארץ,  ברחבי  הרישוי  משרד  סניפי  בכל 
פעולות  לבצע  ניתן  לא  כן,  כמו  להודעה חדשה. 
האוטומטיות  בעמדות  הדואר,  בסניפי  רישוי 
באינטרנט  מקוונים  ובשירותים  )"רישיומט"( 
ובמוקד הטלפוני. במסגרת זאת, לא ניתן להנפיק 
ובשירותים  הדואר  בסניפי  ורכב  נהיגה  רישיונות 
המקוונים של משרד התחבורה ולא ניתן להעביר 
במכוני  לרכב  מעשיים  מבחנים  רכב.  על  בעלות 

הרישוי מתבצעים כרגיל".
"עם תיקון התקלה, ניתן יהיה לקבל את השירות 
מעמיד  התחבורה  שמשרד  הערוצים  במגוון 
לרשות הציבור : אתר האינטרנט, עמדות השירות 
הטלפוני  והמוקד  הדואר  סניפי  האוטומטיות, 
הרישוי  משרד  לסניפי  להגיע  נדרש  אם   .*5678
אתר  באמצעות  מראש  תור  להזמין  מומלץ 

האינטרנט".

ביקור ראשון של שר 
התקשורת בדואר ישראל

בחופש מעדיפים לעבוד מהבית

'דואר ישראל'  שר התקשורת הנכנס דודי אמסלם הגיע לביקור ראשון בחברת 
כדי לעמוד מקרוב אחר ההתפתחות העצומה של החברה

התעסוקה  חברת  קריירה,  חברת  של  ההשמה  מומחי 
המובילה בציבור הדתי והחרדי: מסתבר שמידי שנה בימי 
שכוללות  מהבית  לעבודות  הביקוש  עולה  הקיץ,  חופשת 

מגוון רחב של תחומי תעסוקה

חיים וייס

אמסלם,  דודי  ח"כ  הנכנס,  התקשורת  שר 
וסייר  ישראל  בדואר  ראשון  לביקור  הגיע 
במרכז הסחר הארצי לחבילות, במודיעין. 
נתי  התלוו אליו מנכ"ל משרד התקשורת, 
כהן וצוות משרדו, כאשר את הביקור מצד 
הדואר הובילו חזי צאיג, יו"ר דירקטוריון 
דואר ישראל ודני גולדשטיין, מנכ"ל דואר 
שמעון  בביקור  השתתפו  עוד  ישראל. 
הארצי,  העובדים  ארגון  יו"ר  פרג'ון, 
בפני  הוצגה  בביקור  החברה.  והנהלת 
של  העסקית  האסטרטגיה  הנכנס  השר 
דואר ישראל, שמטרתה להוביל את הדואר 
על  דגש  עם  הקרובות  השנים  לאתגרי 

צמיחה בתחומי הסחר והפיננסיים. 

אלפי  ממאות  השר  התרשם  בנוסף 
המקוון  הסחר  במרכז  העוברות  החבילות 
של דואר ישראל מדי יום, ושמע כי עד סוף 
השנה יקלטו במקום וימוינו מעל 70 מיליון 
המיון  במרכז  השר  סייר  עוד  חבילות. 
הארצי למכתבים, שצפוי להיפתח בסמוך 
בשבועות הקרובים, וישפר משמעותית גם 

את זמני המסירה של המכתבים. 
מכיר  שהוא  בביקור  אמר  אמסלם  השר 
מקרוב את דואר ישראל שנים רבות, והוא 
החברה  שביצעה  הרב  השינוי  על  מברך 
עוד  הציבור.  לתועלת  האחרונות  בשנים 
אמר השר כי הוא מאמין שהדואר ימשיך 
יוקר  בהורדת  משמעותי  שחקן  להיות 
גם בשנים  ישראל  לרווחת תושבי  המחיה 

הקרובות. 

משה אברהמי

בתקופת  מהבית  לעבודות  שנה  מידי  הרב  הביקוש  לצד 
חודשי הקיץ, בשנים האחרונות נראה שגם היצע המשרות 
הרבות,  התעסוקה  אפשרויות  מתרחב.  מהבית  לעבודות 
שחלקן הגדול נולד בזכות עולם המחשבים והרשת, כולל 
שמאפשרים  מעניינים  תעסוקה  בטווחי  רבות,  משרות 
כמעט לכל אחד למצוא משרה שתסייע לו בהכנסה נוספת 

בימים אלה.
למאגר  אלה  בימים  שהתווספו  הרבות  המשרות  בין 
למצוא  ניתן  קריירה,  חברת  של  האיכותיות  המשרות 
ודרישות  טוב  שכר  עם  מגוונים  בתחומים  רבות  משרות 

שמאפשרות לבצע את העבודה מהבית.
הכוללות  מהבית,  עבודה  של  משרות  מ-100  למעלה 
משרות  וכן  נוספת  הכנסה  בתור  ספורות  לשעות  עבודות 
רבות המאפשרות שימוש ברשת בהתאם להוראות הרבנים.
כמו  עבודות  למצוא  ניתן  מהבית  לעבודות  המשרות  בין 
קלדנות, תמלול, עורכים תורניים, מתאמי פגישות, מנהלי 
ומשרות  תורים,  וזימון  רפואית  מזכירות  לקוחות,  תיקי 

בתחומי החינוך מהבית ועוד.
צוות  גיוס חסר תקדים של משרות לעבודה מהבית,  לצד 
שבוע  מידי  ומוסיף  מאתר  קריירה,  של  המשרות  איתור 
ואיכותיות  חדשות  משרות   800 כ-  החברה  למאגרי 
הכוללות משרות ממשלתיות, אקדמאיות, גרפיקה, גננות, 

הוראה, עבודות משרדיות, הנה"ח ועוד.
שמובילים  "כמי  קריירה:  מנכ"ל  טיקוצקי  יצחק  לדברי 
למגמות  מודעים  אנו  החרדי,  בציבור  התעסוקה  שוק  את 
ולביקוש הגובר לעבודות מהבית  השונות בשוק העבודה 
אנו  הביקושים,  על  לענות  כדי  השנה.  של  זו  בתקופה 
יודעים לאתר את המשרות המבוקשות מבעוד מעוד ולספק 
את  לבצע  היכולת  העבודה.  מבקשי  לציבור  הולם  מענה 
הפכו  המועסקים,  ולצרכי  המעסיקים  צרכי  בין  ההתאמה 
המעסיקים  על  המועדפת  ההשמה  לחברת  קריירה  את 

הגדולים במשק".

צדק היסטורי: כ-8,000 אזרחים ותיקים יוצאי רומניה 
יוכרו על ידי ממשלת גרמניה כניצולי שואה

משלחת ישראלית שיזמה ומינתה השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל הובילה להישג מדיני היסטורי ולפיו 
ממשלת גרמניה, לראשונה, תכיר בכ-8,000 אזרחים ותיקים יוצאי רומניה החיים בישראל כניצולי שואה

נחמן וייברג

מאומץ  מו"מ  של  חודשים  עשרה  לאחר 
השיגה משלחת שמינתה השרה לשוויון חברתי 
ולפיו  היסטורי,  מדיני  הישג  גמליאל  גילה 
כ-8000 אזרחים ותיקים יוצאי רומניה יוכרו על 
ידי ממשלת גרמניה כניצולי שואה. המשמעות 
מאות  של  עתק  תקציב  גרמניה  שממשלת  היא 
ניצולים  אותם  של  לרווחתם  אירו  מיליוני 
שיבוא לידי ביטוי ברנטה חודשית שתנוע, לפי 
100- בין  הממשלות,  בין  שיגובשו  תבחינים 
200 אירו. יודגש, כי סכום זה ישולם לניצולים 
האחרונות,  השנה  לעשרים  רטרואקטיבית  גם 
כ--96,000 של  סכום  יקבל  ניצול  שכל  כך 
מעתה  שיקבל  הרנטה  על  נוסף   ₪  192,000
הרטרואקטיבי  הפיצוי  כולל,  בחישוב  ואילך. 
 ₪ מיליארד   1.53 לכדי  עד  להגיע  יכול  לבדו 
גם  כן,  על  יתר  הניצולים.  כלל  בין  שיחולקו 
יורשי יוצאי רומניה שנולדו לאחר 1910 ונפטרו 
יוכלו לתבוע פיצוי מממשלת   1.6.2002 לאחר 

גרמניה.
יוצאי  הוותיקים  האזרחים   8000 בנוסף, 
כניצולי  גרמניה  ממשלת  על  שיוכרו  רומניה 
לזכויות  מהרשות  חודשית  לקצבה  יזכו  שואה 
התבחין  לפי  האוצר.  במשרד  השואה  ניצולי 
הקיים, כל אחד מהם יהא זכאי לקצבה חודשית 

של כ 2,000 ₪. 
ותיקים  לאזרחים  תינתן  ההכרה  כי  יצוין, 
)יפורטו  שונות  ערים  מעשרים  רומניה  יוצאי 

אלה  )כל  פתוחים  בגטאות  שהו  אשר  לקמן( 
עלו  בהם,  עבודתם  ו/או   )1928 עד  שנולדו 
זכאים  היו  לא  ואשר   1.10.1953 לאחר  ארצה 
לזכויות  הרשות  מאת  חודשית  לקצבה  כה  עד 
לאלפי  באשר  האוצר.  במשרד  השואה  ניצולי 
שכבר  רומניה  יוצאי  הוותיקים  האזרחים 
לזכויות  מהרשות  חודשית  לקצבה  זכאים 
הם,  גם  יוכלו  האוצר,  במשרד  השואה  ניצולי 
לקצבה  בקשה  להגיש  הגרמנית,  ההכרה  לאור 

חודשית מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.
נדגיש, כי במהלך עשרת החודשים האחרונים 
ממשלות  בין  מאוד  אינטנסיבי  מו"מ  נתקיים 
 8,000 הגדרת  בשאלת  שעסק  וגרמניה  ישראל 
כניצולי  רומניה  יוצאי  הוותיקים  האזרחים 
על  היום  שהוכרה  הישראלית,  הטענה  שואה. 
שורת  על  התבססה  כצודקת,  הגרמנים  ידי 
מחקרים שיזם והוביל המשרד לשוויון חברתי. 
נציין, כי את השיחות שנתקיימו בחודשים הללו 
וכמו גם את מפגש ההצהרה היום הוביל צוות 
גמליאל  גילה  חברתי  לשוויון  השרה  שמינתה 
סקלי  כהן  אבי  משרדה  מנכ"ל  של  בראשותו 
וכלל גם את פרופסור דן מיכמן, ד"ר שרה רוזן 
ויעל נידם מיד ושם וכן את השליח המיוחד של 

משרד החוץ השגריר דן האזרחי.
"זהו  גמליאל:  גילה  חברתי  לשוויון  השרה 
יום של צדק היסטורי, שבא לאחר עשרה חודשי 
אינטנסיביים מאוד. הפיצוי הכספי  ומתן  משא 
לא ישיב את האובדן ולא יוכל לכסות על הכאב 
משמעותית  לשפר  כדי  בו  יש  אך  והטרגדיה. 

נמשיך  ניצולים.  אלפי  של  חייהם  רווחת  את 
לפעול להכרה גרמנית בזכאותם של עוד אלפי 
רומניה  יוצאי  בין שהם  ניצולים שטרם הוכרו, 
לממשלת  נוספות.  מדינות  יוצאי  שהם  ובין 
ישראל יש חובה ואחריות כלפי ניצולי השואה, 
לשוויון  כשרה  זכאים.  הם  לו  והצדק  רווחתם 
חברתי וכבת לניצולת שואה, אני גאה על הזכות 
להוביל יחד עם משרד החוץ וועידת התביעות 
הזה  החשוב  בתחום  המדיניים  המאמצים  את 
וכולי תקווה וביטחון שנגיע להישגים נוספים".
רשימת הערים: יאס, בוטושאן, טרגו מורש, 
ניימץ,  פייטרה  רומן,  טקוץ,  פוקשאן,  גלץ, 
טרגו  קוסטאנצה,  יוליה,  אלבה  ווסלוי,  ברלד, 
ניימץ, הרלאו, בוזאו, רומניקו סראט, שטפנשט, 

קריובה, פאשקן ובקאו.

מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן סקלי



חדש על 
המדף

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

אנגלית או יישומי מחשב? סנו K2000 – ואין חרקים essence מציע במהדורה מוגבלת: 
 adventure awaits - GET“

SUNKISSED” - מהדורה קיצית 
במיוחד בהשראת היופי של אסיה, 

אפריקה והמזרח, עם צבעים עזים, 
קישוטים אתניים ומוצרי ברונזר 

מדהימים
איב רושה - מותג 
הטיפוח מספר 1 

בצרפת משיק: מתנות 
טיפוח בוטניות. בנוסף, 

מבצע ייחודי: קונים 
ב-300 ₪ ומעלה מכלל 

המוצרים ומשלמים 
200 ₪ בלבד!

Laline, הרשת הבינלאומית 
לטיפוח הגוף והנפש משיקה 
3 מסיכות בד: מסיכה מזינה 

עם מינרלים מים המלח, 
מסכה לפנים זוהרות ומסכה 

מרעננת. מחיר: 19.90 ₪

30% הנחה  על כל שמלות 
הקיץ בסניפי מנגו

המותג הפרטי של שופרסל 
מתרחב ומשיק ליין חדש 

של מוצרי הגנה מהשמש 
למבוגרים ולילדים

L’ORÉAL PARIS  מרחיב את סדרת 
האיפור העמיד INFAILLIBLE  ומשיק: 

פודרה שקופה בתפזורת בגימור מאט 
לקיבוע האיפור וקונסילר לכיסוי מלא 

בגימור טבעי , עמידות עד 24 שעות

מבצע שמלות קיץ עד 
99 ₪ במתחם חוצות 

המפרץ אאוטלט

מבצע ברשת קרטרס: 40% 
הנחה על קולקציית הקיץ 
החדשה בקניה מעל 29 ₪

סוד משיקה את סוד Suprême, סדרת 
מרככי כביסה מרוכזים בניחוח בישום 

יוקרתי, בעלת פורמולה חדשנית המכילה 
חלקיקי ריכוך לשמירה על כביסה רכה 

ונעימה, המגנה על סיבי הבד ומעניקה 
לכביסה ניחוח עצמתי לאורך זמן

 REVIVALIST ג'ייד משיק את
סדרת מסכות מתקדמת 

המשלבת רכיבים אפקטיביים. 
בסדרה 4 מסכות: מסכת אנטי-
אייג'ינג ממצקת, מסכת הארה 

וזוהר, מסכת חימר מבהירה 
ומסכת טיהור אינטנסיבית

DR. BRONNER’S מציגים: סבונים אורגניים 
בניחוח מנטה מרענן לעונה החמה בשתי 

גרסאות: נוזל ומוצק. מכיל: שמן מנטה אתרי, 
שמן קוקוס, שמן זית, שמן המפ ושמן חוחובה 

– כולם אורגניים. ניתן להשיג: בבתי הטבע 
וברשתות השיווק

CeraVe –משיק לעונת הקיץ 
החמה: קרם לחות לפנים ולגוף 

המתאים לעור יבש עד יבש מאד 
מעניק לחות לכל אורך היום 

ומסייע בשיקום שכבת ההגנה 
הטבעית של העור

NUBY מציג את הדבר הבא 
בתחום בקבוקי השתייה: 

בקבוק העשוי חומר טריטן 
חדשני וחזק במיוחד, 

המשולב פייה היגיינית 
נשלפת בלחיצה, ומותאם 

במיוחד לילדים גדולים לימי 
הקיץ החמים

רשת גלי מציגה את הטרנד הלוהט 
לקיץ: סנדלים שטוחים. מידות: 36-41 

מותג הטיפוח הבינלאומי טווח מחירים: 49.90 ₪ - 149.90 ₪
GARNIER משיק: אלו ג'ל - לחות 

מוגברת עד 48 שעות במרקם ג'ל 
קליל ומרענן

 Apple חווית ,iStore רשת
בישראל משיקה לקיץ 

רמקול צף נייד וקומפקטי 
- הפתרון המושלם 

לשמיעת מוזיקה בתוך 
המים. מחיר: 129.90 ₪
































סנו מאפשרת לכם ליהנות 
מקיץ נקי מחרקים עם 

מוצר יעיל ומקצועי פרי 
  K2000 פיתוח מתקדם: סנו

- תכשיר מיקרו קפסולרי 
המדביר תיקנים, נמלים, 

פרעושים, קרציות וחרקים 
זוחלים אחרים ומכיל חומר 
פעיל הנמצא בתוך כדוריות 
ומשתחרר בהדרגה בשטח 

המטופל. טווח ההשפעה 
שלו הוא ארוך במיוחד – 

מספר חודשים, כך שטיפול 
אחד או שניים יהפכו את 

הקיץ שלכם לנעים יותר. סנו K2000 אינו מכתים 
שטיחים וריפודים ומומלץ לריסוס בבתי מגורים, 

חצרות, חדרי ילדים ומטבחים.

ימי החופשה בבין הזמנים הקרוב, הם בדיוק הזמן שלכם 
לרכוש את היסודות לעולם התעסוקה. שוק התעסוקה מבלבל 

והדרישות משתנות ממקצוע למקצוע, אך ישנם מיומנויות 
הנדרשים לכל תפקיד באשר הוא כמו יישומי מחשב ואנגלית 
– אותם תוכלו לרכוש בסדנאות הקיץ המהירות במרכז 'הכוון 

תעסוקתי' בני ברק. מרכז 'הכוון תעסוקתי', מיסודם של 
עיריית בני ברק ומשרד העבודה והרווחה, מציעים לכם קורסים 

באנגלית במספר קבוצות על פי חלוקה לרמות – אנגלית 
למתחילים, אנגלית למתקדמים ואנגלית מדוברת. בנוסף, 

בימי בין הזמנים ייערך ב'הכוון' קורס ביישומי מחשב ללימוד 
התוכנות הבסיסיות תוך זמן קצר במיוחד. כל קורס יארך ארבעה מפגשים, בארבעה ימים בין השעות 9:300 

בבוקר ל-13:30 בצהרים. עלות השתתפות בקורס – 100 שקלים בלבד. הקורסים מיועדים למי שרבותיהם 
התירו להם זאת. במרכז' הכוון' בני ברק מציעים לכם בנוסף גם אבחון תעסוקתי מקצועי, על ידי מאבחנים 

תעסוקתיים המזהים את יתרונות המועמדים ויכולותיהם בתחומים השונים, כך שהם יכולים להפנותם לתחומי 
תעסוקה ספציפיים ולהמשך לימודים והכשרה מקצועית, אשר כולם מתקיימים כמובן בהפרדה מלאה, 

ומתאימים במיוחד לאותם המתעניינים. בהכוון יכוונו אתכם גם למלגות ייעודיות ואטרקטיביות לקורסים 
השונים המתאימים עבורכם. לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1. מספר המקומות מוגבל.

לא משאירים אתכם לבד

יקב יתיר משיק את רוזה 2018וודקה ניו-אמסטרדם

כמה חכם, ככה חסכוני

100% בבחינות המגמה 

רציתם בסך הכול להפקיד צ'ק, ומצאתם את עצמכם בוהים בהודעת שגיאה על הצג לאחר שהצ'ק נבלע במכונה 
האוטומטית, אבל חוץ מלדפוק עליה בתסכול לא נשאר לכם הרבה מה לעשות כי שום בנקאי לא נראה בסביבה? וכמה 
פעמים הייתה לכם שאלה קטנטנה על העו"ש וביליתם שעה ארוכה על קו הטלפון כשבסניף מעבירים אתכם משלוחה 
לשלוחה ומבנקאי לבנקאי? במזרחי-טפחות מבינים במיוחד את הצורך שלכם בבנקאי אנושי זמין ונגיש שמעניק לכם 

שירות אישי, ויוצאים בימים אלו בקמפיין חדש: לא מוותרים על בן אדם בבנק. מזרחי-טפחות מזמין אתכם ליהנות מבנקאי 
שמכיר אתכם ואכפת לו מכם, שתמיד אפשר לפנות אליו והוא זמין לשירותכם. לצד השירותים הדיגיטליים והטכנולוגיים 

המתקדמים, במזרחי-טפחות שמים דגש על שירות אישי ואנושי, ולכן לא סוגרים סניפים ולא מצמצמים צוות. 

תוכלו ליהנות מהיתרונות של שירות אנושי אישי וזמין ובמגוון ערוצים ליצירת קשר עם הבנקאי: פגישה בסניף, מייל לבנקאי, התכתבות ב-sms או שיחה ישירה עם 
הבנקאי בטלפון בלי מענה קולי אוטומטי, ואם הוא לא זמין כרגע – הוא כבר ידאג לחזור אליכם אם פניתם אליו. במזרחי-טפחות יש לכם בנקאי אנושי שנמצא שם כדי 

ללוות אתכם לאורך הדרך בניהול חשבון הבנק שלכם ובייעוץ על כל שאלה שמתעוררת בנוגע לחשבון שלכם.

" דינה נבות סמנכ"ל השיווק של מזרחי טפחות: "בנק מזרחי טפחות רואה לנגד עיניו את צרכי הלקוחות והחשיבות שהם מייחסים לקשר הישיר עם הבנקאי האישי. אין 
ספק שהקדמה הטכנולוגית הינה הכרחית במערכת הבנקאית, ואנו יודעים לספק גם את הפתרונות הדיגיטליים המתקדמים ביותר, אך התחושה היא, שהבנקים קצת 
איבדו את הדרך. סגירת סניפים היא למעשה הדרך של הבנק לומר ללקוח: פנה אליי רק בערוצים הדיגיטליים ואין צורך שתיכנס לסניף או שתבקש לדבר איתנו. אנחנו 

חושבים אחרת. לתפיסתנו, הלקוח צריך לדעת כי יש לו כתובת לפנות אליה, להתייעץ, להגיע, גם בפעולות הכי פשוטות שיבחר לעשות ומבלי לוותר על השילוב של אנושי 
ודיגיטלי. זה המסר שאנחנו רוצים להעביר בקמפיין הנוכחי".  רוצים בן אדם בבנק שאפשר לפנות אליו? התקשרו עכשיו: 8860*

ניו-אמסטרדם היא וודקה פרימיום, המיוצרת במזקקה 
פרטית בקליפורניה בבעלות גאלו, יצרנית היין והמשקאות 
האלכוהוליים הגדולה ביותר בארה"ב. השם ניו אמסטרדם 

שואב השראה משמה המקורי של העיר התוססת ניו 
יורק, הבאה לידי ביטוי בעיצוב הבקבוק, המזכיר את גורדי 

השחקים המפורסמים של העיר. וודקה ניו-אמסטרדם 
מיוצרת מ-95% תירס, ו-5% בלנד דגנים שמקורם במיזורי 

ונברסקה, ארה"ב. היא עוברת זיקוק חמש פעמים 
ומסוננת שלוש פעמים, במטרה להעניק טעם רך ונקי 

וסיום חלק. הוודקה מכילה 40% אלכוהול, טעמה מתחיל 
ברכות, ומתאפיין במתיקות קלה המשתלבת, עם הסיום 

החלק והנקי ליצירת תחושת הטעם האולטימטיבית. 
האופי החלק להפליא מאפשר לשתות את הוודקה כפי 

שהיא, אך היא מהווה גם בסיס למשקאות מעורבבים בכל 
הרמות. מחיר מומלץ לצרכן:55 ₪ לבקבוק של 750 מ"ל, 

75 ₪ לבקבוק של 1 ליטר. ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות וכן בחנויות 
.OU :היין והאלכוהול  ברחבי הארץ. כשרות

יקב יתיר השוכן בחבל יתיר שבהרי יהודה הגבוהים והדרומיים 
הסמוכים למדבר, הפך עם השנים לסמל האזור בזכות יינות 

האיכות שהוא מנפיק מידי בציר. היקב זוכה באופן קבוע בציונים, 
תשבחות ומדליות. סעודות שבתות הקיץ הן הזדמנות מצוינת 
ליהנות מהיינות המשובחים של יקב 'יתיר' המשתלבים באופן 

מושלם במאכלי השבת. הענבים נבצרו משני כרמים שונים 
ביער יתיר, בגבהים של 680 ו-780 מטר מעל פני הים. הם נבצרו 
מוקדם מהרגיל, על מנת להעצים את הרעננות ביין, הושרו עם 

קליפותיהם למשך 12-48 שעות במיכל נירוסטה, ונסחטו. התירוש 
החופשי הותסס בטמפרטורה נמוכה במכלי נירוסטה,  ולאחר סיום 

התסיסה, הושאר במכלי נירוסטה למשך 3 חודשים עד לביקבוק 
בתחילת השנה. רוזה 2018 הינו יין יבש, ומורכב מ-3 זנים; 53% 

גרנאש, 35% מורבדר, 12% טמפרניו. היין מתאפיין בניחוחות של 
פטל טרי, אפרסק ופרחוניות, טעמו פירותי ומרענן, והוא מכיל 12% 

אלכוהול. מתאים ללגימה מרעננת, או לליווי מגוון מנות מהמטבח 
הים תיכוני ואף לאוכל מתובל. כדי ליהנות מהיין בצורה מקסימלית רצוי להגישו 

בטמפרטורה של 8 מעלות. בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית מוכיח את עצמו בגדול: תלמידי המגמה להנהלת חשבונות 
בשלוחת בני ברק קצרו השבוע ציונים גבוהים במיוחד בבחינות משרד העבודה והרווחה, כאשר אחוז העוברים 

בבחינות עומד על מאה אחוזים – לעומת הממוצע הארצי, העומד על 68% מעבר בלבד. הפער המשמעותי מצביע 
על רמת הלימודים של המרכז החרדי, ומציב אותו במיקום ראשון ומנצח בדירוג המכללות הישראלי. "עשינו את 

המירב, השקענו והשקינו – ואנחנו קוצרים את הפירות", אומר אברהם הורן, מנכ"ל המרכז החרדי. "רמת הציונים 
והעובדה שכל התלמידים עברו את הבחינות בהצלחה, מעידים על המקצועיות הבלתי מתפשרת של המרכז. נמשיך 

להוביל את עולם ההכשרה אל המקסימום", מבטיח המנכ"ל. במסגרת החיים השוקקים הפעילות הבלתי פוסקת 
במסדרונות המרכז החרדי, ייפתח בתקופה הקרובה מסלול נוסף של הנהלת חשבונות 1+2 לגברים, כאשר תפוסת 

המקומות בקורס כבר כמעט ממלאת את המכסה. נותרו מקומות ספורים לבודדים שעוד יספיקו להצטרף עד 
לפתיחת הלימודים. חייגו עכשיו 2245* וצאו עם המסלול הירוק בדרך לרכוש מקצוע מפרנס בהצלחה מלאה.

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

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

להרשמה: 2245*

קורס חשבות שכר

חשבות שכר

מקצועות הלימוד:

רכיבי שכר | דיני עבודה | חוקי ביטוח לאומי 
פקודת מס הכנסה | ביטוח סוציאלי | חישוב 

שכר ממוחשב בתוכנת ״מכפל״

היקף הלימודים:
פעם בשבוע למשך כ- 8 חודשים

)שלוחה 7( בית שמש

בואו ללמוד לימודי מקצוע במרכז החרדי
שיוציאו אתכם עם כלים למקצוע מעשי ומפרנס

המסלול הירוק 
לפרנסה בכבוד!

3

2

1

המסלול
 

הירוק
 
למקצוע

ת.פתיחה 30.06.19

בלילה הפעלתם מכשיר נגד יתושים ובבוקר...שוב שכחתם לכבות אותו. בדיוק בשבילכם, סנו מציגה פיתוח ייחודי, ראשון 
מסוגו בארץ: סנומט SMART – דוחה היתושים החשמלי הראשון בארץ עם מפסק ביטחון חכם המכבה את המכשיר 

אוטומטית לאחר כ- 8 שעות וחוסך שעות ארוכות של שימוש מיותר. סנומט  -SMARTהינו דוחה יתושים נוזלי במכשיר 
חשמלי, המעניק לכם לילה שקט מיתושים ועקיצות, וכבה בעצמו עם בוא הבוקר. השילוב של חומר יעיל לדחיית יתושים, 

בצירוף עם פיתוח חדשני החוסך לכם את הצורך בכיבוי המכשיר, הופך את סנומט SMART  לפתרון האידיאלי בכל הקשור 
לדחיית יתושים בבית. סנומט SMART מגיע באריזה הכוללת מכשיר סנומט SMART ומילוי עבור 45 לילות,  ובאריזת 

חיסכון, עם 2 מכלי מילוי, המספיקים למשך 90 לילות.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"א תמוז תשע"ט 624/7/19



עודף משקל בקרב ילדים ובני נוער הפך זה מכבר לאחת 
התופעות הנפוצות בעולם המערבי. בשנת 2016 הוכרזה 

ההשמנה כבעיה הבריאותית הגדולה ביותר, אך יש מי שזיהה 
את הצורך מוקדם יותר. כבר בשנת 2011 השיקה מכבי תכנית 

מהפכנית לשינוי אורח חיים עבור משפחות וילדים - 'מכבי אקטיבי'. מאז, זכו מעל ל-400 משפחות לראות 
את ילדיהם משנים את הרגלי התזונה, מקפידים על פעילות גופנית, וזוכים לאיכות חיים טובה ובריאה יותר. 

תכנית 'מכבי אקטיבי' מתקיימת פעמיים בשנה, והיא מיועדת למשפחות, המתמודדות עם עודף משקל בקרב 
הילדים. התכנית הינה רב מערכתית ומתמקדת בהורים כמובילי תהליך השינוי, מתוך הבנה כי יש להם השפעה 
מכרעת על התנהגות האכילה והנורמות במשפחה. בהתאם לכך,  כוללת התכנית הדרכות הורים מחד, ואימוני 

כושר ופעילויות קבוצתית לילדים מאידך. הדרכת ההורים מתקיימת אחת לשבוע, בהנחיית דיאטנית ועובדת 
סוציאלית. בהדרכה, מקבלים ההורים ידע וכלים מעשיים בנושא תזונה בריאה במשפחה, דרכי ההתמודדות עם 

ההשלכות החברתיות של ההשמנה, הכוונה להצבת גבולות אפקטיביים, ייעוץ לעידוד פעילות גופנית, וסיורים 
מעשיים בחנויות המזון, 'מכבי בריא בסופר' על מנת להקנות הרגלי קניה נכונים. במקביל, מתקיימים מפגשי 

פעילות גופנית דו-שבועיים לילדים, המועברים ע"י מדריכי כושר המוסמכים לעבודה עם ילדים. בתחילתה 
ובסיומה של התכנית, מגיעים הילדים בליווי ההורים ליעוץ אישי אצל דיאטנית ויועצת פעילות גופנית. במפגשים 
הללו מותאמת עבורם תכנית ההולמת את צרכיהם, סיכום התוצאות והמלצות לשמירה ושיפור ההישגים. בימים 

אלו, מתקיימת ההרשמה למחזור הקרוב של התכנית בבני ברק ערב היכרות למשתתפים יתקיים בעז"ה ביום 
ראשון, כ"ה בתמוז )28.7(, בשעה 19:30, במרכז הרפואי של 'מכבי' ברחוב ר' עקיבא 86 בבני ברק. ההשתתפות 

בתכנית כרוכה בתשלום. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-5771313, שלוחה 2.

תכנית משפחתית להתמודדות 
עם עודף משקל בילדים

פיתוח ישראלי פורץ דרך יאפשר ביטול 
רעשים אקטיבי גם במזגן הביתי

פחות נפוח יותר נוח
 Huggies קימברלי קלארק ישראל עם הדור העכשווי של

Freedom Dry, החיתול המוכר והאהוב עם כל יתרונות 
הספיגה והיובש לעור התינוק, וגם נוח בכל מצב.  כאמא, 

את יודעת כמה נוח ובטוח להירגע בחיבוק שלך, נוח 
להשתולל ולגלות את העולם. במיוחד בשבילך ובשביל 
התינוק דאגנו שהחיתול יהיה נוח ועוטף כמו החיבוק 
שלך – יותר נוח בתנועה, יותר נוח במשחק ויותר נוח 

בשינה. האגיס פרידום דריי מאפשר לתינוק נוחות 24/7 
 Active-וחופש תנועה מקסימלי הודות לטכנולוגיית ה

Channels – תעלות ספיגה חדשניות הממוקמות לאורך 
החיתול, מסייעות בפיזור נוזלים אחיד ומהיר, ובכך 

מפחיתות את התנפחותו ומאפשרות לתינוק נוחות 
בכל תנועה – במשחק בשינה ובתנועה. נטלי שאלתיאל 

מהאגיס: "כמותג מוביל בשוק החיתולים, האגיס מחויב 
להביא לצרכנים בישראל את המוצרים המתקדמים 

והחדשניים באיכות הגבוהה ביותר. האגיס פרידום דריי 
מציג טכנולוגיה חדשנית שהופכת אותו לנוח מתמיד 

עבור התינוק". 

לא רק אנשים מבוגרים סובלים מרעש 
רציף שבוקע ממכשירי חשמל. צעירים 
רבים ואף ילדים אינם מתרגלים לרעש 

הבוקע מחדרם, מנוע מזגן בחדר שינה 
ואפילו בעמדה במשרד. בימים אלו משיקה 

חברת 'אלקטרה' מיזוג אויר ואקלים, 
בשיתוף עם חברת Silentium  הישראלית, 

פיתוח פורץ דרך בתחום המיזוג בקנה 
 Electra Mute מידה בינלאומי בשם

המאפשר פעולה חרישית ביותר של יחידת 
המיזוג הפנימית ללא כל פגיעה בביצועי 

המזגן. חברת הסטארטאפ הוותיקה 
Silentium, אותה ייסד יוסי ברט 

בשנת 2000 ומנוהלת כיום ע"י יואל נאור, 
מעסיקה ־ 50 עובדים בארץ ובעולם ומאז 

הקמתה גייסה מעל ל- 35 מיליון דולר. בין לקוחות החברה חברת פאבר- יצרנית קולטי אדים המובילה באירופה 
המשלבת את טכנולוגית סילנטיום בקולטי אדים עבור חברת אלקטרולוקס,Robam  יצרנית קולטי האדים הגדולה 

ביותר בסין, יצרניות רכב מובילות בעולם, סימנס בתחום הרכבות וכעת בשיתוף פעולה עם 'אלקטרה', היא נכנסת 
 לתחום מיזוג האוויר לבית. 

לדברי משה בטיטו, סמנכ"ל השיווק של אלקטרה מיזוג אוויר ואקלים, "כמי שמובילים את שוק המזגנים בישראל, 
אנו מחויבים להתאים את עצמנו בכל עת לצורכי הלקוחות ולשפר את חווית השימוש שלהם במזגן. כהמשך ישיר 

לפיתוח מערכת ה-IOT שכבר מוטמעת במזגני החברה, אנו חושפים היום את Electra Mute מערכת ייחודית 
שפותחה בישראל והיא ללא עוררין חוד החנית בתחום המיזוג לא רק בקנה מידה מקומי אלא בקנה מידה 

בינלאומי". 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

7 7כ"א תמוז תשע"ט 24/7/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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ם
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 1,000,000

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(_____________________________________________

כא’ תמוז - כג’ תמוז תשע”ט
24/7-26/7/2019  

 ליד רדק, 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

 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 

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 

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

 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(_____________________________________________

 בצירלסון, 3 חד' 
ק"ק עם חצר, מתאים 

להשקעה עתידית פינוי 
בינוי 1,600,000 ש"ח 
תיוך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק -03
050-5308742 5797756)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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(_____________________________________________

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור, שכירות 

2,700 במחיר מציאה 570,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)30-30(_____________________________________________

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ג', משופצת מהיסוד, 
830,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)30-30(אברהם" 050-4117276

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ב', משופצת חלקית, 

מושכרת 2,200 ש"ח 800,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)30-30(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)30-30(_____________________________________________

 בפרוייקט דירת 4 חדרים, 
קומה א', 120 מ' + מ. סוכה, 

מושכרת 2,400 1,025,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)30-30(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

חלקית, שכירות 2,200 
750,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)30-30(אברהם" 050-4117276

2-2.5 חדרים
 בקהילה צמוד לקיויתי 

2 חד' גדולים, ק"ג, 460,000 
ש"ח 052-7662690

_____________________________________________)30-31ל(054-8421371

 בשמאי דירת גן, ק. 
קרקע, 170 מ"ר, בנוי 

200 מ"ר, גינה, 8 חדרים 
052-8308841)30-33(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד', מרווחת ומושקעת, 

אופ' להרחבה, רק 1,290,000 
ש"ח 052-5752500

)30-30(_____________________________________________

 פינקוטג' לכניסה מיידית! 
דופלקס 5 חד', כ"פ, גינה, 

ח. מקורות 2,055,000 ש"ח 
חברת משלב טל': ארי-
052-3528653 משה- 

052-6900020)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהנרקיס 4 חד',

85 מ"ר, ק"ד עם נוף מדהים 
אזור מתחרד 850,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(דוד ארי 054-3191310

 בקרן היסוד 4.5 חד' 
יפיפיים, אזור מתחרד, מטבח 

חדש, ק"א 94 מ' בנוי 1,390,000 
_____________________________________________)30-30(דוד ארי 054-3191310

 רמב"ש ג' הושע הנביא, 
שכ' ויז'ניץ, 3 חד', 82 מ"ר, 
מזגן, ממ"ד, ק"ב, מרפסת 

1,375,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)30-30(_____________________________________________

 רמב"ש ג' יונה בן אמיתי, 
3 חד' מרווחים, ק"ב, כולל 
מזגנים, קרוב למרכז, שווה 
לראות 1,350,000 דוד ארי

054-3191310)30-30(_____________________________________________

 3 חדרים, 80 מ"ר, 
מרפסת סוכה, סלון גדול, אופ' 

הרחבה ל-2 חד' 1,400,000 
_____________________________________________)30-30(גמיש טיפה 054-7997077

 בבניה, בכהנמן, קבלן 
אמין, 4 חד' + מרפסת 90 
מ"ר, 2,270,000, 3 חד' מ- 

1,350,000, 4 חד' + אופציה 
1,800,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)30-30(_____________________________________________

 בסמטת מנשה, 115 
מ"ר, חזית, שמורה ומטופחת 

+ חניה, כיווני אויר, ק"ב, תיווך 
_____________________________________________)30-30(הנדל"ן 050-4177419 

 בשבטי ישראל 3 ו- 4 
חדרים, בניין חדש, חזית, 

מרפסת שמש, סוכה חדשה 
_____________________________________________)30-30(פנחס נכסים 055-6789653

 למשקיעים, בהרצוג, 
4 חד' + 2 יחידות דיור + 

מדרגות לגג משופץ ברמה 
_____________________________________________)30-30(פנחס נכסים 055-6789653

 באזור גבעת סוקולוב 
בבניה דירות 75 מ' בפרוייקט 

יפות מקבלן אמין ומקצועי 
מפרט גימור מושלם 

1,650,000 אבי 054-8449423 
 B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

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

2,250,000 גמיש אבי
B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנבאים 70 מטר 
משופצת 1,650,000 אבי

B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת 
נכה חדשה מקבלן 

כ- 150 מ"ר מציאה 
נדירה!!! אפיקי נדל"ן 

בועז 03-5702323
052-7155321)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור גן ורשא 
75 מ"ר + אופציה, 3 כניסות, 

מתאים לחלוקה 1,580,000 
ש"ח "אפיק- נכסים"

03-5791514)30-30(_____________________________________________

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

בט"מ, חדשות! 690,000 
ש"ח, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 רבנו אשר חדשה מקבלן 
3 חד' 82 מ"ר חזית ק"ב 
1,650,000 ש"ח *ק"א 4 

חד' 1,950,000 תיווך הכוכב 
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 מחפשים שותף לטאבו 
בטולדנו 75 מ"ר + אופ' 
1,300,000 תיווך הכוכב

054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בבעל התניא!!! 
5 חד'! מעלית, חניה, 
מחסן, מרפסת שמש 

)סוכה( כחדשה! 
2,450,000 אלוני נכסים 

052-7610603)30-30(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן!!! 
6 חד' ענקית! + מרפסת 

שמש! + חניה בטאבו! 
שקטה! משופצת! 

2,850,000 אלוני נכסים 
052-7610603)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! באיזור 
הירדן! 3 חד' )60 מ"ר( 

+ אפשרות בניה על הגג 
ומהצד אלוני נכסים

052-7610603)30-30(_____________________________________________

 במרום שיר!!! 3 
חד' גדולה! מעלית, 

חניה, סוכה! פונטציאל 
ל- 4 חד'! כחדשה! 

1,870,000 אלוני נכסים 
052-7610603)30-30(_____________________________________________

 באזור בן יעקב 6 ח', 135 
מ"ר, 4 ח', בק"א, חזית + 

2 ח' בק"ק 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

גדול, 3 כ"א 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30("אפיק- נכסים" 03-5791514

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

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

052-3344721)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בפורברסקי!! ק"ק, 

115 מ"ר, משופצת, 2 
כניסות, אופציה לחלוקה 
2,070,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)30-30(נכסים 052-7684074

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

משופצת כחדשה, מושקעת 
ביותר, נוף פתוח + חניה 

2,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)30-30(_____________________________________________

 יש לך דירה / חנות 
למכירה וחושב מי ילווה 

אותי? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך AB יזמות

_____________________________________________)30-30(054-4980159 דורון

 באדמור מרוזין' למכירה 
בית פרטי בהר שלום, 3 

קומות עם דירה להשכרה + 
חצר 5.5 מיליון תיווך ויזמן 

054-3979575)30-30(_____________________________________________

 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 - 

_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 כדאי לראות! במיכה! 
5.5 חד' ב- 2 מפלסים! 

חזית! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג, 180 מ"ר, 

חזית, ק"ד, 4.5 חדרים 
למטה + עליה לגג 

מרוצף + אישורים לבניה 
מתאימה לחלוקה או 
לטאבו משותף, מיידי 

2,100,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)30-30(_____________________________________________

 במכבים, ד.גג מושקעת 
ומשופצת, 5 חדרים, סוכה, נוף 
פתוח, מזגנים + חניה, ישראל 
_____________________________________________)30-33(054-6149361 רימקס 100%

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

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

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

052-7652801)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 בשיכון ג' בבנין חדש דירת 
גן 5 חד' + חצר 80 מ"ר א. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

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

מיוחדת בעמלת התיווך תיווך 
050-4122744)30-30(_____________________________________________

 בגבעת פנחס דופלקס 
שתי דירות, 3 חדרים, 
ק"ג 2,850,000 "גשר 
_____________________________________________)30-30(נכסים" 054-8571997

 דופלקס גדולה אפשרות 
לחלוקה 2,300,000 אבי

B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגבורי ישראל דופלקס 
250 מ"ר, ק"ד + מעלית 

3,350,000 ש"ח בלעדי בתיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכב 054-8481688

 דופלקס ביונה 
הנביא!! מחולק ל- 2 
דירות של 3 חד' 160 
מ"ר, משופצת מ.כהן 
_____________________________________________)30-30(נכסים 052-7684074

 בלעדי! באזור פנקס 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר, ק"ב 

אחרונה משופצת כחדשה 
חזית + חניה 2,550,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(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. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)30-30(ביחד( דוד תיווך 050-4122744

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742

)30-30(_____________________________________________

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)30-30(מתווכים" 03-5701010

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד' 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 באברבנאל כ- 5 חד' 
95 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א 

ג.בטון חניה 1,700,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 באזור ויזניץ 5 יפהפיה סלון 
ומטבח גדולים, ק"ד, מעלית, 

חזית + 3 יח"ד מושכרות! 
3,500,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 הזדמנות 
בגחינובסקי!!! 5.5 חד', 

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

מ. כהן נכסים
052-7684074)30-30(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)30-30(_____________________________________________

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

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

050-4999465)30-30(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר, ק"ב מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,222,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בפדרמן 5 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"א מעלית רק 

1,850,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 נדירה ביותר! באזור 
אבני נזר אשל אברהם 

בבניין בוטיק 6 חד' 
ענקית כ- 200 מ"ר 

במפלס אחד! + מעלית 
וחנייה 4 כיווני אויר ב- 

3,900,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)30-30(_____________________________________________

 בבירנבוים דירת 4 חד', 
ק"א + מעלית, חזית, במצב 

מעולה + חניה, לל"ת
_____________________________________________)30-33ל(052-7146800

 בק. הרצוג 4 חד', ק. 
קרקע שמורה + מחסן 

ומרפסת סוכה גדולה בחזית, 
אופציה להרחבה

050-9343155)30-33(_____________________________________________

 בשיכון ה' בנין בוטיק, 95 
מ"ר, ק"ב, יפייפיה + מעלית 

+ סוכה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(050-6561605

 באזור חזו"א 4.5 חדרים 
חדשה, אפשרות לחלוקה 110 

+ אפשרות לבניה + חניה 
2,500,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

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

שמורה 1,675,000 "תיווך 
_____________________________________________)30-30(משגב לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בשבטי ישראל, 
כ- 100 מ"ר 4 חדרים 

גדולה + מרפסות גדולות, 
ק"ב, חזית, כניסה מיידית 
1,720,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)30-30(_____________________________________________

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

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

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 4 חד' 
ענקית, חזיתית + מחסן 

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

050-4999465)30-30(_____________________________________________

 באזור רמב"ם טאבו 
משותף 4 חד', 90 מ"ר חדשה 
מהיסוד ק"ד )ללא משכנתא( 

1,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30("אפיק - נכסים" 03-5791514

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

02-8000080)30-30(_____________________________________________

 אזור סוקולוב השלושה 
בנין חדש, חזית, גינה, 5 חד', 

125 מ"ר 2,430,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכב 054-8481688

 במתתיהו 6 חד' + סוכה 
גדולה )ניתנת לחלוקה( דרוש 
שיפוץ 2,550,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)30-30(הכוכב 054-8481688

 במתתיהו 5 חד', 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה 

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-30ל(שינפלד 03-5785777

 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)30-30(_____________________________________________



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

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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
 ברמת שלמה כ. 

פרטית, 5 חד' + נוף + 
חצר 120 מ"ר + אופציות, 

לל"ת 2,550,000 ש"ח 
053-3133344)30-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

עורפית משופצת מהיסוד 
1,750,000 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)30-30(הצבי 053-3147717

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

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

_____________________________________________)30-30(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 

_____________________________________________)30-30(תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)30-30(_____________________________________________

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

053-3147717)30-30(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)30-30(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)30-30(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)30-30(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)30-30(_____________________________________________

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

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

053-3147717)30-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)30-30(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(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)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)30-30(תיווך הצבי 053-3147717  ברבי 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 

_____________________________________________)30-30(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

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

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

 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(_____________________________________________

 בבית יוסף 90 מ"ר 
4.5 חד', 3 כ"א, ק"ג, ללא, 

משופצת כחדשה 1,930,000 
ש"ח תיווך הכוכב

054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בגנחובסקי 4 חד' ענק', 
120 מ"ר + אופ', ק"ג, ללא 

מעלית 1,900,000 ש"ח בלעדי 
_____________________________________________)30-30(בתיווך הכוכב 054-8481688

 עסקה מעולה! הרב קוק, 
4 חד' 100 מ"ר, משופצת ויפה, 
מאווררת, חזית, ק"ב 1,900,000 

_____________________________________________)30-30(תיווך אנג'ן 02-8000080

 מדהימה!!! בהרב קוק 
השקט 4.5 חד' מפוארת, 

פתוחה, נוף 2,350,000 גמיש 
_____________________________________________)30-30(תיווך אנג'ן 02-8000080

 בגרשטנקורן שקטה 
ומעולה! 4 חד', ק"ק עם חצר 

+ אופציה 2,200,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(אנג'ן 02-8000080

 ברבנו אשר לקראת 
גמר בנייה בבניין מפואר 
ואיכותי 4 חד' ענקית כ- 
110 מ"ר + נוף מדהים! 

עם יחידת הורים ומרפסת 
שמש רק ב- 1,990,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

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

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

03-5791514)30-30(_____________________________________________

 באזור ריינס 4 חד', ק"ב 
חזית + מעלית 2,200,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בדוד המלך 3 

חדרים מרווחת, כ- 85 מ"ר + 
סוכה, 3 כ"א, ק"ק מוגבהת, 

כניסה מיידי דוד תיווך
050-4122744)30-30(_____________________________________________

 3 חד' + אופציה להרחבה, 
סה"כ 212 מ"ר, בשיכון ג', 

2,450,000 ש"ח
_____________________________________________)30-31ל(052-7605146

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית לעוד חדר "אביחי 
_____________________________________________)30-30(- מתווכים" 03-5701010

 בעמוס! 3 חד', 
ענקית, קב', חזית! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בעוזיאל! 3 חד', ק"ג 
+ מעלית רק 1,450,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
מושקעת מאוד, בניין אברכים, 

קומה א', חזית + מעלית, 
בניין חדש 1,400,000 תיווך 

_____________________________________________)30-30(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאת השנה, בבלעיות 
בברוט 3 חד', ק"א, 3 כיווני 

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

_____________________________________________)30-30(נכסים 055-6789653

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

2,080,000 אבי 054-8449423 
 B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

 קריית הרצוג 3 חד' 
כ- 63 מ"ר קומה א', 3 כ"א, 

שמורה + מעטפת כ- 80 
מ"ר 1,650,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג, 3 חד' כ- 
60 מ"ר קומה ג' + יציקה/כ 
- 48 מ"ר שמורה 1,420,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(משגב לדיור" 052-5222690

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

מ"ר, א.להרחבה צד/וג.בטון 
1,280,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד' כ- 65 
מ"ר, ק"ב, א. להרחבה 48 מ"ר 
1,390,000 גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 באהרן דב 70 מ"ר 
1,720,000 תיווך הכוכב

054-8481688)30-30(_____________________________________________

 ברבנו אשר לקראת 
גמר בנייה 3 חד' ענקית 

כ- 78 מ"ר + יחידת 
הורים 3 שירותים + נוף, 

בבניין מפואר ואיכותי 
ב- 1,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)30-30(נכסים 050-4177750

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו בבניין חדש 

3 חד' ענקית! כ- 85 מ"ר 
+ נוף + מרפסת שמש 

)ניתן לרכוש מחסן וחנייה 
בנפרד( ב- 1,700,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

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

וחניה 1,410,000 מ.כהן 
_____________________________________________)30-30(נכסים 052-7684074

 בלעדי בבגנו/ירושלים 
85 מ"ר גדולה, 3 חדרים 

+ מרפסות, חזית, ק"א + 
מעלית מיידי 1,610,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)30-30(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בהרצוג/הרב 
קוק 3.5 חדרים 75 מ"ר 

משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,600,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)30-30(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צד ב"ב, 
3 חד' כ- 70 מ"ר גג 
בטון היתרים מידיים 

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל,ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

ואחרונה 1,210,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

לעסק 1,490,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-799308

 באזור העיריה 3 חד' 70 
מ"ר ק"ג א. בגג משופצת 3 

כ"א + סוכה 1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 55 מ"ר ק"ק מוגבהת א. 

להרחבה משופצת 1,350,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן נריה 3 חד' 
60 מ"ר + מרפסת 80 מ"ר 

ק"ק גבוהה 2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכב 054-8481688

 בטבריה הרב קוק 3.5 
יפהפיה ק"א חזית 1,670,000 

_____________________________________________)30-30(תיווך אנג'ן 02-8000080

 ביונה הנביא 3 גדולה + 
מרפסות, ק"א, עורף, 3 כ"א 
1,730,000 ש"ח מפתח ב- 

_____________________________________________)30-30("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,190,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 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)30-30(_____________________________________________

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 ביהושע 2.5 ח', ק"ק 
+ חצר 1,350,000 "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(דוד תיווך 050-4122744

 עסקת השנה, במרכז 
ב"ב, זכות ליחידת דיור, קומת 

קרקע, כניסה נפרדת, כל 
הקודם זוכה FOX נדל"ן 

050-6925400
)30-30(_____________________________________________

גבעת שמואל

 בהזיתים 5 חד' דופלקס 
גג קו1' + אופציה בניה 
"מאגדים - משה דסקל

050-5926021)30-30(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

 בפיקסלר 4 חד' קו8' + 
סוכה, חניה, מחסן "מאגדים" - 

_____________________________________________)30-30(משה דסקל 050-5926021

 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 
_____________________________________________)30-30(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 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' סורוצקין 4 חדרים, 
78 מ"ר נטו, מרפסת סוכה, 
קומה שניה, שמורה מאוד, 
שופעת שמש, פינתית, רק 

2,180,000 חייב להימכר!!! 
054-7997077)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)30-30(תיווך 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 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

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

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

נוף, 2,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 דירה 6 חד', מטופחת, 
מושקעת + 2 מרפסות, נוף 

מדהים, שכנים טובים
_____________________________________________)30-31ל(054-8446002

+5 חדרים

 בהזדמנות להשקעה 
מחולקת לשלוש יח"ד 

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

050-4104044)30-30(_____________________________________________

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

050-4104044)30-30(_____________________________________________

 בעמישב בית דו משפחתי, 
4 חד', יושב על מגרש 250 

מ"ר, עיסקת השנה, צמוד לגני 
הדר FOX נדל"ן

050-6925400
)30-30(_____________________________________________

 דירת גג 5 חד' בגני הדר, 
כולל חדר בגג, אוצפיה לבניה, 

מחסן, מעלית, בניין איכותי 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)30-30 נדל"ן

דופלקסים
 "רימקס עוצמה" בבן 
גוריון, דופלקס 5 חד', 170 

מ"ר, קומה 6, 2 חניות 
מקורות, ממ"ד, מ"ש, יפה 

ומושקעת, עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ

050-3073256
)30-30(_____________________________________________

 בפיקא היוקרתי מעלית, 
חנייה, משופצת, גדולה לציבור 

הדתי 1,830,000 
052-2757378 יריב אריאל 

_____________________________________________)30-30(נכסים 

 חייבת להימכר, בגני 
הדר דירת 4 חדרים במיקום 

הכי טוב בשכונה FOX נדל"ן 
050-6925400

)30-30(_____________________________________________

 בהרצל 3 חד', 75 מ"ר, 
חזית, מטופחת, משופצת 

ויפה, ק"ב 1,375,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(הנדל"ן 050-4177419

 בתחילת ביאליק, ק"ב, 
גג רעפים, 3 חד' משופצת 

1,300,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)30-30(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

 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 

950,000 ש"ח. )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(_____________________________________________

 "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

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(_____________________________________________

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

רמת גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

דופלקסים

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 יחידה מחודשת ליחיד/
זוג, מזגן, מקרר, מכונת 

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

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)28-31ל(סוכה 050-5260688

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

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

_____________________________________________)28-39ל(054-8057736

חנייה

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

 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 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(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

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

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

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

 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(

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 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

 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(_____________________________________________

 "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

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

050-5884173)29-33(_____________________________________________

ספסופה

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

600,000 ש"ח
053-4191624)29-32(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד דירת 2.5 

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

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(_____________________________________________

 בחיים כהן המתחרד! 
4.5 ח' + מעלית שבת, 

מרפסת סוכה, חניה מקורה 
ומחסן! מיידית!!

050-4811122
)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בדגל 
ראובן פרויקט תמ"א מתקדם, 
4 חד', 100 מ"ר, מ"ש, ממ"ד, 

קומה 2, עורפית, משופצת 
מהיסוד אריאל שמילוביץ 

050-3073256
)30-30(_____________________________________________

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

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

)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בהדר 
גנים, 4, מעלית, חניה, מרפסת 

סוכה 1,530,000 ש"ח זוהר 
שמיר 050-8663093

)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בתל 
חי, בית פתוח ללא תיווך יום 
שישי 26/07/19 בין השעות: 

09:00-11:00 קומה 1, כ- 100 
מ"ר, ממ"ד, מ. שמש, מעלית, 

חניה צוות אביגד
072-3957397

)30-30(_____________________________________________

 בפינס מושקעת וגדולה 
בהליך בינוי מתקדם היציאה 

למכבית 1,370,000
052-2757378 יריב אריאל 

_____________________________________________)30-30(נכסים

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

מסודרת 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(יוחנן 050-4104044 

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

3.5 חדרים, מיזוג אויר מרכזי 
ובחדרים, חניה משותפת, 

אריאל שמילוביץ
050-3073256

)30-30(_____________________________________________

 3.5 חד', סלון ענק, מטבח 
נגר, משופצת מהיסוד, לל"ת 

1,480,000 ש"ח
050-4110314

_____________________________________________)30-33ל(

 בלוחמי הגטאות 
במדורגים, 150 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 יחידות, צופה לכינרת, 
אופציה להרחבה, מחיר אחרון 
_____________________________________________)30-33(990,000 לל"ת 054-8443967

דופלקסים

4-4.5 חדרים
 במאור חיים, 4 חד', 

משופצת ברמה גבוהה מאוד, 
יחידת הורים, חצר גדולה, נוף 

לרשב"י, ממוזגת 
052-7616823)30-33(_____________________________________________

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 בהרב לוין פנטהאוז 5 
חד' + מרפסות 7,350 ש"ח 

מפתח בתיווך הכוכב 
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בחתם סופר דופלקס 
3+2 + פרגולה 6,500 ש"ח 

בלעדי לתיווך הכוכב
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בשכונת אור החיים 
דופלקס 7 חד' 250 מ"ר, 

משופצת, ק"ד + מעלית + 
חניה, ניתן להשכיר גם יחידה 
בק"ק 7,900 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בראשונים, 95 מ"ר, 5 חד' 
קומה ה' + מעלית + סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת, 4,800 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(052-7671305

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

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים 
_____________________________________________)30-33ל(050-5588838

 בהרי גולן, 7 חד', ק"א, 
מעלית, ממוזגת, חדשה, 

יפהפיה, סוכה אפיקי 
נדל"ן בועז 03-5702323 

052-7155321)30-30(_____________________________________________

 באזור אבני נזר אשל 
אברהם בבניין בוטיק 6 
חד' קומה שלימה! כ- 

200 מ"ר מיידי! מעלית 
וחנייה ב- 9,700 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

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

5,000 ש"ח 054-9422194
)30-30(_____________________________________________

 במכבים - אבוחצירא 
דירה 4 חד', ק"ג, משופצת, 
יפייפיה ומאווררת + מחסן 

_____________________________________________)30-31ל(050-4141377

 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)30-30(_____________________________________________

 ברח' הרימון דירת 3 חד' 
חדשה, ממוזגת, ק.קרקע, 
_____________________________________________)30-33(3,200 מיידי 053-2795656

 באזור ירושלים יהודה 
הלוי 3.5 חד' בבניין חדש 

+ יח"ד הורים + נוף, 
מיידי! ב- 4,500 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברב אסי 
3 חדרים משופצת 

ומושקעת, קומה ב' חזית 
+ חניה מיידי 5,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת, כניסה פרטית, 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(03-5785056

 להשכרה 2 חד', חדשה, 
מפוארת, מרוהטת קומפלט, 

מרפסת סוכה, בבנימין 
_____________________________________________)30-31(אברהם, 2,800 052-7691171

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

מרווחת וממוזגת 3490 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד' 
ק"ד, מרוהטת מפוארת 
מיידית!!! 2,200 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בביאליק 2 חד' כ- 70 
מ"ר ק"א מעלית חניה 

3,400 נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

3,400 גמיש, ק"ד, ללא
053-3120620)30-33(_____________________________________________

 בבירנבוים יחידת דיור 
חדשה ויפה, מיידית, מרוהטת, 

ממוזגת כל הקודם זוכה! 
050-4187758

)30-31(_____________________________________________

 מעונות ויזניץ יחידה 40 
מ"ר 3600 ק"א פינוי תשעה 

באב תיווך הכוכב
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בק. הרצוג יח"ד, 2 חדרים 
מרוהטת )מלא( וממוזגת, 

_____________________________________________)30-33ל(פלאפון: 054-8413427

חריש
 4 חד', מושקעת, מטבח 
פאר, בילדאין, קולט, כיריים 

ומזגנים חדשים, מרפסת סוכה 
2,800 ש"ח 058-3233170

)30-31(_____________________________________________

 ישנן 2 דירות להשכרה 
במעלות דפנה 3 חדרים קומה 

_____________________________________________)30-30(4 5,000 ש"ח 054-7997077

3-3.5 חדרים
 דירה בארץ חפץ 109 

קומה 4, דירה משופצת חדשה 
3 חדרים שופעת שמש 4,600 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 054-7997077

 למכירה בעיר דימונה, 
דירת 3 חד', קומה 2, מושכרת 
ב- 2,000 ש"ח, מחיר 450,000 

054-2388654)30-30(_____________________________________________

 למכירה בבאר שבע, 
מבחר גדול של יחידות דיור 
למכירה עם תשואה טובה, 

מחיר בהזדמנות
054-2388654)30-30(_____________________________________________

 להשקעה!!! בדימונה 
ביגאל אלון 2.5 חד', אפשרות 

3 בקלות, חנייה בשפע, 
משופצת, יפהפייה!!! 

445,000 ש"ח, גמיש - 
לחטוף!!! 050-9961324 

054-9176617)30-33(_____________________________________________

 ברמת אהרון שטח 
מסחרי 60-200 מ"ר, ק"ק, 

מיידי! "אפיק - נכסים"
053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)30-30(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
בבני ברק בפסאז' 70 

מטר בבנין חדש 9,500 
"גשר נכסים"

054-8571997)30-30(_____________________________________________

 חניה לא מקורה להשכרה 
ברח' חברון 5 נייד

_____________________________________________)30-31ל(054-5903067

 למסירה מבנה שמותאם 
לצהרון / משפחתון / מעון 
בעל סמל תמ"ת לשנה"ל 

_____________________________________________)30-33(תש"פ 050-8883222

 להשכרה לטווח ארוך 
מבנה לגן ילדים תיווך יישוב 

_____________________________________________)30-30(הארץ 052-3344721

 בסמטת רחל, חדר, 
משופץ וממוזג, כניסה 

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

052-2452820)30-30(_____________________________________________

 בפרל 28 בב"ב בנין חדש 
מהניילונים, ק"ק, כניסה 

מהחזית, כ- 85 מ"ר אופציה 
לחצי, ללא חיוב ארנונה, מיידי, 

לל"ת 5,200 ש"ח 
054-8449114

)30-30(_____________________________________________

 להשכרה משרד 80 מ"ר, 
משופץ, מחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)AB)30-30 יזמות 054-4980159 דורון

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(_____________________________________________

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)30-33ל(מירון והסביבה 050-4105896

 דירת קרקע + חצר גדולה 
+ צמוד לכינרת, מזגנים, 

הנחה לאברכים 053-5248382 
_____________________________________________)30-33ל(054-8422618

 פנטהוז מפואר עד 30 איש 
_____________________________________________)30-31(באזור חרדי 058-4190057

 נופש ברמה, מושקעת + 
גקוזי' מפואר + מרפסת נוף, 

סמוך למלון כינורות
_____________________________________________)30-31ל(052-8187700

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

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

ק"ב, חזית משופצת, 
ממוזגת, 4,200 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)30-30(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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 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 

052-8785596)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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

 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

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

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 

_____________________________________________)28-33(לטבריה 050-4989295

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

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 "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(_____________________________________________

דקות הליכה לבתי-הכנסת 
המבוקשים והגלריות.

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

צימר משפחתי 
מיוחד וקסום 

עד 8 
נפשות

החל מ-700 ₪ לזוג ו-150 ₪ לילד  "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

 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

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

משחקים לילדים ולנוער, 
משחקיה, סנוקר, פינג פונג, 
באוירה של נתינה ופינוקים 

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 נותרו מעט תאריכים, 
4 חד' בגני הר נוף יפייפיה 
ממוזגת + מרפסת לנוף 

_____________________________________________)30-31ל(052-7639067

 דירת נופש בצפון, קרוב 
לכל מקום, נוף מדהים!

052-7103364)30-37(_____________________________________________

מושב הזורעים
 לנופש המושלם, וילה 
מטופחת, 5 חדרים, דשא, 
טרמפולינה, נדנדה, בריכה 

קטנה, פינת מנגל
052-2270453)30-33(_____________________________________________

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

עכו
 וילה חדשה ומפוארת, 
5 דק' מהחוף הנפרד, עד 

12 איש, בריכה + חצר 
_____________________________________________)30-33(גדולה 050-5807076

עפרה
 וילה ענקית חדשה 

ומאובזרת + בריכה + גינה, 
מחירים זולים, עד 15 איש 

054-7571305)30-32(_____________________________________________

 חופש מושלם - דירה 
חדשה, מתאים לזוג + 6, נוף 

_____________________________________________)30-33ל(מדהים 053-3124475

 דירה 4 חד', קרקע, חניה 
בשפע + מרפסת, מותאמת 
לציבור החרדי 058-3238889 

054-8436149
_____________________________________________)30-33ל(

 דירה חדשה באזור יפיפה, 
2 חדרים + מרפסת גדולה, 

נוף מדהים לכנרת, עד 7 
_____________________________________________)30-33(נפשות 054-2824560

 דירה מרווחת, מטופחת 
וממוזגת, נוף מדהים, מיקום 

מעולה, לבין הזמנים ולשבתות 
054-8474689)30-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

טויוטה

מאזדה

 למכירה טיוטה וורסו 2012 
אוטומטית ראשונה, פרטית 
_____________________________________________)30-30(לבנה שמורה 055-6883937

 למכירה מאזדה 2 2009 
אוטומטית, 12000 מיטלית 
_____________________________________________)30-30(113000 ק"מ 055-6625480

 רכב להשכרה בירושלים 
בלבד!! טיוטה פריוס היברידת 

ליום 135 ש"ח, לשישי שבת 
160 ש"ח, בבין הזמנים המחיר 

יהיה 150 ש"ח ליום. מהרו 
_____________________________________________)30-30(להזמין 054-7997077



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

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

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(_____________________________________________

 ספה מפוארת לסלון, 
נפתחת למיטה זוגית + ארגז 

מצעים, מצב מעולה ממש 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

תינוקות

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 

למייל:
nagan101010@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 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

 ארונות מטבח 3.5 מטר 
מסנדביץ אדום + שיש + 2 

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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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
 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

הסעות בית וגן

052-7137253 | 053-3104779

 הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
 הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

 רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה
 אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות

הנאה מובטחת!!!

הסעות קבועות באוטובוסים למוסדות ישיבות וסמינרים

ירושלים 52 ב”ב

בבחינת הדבר האבד!
*המכירה במזומן * לפחות 3 פריטים

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

5,00010

רק בשלושת השבועות!
”אצל בתיה“

פריטים

 ב - 

 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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

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

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

 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
_____________________________________________)28-01/20ל(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!

_____________________________________________)18-33(שרי 050-4171813

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)30-32(זמר ונגנים 052-3432472

 אבד עגיל לבן זהב ביום 
שני יב' תמוז באזור רח' 

רבי עקיבא השומר המוצא 
מתבקש להתקשר למס' 

_____________________________________________)30-31ח(054-3553989

 נמצא ביום חמישי האחרון 
כרטיס מצלמה GB16 בר' 
_____________________________________________)30-31ח(עקיבא בב"ב 054-8409910

 אבדו תפילין רש"י ור"ת 
ע"ש שמואל קורנט בקו 422 
חב' אפיקים י"ם - ב"ב )בתא 

מעל המושבים( נייד:
_____________________________________________)30-31ח(054-8493389 052-4796225

 אבדו תפילין בנסיעה 
מירושלים לרכסים מוצ"ש 
_____________________________________________)30-31(פרשת בלק 053-3136397

 נמצא צמיד משובץ כסף/
זהב לוין בתחנה בר"ח נחמיה 

בב"ב לפני מס' שבועות
054-8525663)30-31(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות את 
הספר "ילדה קטנה של פעם"

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "מידע גורלי" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "אחות לנו קטנה" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "הילדים האבודים 
_____________________________________________)30-31ח(מתרשיש" 054-8454536

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

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7171228

 מזגן תדיראן עילי בן 8 
שנים, 3/4 כח סוס + צנרת 

מתכת 5 מטר, מפורק מהקיר 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח טל' 054-8412976

 HP סורק חברת 
180 ש"ח קוטל יתושים 70 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2786557

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מקפיא 4 מגירות "סימנס" 
ב- 500 שקל 050-3337530 

_____________________________________________)30-31ח(אבנר 

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)30-31ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 110 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-6850138

 דוד חשמל חברת כרומגן 
בשימוש כשנה, מעולה! 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-4110583

 כיריים גז 4 להבות כמעט 
חדש תוצרת סלמור 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-6921856

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

_____________________________________________)30-31ח(053-3179093

 פקס משולב מכונת צילום 
של ברדר לייזר 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק 052-7187193

 חלקי מיקסר מגימקס 
כולל כל החלקים, קערות 

סכינים ב- 100 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)30-31ח(052-2493013

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)30-31ח(240 ש"ח טל' 052-2727474

 HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)30-31ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)30-31ח(054-8431644

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין 450 ש"ח בלבד
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח טל' 052-2727474

 למכירה מייבש כביסה 
280 ש"ח 7 קילו מצב מעולה 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 מתקן יבוש לכביסה גדול 
חדש )בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 תנור + גז מצב מצוין 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4165680

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 050-4165680

 מחשב נייד חזק לנובו 
_____________________________________________)30-33(600 ש"ח גמיש 053-3120620

 מיקרוגל 120 ש"ח קטן 
_____________________________________________)30-30(לבן 054-3584040

 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

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 כסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-3337530 אבנר

 STICH למכירה אופניים 
מחיר 350 ש"ח 050-3337530 

_____________________________________________)30-31ח(אבנר

 כיסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7633738

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים יפים מאוד 

מסנדביץ אדום 50 ש"ח למדף 
_____________________________________________)30-31ח(052-7600336 בב"ב

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 052-2437292

 4 כסאות סלון מפוארים 
במצב מצוין 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)30-31ח(כ"א לפרטים 054-8491154

 למכירה כסא מנהלים + 
מזוודה + עגלת שוק + פקס 

+ שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה שולחן כתיבה 
מכתבייה 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 שולחן נמוך משטח זכוכית 
230 ש"ח 80*117 בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 054-8423405

 שולחן סלון כהה מסוגנן 
ויפה 1.8 + נפתח 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 ספה 2 1.7/1.1 עור 
יוקרתית מצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 למכירה ארונית פלסטיק 
כתר גובה 1.10 מטר 140 

ש"ח מצב מצוין
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי מצב מצויין 

180 ש"ח בלבד בני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 ספריה לספה ילדים 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4165680

 שולחן וכסאות עץ סנדויץ 
חזק מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 מיטת קומותיים )3 
מיטות ו- 2 מגירות( מעץ מלא 

חדשה )ללא מזרונים( 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4980062

 כסאות פלסטיק כחול 
למכירה במצב חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(לכסא 054-3584040

 ארון פלסטיק חדש 2 
דלתות, מצב חדש! נקנה 
לפני חודש, רק 270 ש"ח 

054-3584040)30-30(_____________________________________________

 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

 עגלת תאומים חברת 
ג'ואי צבע שחור, מצב מעולה! 

_____________________________________________)30-31ח(450 ש"ח 050-4144622

 עגלת מקלרן XLR צבע 
חום ורוד מצב טוב מאוד! 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4144622

 סלקל לתינוק מצב טוב 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4144622

 בוסטר עם משענת מצב 
_____________________________________________)30-31ח(מעולה 50 ש"ח 050-4144622

 מנשא מעולה כחדש של 
בייבי ביורן 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-7222601

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

_____________________________________________)30-31ח(052-4747667

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)30-31ח(054-8446728

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

 058-4843223)30-31(_____________________________________________

 נוקיה C2 מחודש ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7630089

 מכשיר נוקיה 105 חדש 
)לא כשר( 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-8776286

 גלקסי סמסונג S עם מגן 
חדש, מצב חדש לחלוטין 450 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 058-3584040

 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

 מכשיר GPS חברת 
NOVOGO איכותי 

מאוד חדש באריזה + 
כבל ומעמד לרכב חצי 

מהמחיר שנקנה 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

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

 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

 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

 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

 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

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-6907470

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

 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

 2 רמקולים J.B.L רק ב- 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7144978

 בטריה לאופניים חשמליות 
36V במצב טוב בב"ב

_____________________________________________)30-31ח(050-4150659

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 054-8423405

 משקפי שמש של חברת 
ארוקה חדש ב- 70 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(050-8776286

 שעון יד מחוגים ברמה 
חדש עם תאריך חברת גלרי ב- 

_____________________________________________)30-31ח(120 שקל 050-8776286

 למכירה כלובים גדולים 
לתוכים, תרנגולות מטילות, 

יונות לבנות החל מ- 30 
ש"ח )בישוב חשמונאים( 

_____________________________________________)30-31ח(08-9765927

 אופניים איכותיות שעולות 
1200 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-3730025

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 052-7154652

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 054-8415306

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(052-2432982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 052-2432982

 ספר יזרח השמש )הרמת 
דגל התורה( כ- 800 עמודים 

_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 02-5710140

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח טל' 052-2727474

 סורג איכותי מעולה 
טרילידור נפתח 3*2.5 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח טל' 052-7626189

 אקורדיון אמיתי 32 בס 
למסיבות ולנסיעות רק 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-8409064

 עגלת אמבטיה שחור 
מצב מצוין 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 משאבות חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7647637

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה טיולון 140 ש"ח 
ועגלת אמבטיה 180 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה פקס + מזוודה + 
מכונת צילום 70 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 פאזל 3000 חלקים יפה 
מאוד נוף 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 6 תוכונים, 2 זוגות 
מטילים בצבעים מרהיבים 
רק ב- 300 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(052-7186267

 תיק עליה למטוס חדש 70 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 תיק הזזה 70/100 חדשים, 
כל אחד 150 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 הוקי טוקי )מכשיר קשר( 
רמה גבוהה במצב טוב מאוד 

מחיר 300 ש"ח בלבד ירושלים 
_____________________________________________)30-31ח(058-3219380

 חליפה מחו"ל חדשה 
SLIM 46 מתאימה לימי חול 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 058-4770354

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)30-31ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח.אלקנה 15 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 למסירה בחינם בבני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(קרש גיהוץ 054-8454536

 שיש 2.60 מ' + 2 כיורים 
מחוברים צבע מוקה 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-4110583

 מסור )בנזין( שרשרת 
לחיתוך עצים מקצועי עוצמתי 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-2786557

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-7041010

 מראה 140 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 בימבה פלא קורקינט 
בימבה ג'וק 45-85 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 שולחן עגול לסלון 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7616106

 מזנון צבע לבן 300 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 140 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 כסאות לילדים מפלסטיק 
חזקות עם ידית 15 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-3155415

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 בבני ברק
_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)30-31ח(053-3318830

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

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

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

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

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

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 למסירה בבני ברק 
מכנסיים שחורות מידה 46 

_____________________________________________)30-31ח(כחדשות טל' 054-4694949

 energum רולר ביילדס 
abec 7 מידה 31-34 עם 

כל אביזרי ההגנה 200 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5385013

 למכירה עגלה 140 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(מצב מצוין 052-5737813

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 300 ש"ח טל' 

_____________________________________________)30-31ח(054-8423405

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
_____________________________________________)30-31ח(לומד 250 ש"ח 050-4165680

 ספרי קריאה קובי לוי 10 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח כ"א 050-4165680

 סכך ענק נקי מתולעים 
במצב מצוין 110 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 למכירה צעצועים לפעוטון 
משפחתון משחק קופסא 

_____________________________________________)30-31ח(ובובות 10 ש"ח 054-5656194

 ציוד שלם מקצועי חדש 
לאגרוף )כפפות וכל המגינים( 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 054-4980062

 אוגרים סיבריים ב- 15 
ש"ח לאוגר ללא כלוב 

לאחראים ולדאגניים בלבד 
_____________________________________________)30-31ח(055-6797107

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4110991

 מטען חדש להוברבורד 
_____________________________________________)30-33(120 גמיש 053-3120620

 שעון יד סיטיזן נגד מים 
100 מטר חדש באריזה, 650 
_____________________________________________)30-33(במקום 1800 053-3120620

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

_____________________________________________)30-31(ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעליים לילדים 

_____________________________________________)30-31(90 ש"ח 058-4843223

 כיור לאמבטיה 66*44 200 
ש"ח בירשלים טל' 

_____________________________________________)30-31ח(054-8423405

 קלרינט חדש באריזה רק 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח 052-7144978

 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



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
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

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

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

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)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
058-4114888)27-30(_____________________________________________

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
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כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

 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 
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(_____________________________________________

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 

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

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

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

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

 לביה"ס במרכז דרוש 
איש אחזקה לימים א-ה 

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

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

 בצפון ת"א גננת לגן פרטי 
ל- 10 ילדים, תנאים טובים 

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

 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

 דרוש/ה שוזרת בעבודת 
יד לסלון פאות, אחרי קורס 
וניתן ללא נסיון, בחולון, ש. 

_____________________________________________)30-33(גמישות 052-3500725

 למרכז חינוכי חרדי גדול 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית מול הצוות 
החינוכי וצוות המשרד, 

שעתיים ביום, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(קריירה 072-222-2262

 למשרד בהר חוצבים 
מזכיר/ה לניהול יומנים ועבודה 
משרדית מגוונת, משרת בוקר 
א-ה 8:30-14:30, שכר 6,000 

_____________________________________________)30-30(ש"ח קריירה 072-222-2262

*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 

 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 
_____________________________________________)29-30(חול אחה"צ 052-7623821

 נאמן כשרות למאפייה 
בהכשר בד"ץ ירושלים, 36 

ש"ח לשעה *משגיח כשרות 
לבית חולים במרכז, חצי 

משרה גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

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

עבודה פיזית, להתקשר 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

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

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

דרושות 
מטפלות 
למשרה 

מלאה 

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

למעון בבני ברק

דרושה סגנית 
מנהלת אחראית
עם ניסיון בעבודת צוות

משרה מלאה 
סביבת עבודה מטופחת ונעימה

korotmaon1@gmail.com
קו"ח למייל:

 דרושה מטפלת לשנת 
תש"פ!! בפתח תקוה, בין 

השעות 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)30-31(מצויינים 050-4144711

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה 

בירושלים וב"ב תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(ושכר הולם! 054-2058545

 דרוש סייע לילד לת"ת 
חב"ד ראשל"צ לשנה"ל הבאה 

30 ש"ש לפרטים
050-4270770)30-31(_____________________________________________

 דרושות גננות ומטפלות 
למעון חרדי בת"א לשנה 

הבאה שכר גבוה
052-7690437)30-33(_____________________________________________

 דרוש עובד מטבח ונקיון, 
משעה 6:30-14:30 לחנות 

בענף המזון, חובה מוסר 
עבודה גבוה וכושר גופני 40 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח לשעה 052-2452278

 למעון בגב"ש גננת 
לפעולות 8:00-13:00 סייעות 

למלאה/חלקית ניתן גם שעות 
גמישות 054-3080787

050-7884864)30-33(_____________________________________________

 למגזין מוכר וייחודי 
דרוש/ה עורך/ת לשוני/ת עם 
נסיון בלבד! קו"ח ודוגמאות 

ניתן לשלוח למייל:
editors784@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות, ידע 
במחשבים וגרפיקה יתרון, 
_____________________________________________)30-32(לחנות צילום 03-6199392

 לסטודיו פאות בב"ב,
א. דרושה סוכנת מכירות עם 

רעיונות מקוריים, ב. עובדת 
_____________________________________________)30-33(לבניית פאות 054-8487487

 דרוש נהג חלוקה לחברה 
במרכז בתחום פרות וירקות, 

שעות נוחות, שכר גלובלי 
10,000 ש"ח + רכב צמוד 

_____________________________________________)30-30(קריירה 072-222-2262

 לחברת ייעוץ סמוכה לבני 
ברק מזכיר/ה קבלה, לניהול 
יומנים, ספקים ועוד, שעות 

נוחות מאוד, שכר 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(קריירה 072-222-2262

 מנה"ח לפ"ת 3/4 משרה, 
5 שנות נסיון, ידע בפריוריטי 

וסאפ, קו"ח לפקס:
 03-5222223

heshuvim@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 דרוש מלמד ספרדי 
עם ניסיון, לכיתה א' לת"ת 

בירושלים
mail: 3396364@gmail.com)30-33ל(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה לתחילת תש"פ )ל-2 
חודשים(, גננת מ"מ לשעות 

8-13:30, תנאים טובים
052-7641817)30-31(_____________________________________________

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט, הסעה מב"ב
052-7623263)30-33(_____________________________________________

 לצהרוני המשכיל בפתח 
תקוה דרושים/ות מורים/ות 

לבתי ספר ממלכתיים, שעות 
העבודה 12:45-17:00 שכר 

הולם למתאימות/ים לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)30-33(_____________________________________________

 לחנות צילום דרוש עובד, 
ידע במחשבים חובה, עבודה 

בשעות 17:00-22:00
050-7620118

_____________________________________________)30-31ל(

 אחראית כיתה ומטפלת 
למשרה מלאה, שכר גבוה 
ובונוסים, למעון בבני ברק 

054-5841018)30-33(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/צהרון, אווירה 

טובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(למתאימה 052-7686713

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)30-33(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/
ות ועובדים כלליים, מגיל 

17.5, לעבודה מיידית 
_____________________________________________)30-33(בב"ב 050-8557084

 עבודה מהבית )משרה 
חלקית( *מזכיר/ה מקצועית 
לניהול ארגון חסד *אברכים 
לעריכת ספרי קודש/הגהה/

עריכה לשונית *מנהלת משרד 
לחברת מיתוג *יועצת שיווק 

לקורסים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 מורה/מחנכת לביה"ס 
תיכון בית יעקב במרכז הארץ 

*מנהלת משרד לעמותה 
בירושלים, שכר גבוה, משרת 

אם, גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 מזכירת מנכ"ל בב"ב 
10,000-12,000 ש"ח *מזכירת 

מנכ"ל לעיתון בב"ב, תנאים 
מצויינים *מזכירה למוסד 
חינוכי גדול לבנות חרדיות 

בירושלים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון, מאזור המרכז 

_____________________________________________)27-30ל(תנאים מעולים 074-7030025

 אנשי/ות בדיקות 
אוטומציה ומתכנתי/ות 

FULLSTACKלעבודה 
מהבית 20,000-27,000 ש"ח 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 מנה"ח 1+2 מתחילות 
)חצי שנת נסיון בלבד( לצוות 

חרדיות בת"א *מנה"ח 
למסעדה כשרה בירושלים 

לעבודה מהבית וקצת 
מהמשרד גלאט ג'ובס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

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

ש"ח גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il
)30-31(_____________________________________________

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

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



של תחליפי החלב

מטרנה אקסטרה ֵקר מהדרין

עם היתרון המשולש לעיכול קל

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 
*בטאפלמיטט בשלב 1

חברת מזון התינוקות
המובילה בישראל

לעיכול קל
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