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

ש.ל.המיי דנט בשיתוף קופ"ח כללית

טיפולים במסגרת סל הבריאות
למבוטחי שירותי בריאות כללית

כל סוגי הטיפולים במסגרת 
סל הבריאות ללא עלות!!

הטיפול
 בגז צחוק

רופאת שיניים 
לילדים-25 שנות ותק

טיפולים ברמה
הגבוהה ביותר 

זמינות תורים גבוההיחס חם ואישי

מבצעת את כל טיפולי השיניים
 לכל מבוטחי כללית

 עד גיל 18
«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

מוצרים טבעיים

⋅ נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית 

 ועוד מגוון מוצרים
⋅פוריות 

⋅ בדיקות ב.ה.
⋅מוצר מהפכני לורידים 

ודליות ברגליים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית

החל מ-2 בספטמבר: מקצרים 
את התורים במשרדי הרישוי
מזמינים תור מראש ביישומון, באתר משרד התחבורה 

ובמוקד הטלפוני ומקבלים שירות תוך מספר דקות | עמ' 5

  

  

התרחבות מתונה של
המגזר העסקי בישראל

שוב: חברת הביטוח 
מסרבת לשלם

מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון השני של 2019 
ושב להיות חיובי, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את 

השנתיים הקודמות • בענפי השירותים, המסחר והתעשייה 
צופים התרחבות ברבעון הבא | עמ' 2

חברת הביטוח סירבה לשלם פיצויים 
לגננת שהוכרה כנכה וכמי שאיבדה את 

יכולתה להמשיך בעבודתה – לאחר שבית 
המשפט קבע כי ישלמו, סירוב לשלם את 

ה'עבר' – וגם את זה ישלמו
עמ' 4

נחתם הסכם לקידום הקמת 
נמל המפרץ ושדה התעופה

השר סמוטריץ': "הנמל יביא לפתיחת ענף הנמלים 
לתחרות, שיפור רמת השירות עבור משתמשי הנמל 

וחיזוק מטרופולין חיפה" | עמ' 5

הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2019



הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2019

הרב מנת ימלא את מקומו של הרה"ג יעקב משה חרל"פ שליט"א, מי שכיהן כרב 'אסם' במשך 
למעלה משלושים שנה

יחיאל חן

תנופת  הארץ,  רחבי  בכל  ונבנים  הולכים  חדשים  פרויקטים 

הבניה בעיצומה. העיר בית שמש היא ללא ספק אחת מן הערים 
המתפתחות ביותר בשנים האחרונות ומבטיחה את מעמדה כעיר 

העתיד החרדית. 
חברת נתיב פיתוח בבעלותו של הרב שמחה גריידינגר, בעלת 
30 שנה בתחום הנדל"ן והיזמות, הינה אחת מן  וותק של מעל 
לחברה  שמש.  בית  בעיר  הבניה  במעצמת  המובילות  החברות 
שורה של פרויקטים מובילים בכל רחבי הארץ. בסטנדרט הגבוה 
חברת  קנתה  רכישה מתחשבים-  ובתנאי  בניה,  באיכות  ביותר, 
נתיב פיתוח את מעמדה כאחת מחברות הנדל"ן הגדולות ביותר 

במגזר החרדי. 
דירות  ל-10  במיוחד  ומשתלם  חדש  במבצע  יוצאת  החברה 
בסמוך  היתרה  ואת  כעת  ש"ח   248,000 רק  שלמו  בלבד- 

למסירה!
בבית  החדשה  השכונה  ד',  שברמה  נתיב'  'צמרות  פרויקט 
אכלוס  בשלבי  נמצאת  ואף  אלו  בימים  ונבנית  ההולכת  שמש, 
האופטימלי  הדגל של החברה. השילוב  ספינת  הינו  מתחילים, 

איכות  והמתפתחת,  החדשה  בשכונה  האסטרטגי  המיקום  של 
הנוחים  התשלום  ותנאי  הגבוה  הסטנדרט  החומרים,  וטיב  הבניה 
הופכים את הפרויקט לאחד מן המבוקשים ביותר בעיר. בפרויקט 
לצד  חדרים   3-4-5 דירות  הסוגים-  מכל  דירות  של  נרחב  מגוון 
דירות גן, פנטהאוזים ומיני פנטהאוזים במפרט טכני עשיר ואיכות 
החברה  של  הפרויקטים  כל  את  שמאפיינת  פשרות  ללא  גבוהה 

וכעת  הארץ  רחבי  בכל 
החל  מיוחדים-  במחירים 

מ-1,239,000 ש"ח.
אז אם אתם מתעניינים 
שמש,  בבית  בדירה 
כל  את  לעצמכם  תחסכו 
המסע, תתחילו את הדרך 
פיתוח  נתיב  במשרדי 
החדש  הבית  את  ותמצאו 

שלכם!

 יחיאל חן

רפאל  הרב  של  מינויו  על  הודיעה  'אסם'  חברת 
מנת לתפקיד רב 'אסם'. הרב מנת ימלא את מקומו 
יעקב משה חרל"פ שליט"א, מי שכיהן  של הרה"ג 
והיה  שנה  משלושים  למעלה  במשך  'אסם'  כרב 
'אסם'  חברת  של  הכשרות  מערך  בניית  על  מופקד 
בעולם  ומשמעותיות  רבות  דרך  לפריצות  והוביל 

הכשרות. 
מתוך  מנת  רפאל  ברב  בחרה  הקבוצה  הנהלת 

מספר מועמדים לתפקיד, במקומו של הרב חרל"פ 
שהגיע לגיל פרישה. הרב מנת שיחל לכהן בתפקידו 
בחודש ספטמבר 2019, היה מנהל מחלקת הכשרות 
ביישוב 'זיכרון יעקב' במשך כ-20 שנה,  אחראי על 
הכשרות בחיפה יחד עם רבה של זיכרון יעקב, הרב 
ובעשור האחרון עומד  מרדכי אברומסקי שליט"א, 

בראשות המועצה הדתית בנימינה-גבעת עדה.
בהיבטים  רבה  חשיבות  הקבוצה  רב  לתפקיד 
רבים, כמו מתן פיקוח כשרותי על ייבוא חומרי גלם 
ותוצרת חקלאית שמקורה בחו"ל, פיקוח על מפעלי 
הקשר  וחיזוק  הכוונה  ייעוץ,  העולם,  בכל  החברה 

והבד"צים  הכשרות  נותני  המקומיים  הרבנים  עם 
השונים בכל אתרי הייצור של 'אסם'.

כשרות  על  לשמירה  מופת  מהווה  אסם,  קבוצת 
קונצרן  דיני ההלכה. מערך הכשרות של  כל  על-פי 
הייצור  תהליך  על  מפקח  בישראל,  המוביל  המזון 
בארץ  השונים  במפעלים  שונים,  מוצרים  אלפי  של 
תקין  כשרותי  לתפקוד  ואחראי  העולם,  וברחבי 
במקצועיות  הפועל  זה,  מערך  התהליך.  אורך  לכל 
ובדקדקנות, מבטיח כי כל יהודי שומר כשרות, בכל 
אסם-נסטלה  ממוצרי  ליהנות  יוכל  בעולם,  מקום 

ללא כל חשש. 
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 יחיאל חן

סקר החברות לרבעון השני של שנת 2019 מגלה כי מאזן 
זה  לראשונה  שלילי  התעשייה  בענף  התפוקה  של  הנטו 
במכירות,  ירידה  משקף  והוא  מובהק,  בלתי  אך  רבעונים  כמה 
בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמספר העובדים. על יסוד 
המקומי  לשוק  שהמכירות  בענף  צופים  הבא  לרבעון  ההזמנות 

יתייצבו והמכירות ליצוא יצטמצמו.
מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים חיובי אך בלתי מובהק, 
והוא מעיד על גידול במכירת השירותים בעיקר בארץ ועל גידול 
במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא תתרחב הפעילות 

ויגדלו ההזמנות מחו"ל.  
ברבעון האחרון ירדו המכירות בענף המסחר בהמשך להפסקת 
גידולן ברבעון הקודם. מאזן הנטו של המכירות ברבעון האחרון 
בענף  העובדים.  במספר  ירידה  ומשקף  מובהק,  בלתי  אך  שלילי 

צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות ויקטן מספר העובדים. 

לממצאים  להעניק  מכדי  קטן  התשובות  מספר  הענפים  בשאר 
תוקף סטטיסטי ברמת הענף. 

כי  מוצאים  וההיצע,  הביקוש  מגבלות  את  בוחנים  כאשר 
האחרונה  בשנה  התייצבה  מקצועיים  בעובדים  המחסור  עוצמת 
בענף השירותים וירדה בענף התעשייה. כמו כן, בענפי התעשייה 
הביקוש  במגבלת  החמרה  האחרונה  בשנה  הסתמנה  והשירותים 
המימון,  קשיי  שמציבים  המגבלה  את  בוחנים  כאשר  מחו"ל. 
מוצאים כי רמתה נמוכה כבר שנים אחדות; ברבעון האחרון היא 

ירדה כתוצאה מירידה בעיקר בקרב החברות הבינוניות )איור 3(. 
של  הציפיות  ממוצע  )ל-1.6%(  עלה   2019 של  השני  ברבעון 
)ל- עלה  כן  הבאים;  החודשים  ב-12  האינפלציה  לגבי  החברות 

לתחום  מעל  תימצא  שהאינפלציה  הצופות  החברות  שיעור   )6%
היעד, וירד )ל-15%( שיעור החברות הצופות שהאינפלציה ב-12 
החודשים הבאים תימצא מתחתיו. הצפי לגבי שער הדולר ברבעון 
הבא וב-12 החודשים הבאים נותר יציב ברמה של 3.64 ו-3.7 ש"ח 

לדולר, בהתאמה.   

הממצאים מסקר החברות לרבעון השני של 2019 מבוססים על 
תשובותיהם של 305 עסקים וחברות מענפי המשק השונים. 

השאלות בסקר איכותניות: החברות והעסקים מתבקשים לדווח 
על כיווני השינוי של המשתנים השונים )עלייה, ירידה או יציבות( 

ולציין את עוצמתו )רב או מועט(. 
עם  מתואמים  החברות  מסקר  הנתונים  כי  נמצא  כלל  בדרך 
בכך  נעוץ  ויתרונם  המשק,  של  המקרו-כלכליים  הנתונים  מגמות 
הנתונים  למקורות  יחסית  במהירות  מידע  ומספקים  זמינים  שהם 
האחרים. נציין כי ברביע הראשון של 2019 היה גידול משמעותי 
יישום  רקע  על  מכוניות,  רכישת  הקדמת  יד  על  המוסבר  בתמ"ג 
הצמיחה  שיעור  של  האטה  צפויה  מנגד,  הירוק.  במיסוי  התקנות 
ברביע השני עקב ההקדמה של רכישות אלה לרביע הראשון. מאחר 
שסקר החברות מבוסס על התשובות האיכותיות של הפירמות, בהן 
הן עונות לשאלה שמתייחסת לגידול/קיטון פעילותן, אנו מעריכים 

כי גורם זה לא נתפס על ידי הסקר באופן ממצה.

התרחבות מתונה של 
המגזר העסקי בישראל

שלמו רק 248,000 שקל ואתם בדרך לדירה חדשה

הרב רפאל מנת מונה לרב קבוצת 'אסם' - 'נסטלה'

מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון השני של 2019 ושב להיות חיובי, אך נותר נמוך ממאזן הנטו 
שאפיין את השנתיים הקודמות ⋅ בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 

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

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

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

קבוצת נתיב פיתוח מציעה לכם את מגוון הדירות הגדול ביותר בבית שמש- דירות 3-4-5 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים 
ומיני פנטהאוזים בסטנדרט גבוה וללא פשרות כולל ליווי בנקאי ובטחונות



לחוויה מדהימה לכל המשפחה

welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

מבחר קירות טיפוס
לכל סוגי המטפסים

קירות טיפוס לכל הגילאים 
ולכל הרמות

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מתחם הטיפוס הענק    
iclimb בירושלים

גם בבין הזמנים!

האתר

שומר שבת
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לגננת  פיצויים  לשלם  סירבה  הביטוח  חברת 
שהוכרה כנכה וכמי שאיבדה את יכולתה להמשיך 
בעבודתה – לאחר שבית המשפט קבע כי ישלמו, 

סירוב לשלם את ה'עבר' – וגם את זה ישלמו

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

יכול  שאלה: קראתי שיצא חוק שאומר שחובת הביטוח היא על המשכיר. רציתי לדעת האם המשכיר 
לחייב אותי בתור השוכר לשלם על הביטוח.

תשובה: המשכיר יכול לבטח את מבנה הדירה, נזקי צנרת וכו' ואולם הוא אינו מחוייב לבטח את תכולת 
הדירה ולכן הוא יכול לחייב אותך לעשות פוליסה כזו , על מנת לכסות את עצמו ממקרה ביטוחי.



שאלה: זכיתי בפסק דין נגד פלוני ולאחר שאותו פלוני לא שילם פתחתי תיק בהוצאה לפועל לגביית 
פסק הדין וקיבלתי הודעה מלשכת ההוצאה לפועל שאותו פלוני הגיש טענת "פרעתי", מהי טענת פרעתי 

בהוצאה לפועל?
תשובה: טענת "פרעתי" הקבועה בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז–1967 מאפשרת לחייב, הטוען 
כי מילא אחר פסק הדין שניתן בעניינו או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, להגיש בקשה 
בעניין זה לרשם ההוצאה לפועל, תוך שהחוק מסמיך את רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה 

מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין.



שאלה:  אני מתגורר בבית משותף ולאור מחלוקת בין מספר שכנים בבניין נאמר לי שכללי ניהול הבית 
המשותף צריכים להימצא בתקנון הבית המשותף של הבניין אבל אף אחד מהשכנים לא יודע על תקנון 

כזה. מה עושים?
תשובה:בהתאם לחוק המקרקעין נקבע, כי ככל ובעלי הדירות לא קובעים תקנון לבית המשותף בעצמם 
הרי שיש להחיל את תקנון הבית המשותף המצוי שאת הנוסח המדוייק שלו ניתן למצוא גם בתוספת של 

חוק המקרקעין עצמו.
־התקנון המצוי קובע בין היתר תנאים דוגמת שבעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכר

חיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה 
להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.

המשותף  הרכוש  של  ניהולו  דרכי  קביעת  לשם  כללית  אסיפה  לשנה  אחת  יקיימו  הדירות  שבעלי  וגם 
והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר הענינים האחרים 

הנובעים מהשכנות בבית המשותף.



־שאלה: נחקרתי לפני כשנה במשטרת ישראל וקיבלתי בדואר מכתב לפיו המשטרה החליטה שלא להמ
שיך ולחקור בעניין, מה בעצם אומר המכתב הזה מהמשטרה ?

לאחר חקירה פלילית יכולות המשטרה או הפרקליטות להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק באמצעות 
אחת או יותר מעילות הגניזה הקבועות בחוק.

עילה ראשונה, העדר אשמה פלילית משמעה שהמשטרה חקרה את התיק והגיעה למסקנה מחומר הראיות 
שנאסף לכך שלא בוצעה שום עבירה פלילית. עילה זו מוחקת את התיק לאלתר מהרישום הפלילי.

עילה שנייה, העדר ראיות להעמדה לדין, כלומר בסיום החקירה הגיעה המשטרה או הפרקליטות למסקנה 
שהראיות שהצטברו בתיק אינן מספיקות בכדי להצדיק הגשת כתב אישום. רישום זה נמחק מהרישום 

הפלילי בתוך 5 שנים.
עילה שלישית, העדר עניין לציבור משמעו שבנסיבות כלל התיק החליטה המשטרה או הפרקליטות שלא 
להמשיך לעסוק בתיק שכן אין אינטרס ציבורי לעסוק בתיק זה, בין אם לאור נסיבות העבירה לכאורה ובין 
עם בנסיבות המיוחדות של המעורבים או בשל ענייני מדיניות הרשות התובעת. רישום זה גם הוא נמחק 

מרישומי המשטרה מקץ 5 שנים.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

שוב: חברת הביטוח 
מסרבת לשלם

 יחיאל חן

מגיעה  הביטוח  חברות  של  "הציניות 
רפאל  עו"ד  טוען  חדשים",  לשיאים 
אלמוג, בנוגע לתביעה אותה הגיש נגד חברת 
כושר  אובדן  תגמולי  שהפסיקה  על  ביטוח 
עבודה לגננת בת 60 שעברה אירוע מוחי קשה 

שבעקבותיו הפכה לנכה ומוגבלת.
ע"י  הוכרה  הגננת  של  הצמיתה  נכותה 
של  מצטבר  בשיעור  לאומי  לביטוח  המוסד 
הוכר  התמידי  עבודתה  כושר  ואובדן   ,58%

בשיעור של 65%.
גם מומחה לרפואה תעסוקתית קבע כי הגננת 
האינטנסיבית,  לעבודתה  לשוב  יכולה  לא 
רבה,  ומנטאלית  פיזית  פעילות  המצריכה 
הרמה ונשיאה של ילדים במשקל של 12 ק"ג 

– וערנות מרבית.
להמשיך  סירבו  הביטוח  בחברת  כך,  חרף 

את  לגננת  לשלם 
אובדן  על  התגמולים 
ואלה  עבודתה,  כושר 
החל  לחלוטין  הופסקו 
לאחר  כשנה   – מ-2012 
בעקבות  האירוע.  קרות 
התביעה,  פי  על  כך, 
הכלכלי  מצבה  התדרדר 
בצורה  האישה  של 

משמעותית.
לאחר הגשת התביעה, 
המשפט  בית  מינה 
מטעמו,  רפואי  מומחה 
בשל  כי  קבע  אשר 

מצבה הבריאותי איבדה האישה 50% מכושר 
עבודתה, ואין היא מסוגלת לעבוד יותר בתחום 

עיסוקה והשכלתה.
לאור זאת, ועל מנת שהתביעה תתיישב עם 
העדכני  ומצבה  בית המשפט  מומחה  קביעות 
את  לתקן  אלמוג  עוה"ד  ביקש  התובעת,  של 
כתב התביעה, ולדרוש מחברת הביטוח תשלום 
חלקי על אובדן כושר עבודתה לאורך השנים, 

וזאת על פי תנאי הפוליסה אותה רכשה.
הביטוח  חברת  סירבה  זו  לבקשה  גם  אך 
בטענה כי מדובר בהרחבת חזית – וכי דרישה 
זו לתגמול חלקי לא נכללה בתביעה המקורית 

של האישה.
מביהמ"ש  מור-אל  אורלי  השופטת  כבוד 
השלום בתל אביב הסכימה עם עוה"ד אלמוג, 
קיבלה את בקשתו להגשת כתב תביעה מתוקן, 
וקבעה כי דרישתה של האישה לתגמול חלקי 

נמצאת בגדר התביעה אותה הגישה.

האיום הגדול על השכבות החלשות
טוב,  ביטחון  שר  היה  פרץ  שעמיר  אומרים 
למרות שלא הגיע מתוך מערכת הביטחון. בתור 
אדם שהגיע מבחוץ, הוא הצליח בחשיבה יוצאת 
מהקופסה לזהות את החיוניות של מערכת כיפת 
ברזל, ודחף לביצוע הפרויקט שהציל חיים רבים. 
שהוא  בגלל  ודווקא  הכלכלי,  שבתחום  נראה 
סכנה  מהווה  הוא  העובדים,  גופי  מתוך  הגיע 
לעובדים  ואפילו  למעסיקים  כולה,  לכלכלה 

שעלולים להיות מוקסמים מההצהרות שלו.
שלו  הכלכלית  התכנית  את  כשהציג  השבוע, 
הוא אמר ש"קפיטליסט עם חמלה, מסוכן בעיניו 
עמיר  תמצת  זה,  במשפט  רגיל".  מקפיטליסט 
פרץ את מהות הסכנה שהוא מהווה עבור הכוח 
המניע את הכלכלה שהם: היזמים, המשקיעים, 
ביושר  שמשתכרים  עובדים  העסקים,  אנשי 
חסרי  העובדים  גם  וכן,  מכובדות  משכורות 
את  ועושים  דרכם  בתחילת  שנמצאים  הניסיון 

צעדיהם הראשונים בשוק התעסוקה.
הכלכלי  במצע  העיקריים  הסעיפים  אחד 
פרץ,  עמיר  בראשות  העבודה-גשר  מפלגת  של 
 ₪ ל-40  המינימום  שכר  את  להעלות  מבטיח 
יכול  זה  השמה,  חברת  כמנהל  עבורי,  לשעה. 

להיכנס  ירצה  לא  מי  שהרי  פנטסטי,  להישמע 
ההתחלתית,  במשרה  כשכבר  העבודה  לשוק 
למחפשי  וגם  לשעה?   ₪  40 של  משכר  נהנים 
העבודה, אנשים חסרי הניסיון וחסרי הכישורים 
– האנשים שאליהם מדבר פרץ, ההבטחה הזאת 
יכולה להישמע כמו גן עדן עלי אדמות. אך כאן 

טמונה הסכנה.
כבר ברמה הכלכלית, כל בוגר תואר בכלכלה 
בתוך  תגולם  למעסיק  ההוצאות  שתוספת  מבין 
שווקים  מול  לחולשה  שיוביל  מה  המוצר, 
ככה  )שגם  מישראל  בייצוא  ופגיעה  מתחרים 
המטבעות  מול  השקל  של  חוזקו  עם  מתמודד 
כפול,  הוא  המעסיקים  כלפי  והעוול  האחרים(. 
הם  שלהם,  לעובדים  התוספת  שמלבד  כיוון 
לעובדי  השכר  תוספות  את  לספוג  גם  ייאלצו 
שכר  את  לממן  יצטרך  מישהו  הרי  המדינה. 
המינימום לכל העובדים, והמעסיקים יהיו הכיס 
נוספת של מיסים. גם ההבטחה  הכי קל לגבייה 
של פרץ שהעלאת שכר המינימום תחזור למשק 
על ידי הגדלת הצריכה על ידי אותם עובדים, היא 
מוכיח  העבר  ניסיון  שכן  מתוכן  ריקה  הבטחה 
שהעלאת שכר המינימום גוררת בהכרח גם עליה 

של מחירי המוצרים.
רק  לא  תהיה  הממשית  הפגיעה  למעשה,  אך 
ברמת המאקרו של הכלכלה, אלא דווקא באותם 
עובדים מוחלשים שפרץ כביכול מתיימר לעזור 
להם. לשכר מינימום כל כך גבוה, יהיו עלויות. 
של  הפראיירים  להיות  אוהבים  לא  המעסיקים 
כולם. אם הם חייבים להעסיק עובד חסר ניסיון 
ימצאו  הם   ,₪  40 של  בשכר  כישורים  וחסר 

פתרונות כדי לצמצם את ההוצאות שלהם.
הנמוכות,  ברמות  עובדים  בפיטורי  יתחיל  זה 
יעדיפו  חדשים  עובדים  שיחפשו  מעסיקים  גם 
עובדים  יגייסו  ולא  כלשהו,  ניסיון  עם  עובדים 
ללא כל ניסיון למשרה שהשכר שלה הוא 40 ₪ 
יעבירו  הם  בהמשך  מעביד(.  עלויות  כולל  )לא 
להם  שיחסכו  אוטומטיות  למערכות  הייצור  את 
למדינות  הייצור  את  שיעבירו  או  אדם  בכוח 
הטקסטיל  לתעשיית  שקרה  כפי  יותר,  זולות 
לטובת  הישראלי  מהנוף  לגמרי  כמעט  שנעלמה 

ירדן והמזרח הרחוק.
"מצע  נקרא  הזה  המצע  הקמפיין,  במסגרת 
חברתי", אך כל מי שמתעסק עם מעסיקים ועם 
מחפשי עבודה יודע שהמצע הזה רחוק מלהיות 

נגד  הוא  למעשה,  העובדים.  ולמען  חברתי 
העובדים ברמות הנמוכות ונגד מחפשי העבודה 

הראשונה, חסרי הניסיון.
כמי שמצליח לשלב בתעסוקה עשרות עובדים 
מידי חודש, אשמח מאוד ששכרם של העובדים 
אנחנו  ואכן  יותר.  ואף  לשעה   ₪ ב40  יתחיל 
מייעצים למעסיקים להעלות את השכר לעובדים, 
אלא  בכפיה  לא  היא  זאת  לעשות  הדרך  אך 
בתמריצים על איכות העבודה והגברת התפוקה. 
אותי,  לימדה  המעסיקים  עם  הארוכה  ההיכרות 
להם  שמייצר  טוב  עובד  להעריך  יודעים  שהם 
שלהם  הכדאיות  את  מבינים  המעסיקים  ערך. 
בחוק,  הקבוע  לשכר  מעבר  יותר  אותו  לתגמל 
הם מקדמים אותו בתפקיד, משפרים לו את תנאי 

המשרה והשכר שלו עולה בהתאם.
כך שבסופו של דבר, למרות הפיתוי וההצעה 
הקורצת, הראשונים שצריכים להתנגד למדיניות 
הכלכלית שמציע עמיר פרץ, הם דווקא השכבות 

החלשות והעובדים ברמות הנמוכות.

הכותב הנו מנכ"ל חברת קריירה

יצחק טיקוצינצקי
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הרווח הנקי של בנק IDBNY: 25.7 מיליון דולר
מקבוצת   )IDBNY( יורק  ניו  אי.די.בי  בנק 
דיסקונט פרסם את דוחותיו הכספיים למחצית 
יישום  2019. הנתונים משקפים המשך  השנייה של 
בתיק  בצמיחה  ביטוי  לידי  הבא  האסטרטגיה 
ביתרת  צמיחה  וכן  כ-4.8%,  של  בשיעור  האשראי 
הפיקדונות בשיעור של כ-9.8%, בהשוואה ליתרות 

בתום שנת 2018. 
סיים  הבנק  כי  מתברר  הכספיים  הנתונים  מעיקרי 
בסך  נקי  ברווח   2019 שנת  של  השני  הרבעון  את 
המקביל  לרבעון  בדומה  דולר,  מיליון  כ-25.7  של 
שקוזז  בהכנסות,  מגידול  הושפע  הרווח  אשתקד. 
בנקאים  גיוס  בגין  בהוצאות  מעלייה  בחלקו 
מיישום  כחלק  הטכנולוגיות  בתשתיות  והשקעות 
התוכנית האסטרטגית הרב- שנתית. הרווח למחצית 
כ-49.4  של  לסך  הסתכם   2019 שנת  של  הראשונה 

מיליון  דולר.
חברת  ידי  על   )+BBB( בדירוג  מדורג   IDBNY
ידי חברת הדירוג  )A-( על  ובדירוג   ,S&P הדירוג 

.KROLL

הלוואת FIX של מרכנתיל 
לצאת  הזמנים?  לבין  תוכניות  לכם  יש 
לחזרה  להתכונן  או  משפחתית  לחופשה 
ללימודים או לחופשות החגים ? יש רגעים שרק מי 
שמכיר אותך, מבין אותם. בנק מרכנתיל מציע לכם 
הלוואה מיוחדת לכל מטרה – הלוואת Fix, בהחזר 
בהתאם   – בלבד!  שקלים   299 של  קבוע  חודשי 
הפיננסית  למסגרת  המותאם  שתבחרו,  למסלול 

ולתקציב המשפחתי שלכם.
בסכומים משתנים: החל  הינן  ההלוואות המוצעות 
 ₪  7,500 תשלומים,   18 ב-  להחזר   ₪  5,000 מ- 
10,000 ₪ להחזר  28 תשלומים שווים,  ב-  להחזר 
ב- 39 תשלומים, ועד לסך 15 א' ש"ח  להחזר ב- 64 
תשלומים שווים. בנוסף, מציע הבנק מגוון מסלולי 

מימון בתנאים נוחים ובהחזרים מותאמים אישית.
השיווק  אגף  ומנהל  למנכ"ל  בכיר  ע.  פרג,  תומר 
נמצאים  "כולנו  ולמוצר:  לתקופה  מתייחס  בבנק 
הזמנים.  בין  תקופת   - הקיץ  חופשת  בתקופת  עתה 
משפחות רבות מנצלות זמן זה לבילויים משותפים 
ורבים נערכים לחודש הבא – תחילת שנת הלימודים 
עם  מהיכרותנו  בפתח.  כבר  שנמצאים  תשרי  וחגי 
הקהילה אנו יודעים כי מדובר בתקופה בה ההוצאות 
מציעים  אנו  השנה.  לאורך  מהרגיל  וגבוהות  רבות 
הלוואות לתקופה זו בהחזר חודשי סביר במטרה לא 
להעיק על תזרים הכספים של משק הבית בהמשך 
ולאחל חופשה  זו  לנצל הזדמנות  אני מבקש  הדרך 
הלימודים  לספסל  החוזרים  ולכל  לחוזרים  נעימה 

בקרוב – שנת לימודים פורה ומוצלחת". 

מאה אחוזים מימון ללימודי הנדסאים לגברים
בתחום  ממתינה  שלך  שהפרנסה  לך  נראה 
ההנדסאים, אבל לא היתה לך היכולת לממן 
את הלימודים? תזדרז, תגיש בקשה במרכז החרדי 
להכשרה מקצועית למימון לימודים, ותוכל ללמוד 
או  פנים,  ועיצוב  אדריכלות  חשמל,  בנין,  הנדסאי 

תוכנה והגנת סייבר, במאה אחוזי מימון!
במרכז החרדי להכשרה מקצועית פותחים כיוון חדש 
ועדכני למסלול הירוק, שיעניק לך את ערכת הכלים 
קורס  ההייטק.  לעולם  חלקה  לכניסה  המושלמת 
המתקדמת  במתכונת  בנוי  החדש  תוכנה  הנדסאי 
ביותר של מה"ט, מה שמבטיח את המילה האחרונה 
בתחום. והבונוס: הכסף עלינו! המשתלמים בקורס 
הזדרזו,  רק   – הלימודים  לשכר  מלא  מימון  יקבלו 
יש  המימון  להסדרת  הרלוונטיים  המסמכים  את  כי 

להגיש עד ר"ח אלול, ה-01.09.
המרכז  של  מפשרת  הבלתי  המסורת  "כמיטב 
החרדי, יעבירו את חומר הלימודים מרצים מנוסים 
כל  את  לתלמידים  שיקנו  בתחומם,  מהראשונים 
להנדסאים  אותם  ויהפכו  המעשיים  והכלים  הידע 
מנכ"ל  הורן,  אברהם  אומר  במיוחד",  מוכשרים 
בוגרי  כי  לציין  מוסיף  המנכ"ל  החרדי.  המרכז 
זוכים לפופולריות גבוהה בשוק  מגמות ההנדסאים 

העבודה, כשאחוז ההשמה עובר את רף ה-90%. 
פשוט חייג עכשיו: כוכבית עשרים ושתיים ארבעים 
וחמש, והירשם לאחד ממגוון המסלולים הנפתחים 
בדרך  מקצועית,  להכשרה  החרדי  במרכז  בקרוב 

לעוד מקצוע מכובד ומפרנס.

החל מ-2 בספטמבר: מקצרים 
את התורים במשרדי הרישוי

נחתם הסכם לקידום הקמת 
נמל המפרץ ושדה התעופה

מזמינים תור מראש ביישומון, באתר משרד התחבורה ובמוקד הטלפוני ומקבלים 
שירות תוך מספר דקות.

השר סמוטריץ': "הנמל יביא לפתיחת ענף הנמלים לתחרות, שיפור רמת השירות עבור 
משתמשי הנמל וחיזוק מטרופולין חיפה"
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לתשומת לב הנהגים בצפון הארץ. החל 
מ-2 בספטמבר ניתן יהיה לקבל שירות 
במשרדי הרישוי בעפולה ובטבריה, באמצעות 
במסגרת  זאת,  בלבד.  מראש  תור  הזמנת 
התחבורה  משרד  שמוביל  הרישוי,  מהפכת 
משרדי  בכל  השירות  את  לשפר  במטרה 

הרישוי בארץ.
אפליקציית  באמצעות  יתבצע  תורים  זימון 
של  האינטרנט  באתר  וכן   ,MY VISIT
 .)*5678( הטלפוני  ובמוקד  התחבורה  משרד 
טרנר-אייל  קרן  התחבורה,  משרד  מנכ"לית 
ציינה כי השירות החדש, שיורחב בקרוב לכל 
התורים  לקצר את  נועד  הרישוי בארץ,  סניפי 
במשרדי הרישוי, באמצעות זימון תור מראש 

וקבלת שירות בתוך מספר דקות.
 )SMS( עם הזמנת התור ישלח למזמין מסרון
או  לשינוי  אפשרות  עם  התור,  את  המאשר 
התחבורה,  משרד  באתר  התור  מועד  ביטול 
בכל שעות היממה. מזמין התור יקבל מסרון 
שעות   24 שהוזמן,  התור  מועד  על  תזכורת 
זימון  שירות  טרנר-אייל,  לדברי  מראש. 
התורים ישפר משמעותית את השירות לאזרח, 

ויחסוך המתנה ארוכה במשרדי הרישוי.
סמנכ"ל השירות במשרד התחבורה, גילי כהן, 
ציין כי ניתן לבצע את מרבית פעולות הרישוי 
התחבורה,  משרד  של  האינטרנט  באתר 
בעמדות הרישיומט שבסופר פארם ובמקומות 
מרכזיים נוספים, בסניפי דואר ישראל ובמוקד 
הטלפוני. אזרח שנדרש להגיע ולקבל שירות 
בקלות  זאת  לעשות  יוכל  הרישוי,  בסניפי 

ובנוחות, באמצעות זימון תור מראש.

פעולות שלא  ביצוע  לצורך  תור  להזמין  ניתן 
המרת  כמו  המקוונים  באמצעים  ניתנות 
רישיונות נהיגה זרים, רישוי להפעלת מוניות, 
ופניות  )צמ"ה(  הנדסי  מכני  לציוד  רישיונות 
בעת  בדרכים.  לבטיחות  הרפואי  למכון 
הזימון, יופנה האזרח לסניף הרלוונטי בו ניתן 
לבצע את השירות הנדרש. התור יקבע בהתאם 

לשעות קבלת הקהל בסניף.
בספטמבר  מ-2  תחול  התורים  זימון  חובת 
יצוין  ובטבריה.  בעפולה  הרישוי  סניפי  על 
כיום  בארץ  הרישוי  משרד  סניפי  ברוב  כי 
להזמין תור מראש ולקבל שירות בתוך דקות 
בחיפה,  הרישוי  בסניפי  מדובר  ספורות. 
כרמיאל, חדרה, נתניה, חולון, ירושלים, פתח 
גן, ראשון לציון, רמלה, אשדוד,  תקוה, רמת 

אשקלון, באר שבע ואילת 
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חברת  חיפה,  עיריית  התחבורה,  משרד 
שדות  ורשות  )חנ"י(  ישראל  נמלי 
המאפשר  הסכם  על  חתמו  )רש"ת(  התעופה 
התעופה  שדה  מסלול  להארכת  תכנון  לקדם 
כל  את  תסיר  חיפה  עיריית  במקביל,  בחיפה. 
המפרץ  נמל  הקמת  להמשך  התנגדויותיה 
ותספק את כל האישורים וההיתרים הנדרשים 

ממנה.
ישיבות  מספר  בתום  היום  נחתם  ההסכם 
בצלאל  התחבורה,  שר  בין  שהתקיימו 
קליש- עינת  חיפה,  עיריית  ראש  סמוטריץ', 
רותם, מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר-

חיפה,  עיריית  ראש  מקום  וממלא  סגן  אייל, 
נחשון צוק, מנכ"ל חברת נמלי ישראל, שלמה 
יעקב  התעופה,  שדות  רשות  מנכ"ל  ברימן, 
עיריית  התחבורה,  משרד  של  ונציגים  גנות 
שדות  ורשות  ישראל  נמלי  חברת  חיפה, 

התעופה.
המפרץ  לנמל  הכניסה  אזור  ההסכם,  פי  על 
הארכת  את  ימנע  שלא  באופן  מחדש  יתוכנן 
מסלול ההמראות והנחיתות של שדה התעופה 
מסלול  להארכת  הסטטוטורי  התכנון  בחיפה. 
של  מסלול  ויכלול  מחדש  יוגש  השדה 
תתוכנן  כן,  כמו  ברוטו.  מטרים   2,100 עד 
רכבת  לתחנת  השדה  טרמינל  של  קישוריות 

חוצות המפרץ.
על  בירך  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה,  שר 
כי  וציין  חיפה  עיריית  עם  הפעולה  שיתוף 
ענף  את  לפתוח  צפויה  המפרץ  נמל  פתיחת 
השירות  רמת  את  ולשפר  לתחרות  הנמלים 
החדש  הנמל  לדבריו,  הנמל.  משתמשי  עבור 
יאפשר את חיזוק מטרופולין חיפה ויביא עמו 
ומרכזים  חדשים  כבישים  תעסוקה,  מקומות 

לוגיסטיים מתקדמים.
ראש העיר חיפה, עינת קליש-רותם בירכה גם 

היא על ההסכמות ואמרה כי מדובר בבשורה 
הצפון.  מטרופולין  ולכל  חיפה  לעיר  גדולה 
"שדה התעופה הוא מנוף כלכלי חיוני לצפון 
המדינה. כולנו שמחים על תחילתו של שיתוף 
התחבורה",  משרד  גורמי  כל  עם  פעולה 

הוסיפה קליש-רותם.
טרנר-אייל,  קרן  התחבורה,  משרד  מנכ"לית 
לפשרות  להגיע  הצדדים  נכונות  על  בירכה 
שיאפשרו המשך קידום התכניות החשובות הן 
לדבריה,  חיפה.  לעיר  והן  התחבורה  למשרד 
ההסכם יאפשר לצמצם את העיכובים שנבעו 

חיפה  עיריית  של  מהתנגדויות  כתוצאה 
תכנון  את  לשנות  במטרה  נוספים,  וגורמים 
נמל  התכנון,  פי  על  החדש.  המפרץ  נמל 
של  הראשונה  במחצית  לפעול  צפוי  המפרץ 

שנת 2021.
התחייבה  חיפה  עיריית  ההסכם  במסגרת 
על  שהוגשו  המנהליות  העתירות  את  להסיר 
ידה ועיכבו את הקמת הנמל. כמו כן התחייבה 
שלא לנקוט בהליכים משפטיים בעתיד בנוגע 

להיתרי הבנייה של הנמל החדש.

מבט מהאוויר על מפרץ נמל חיפה )צילום: גולף בראבו, ויקיפדיה( 
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מבצע סופר כייף

בשיא עונת הנסיעות קפה 
טורקי עלית מרענן את מוצרי 

הקפה לדרך ומשיק: קפה 
טורקי עם הל לדרך שיתווסף 

לקפה טורקי קלאסי תחת 
סדרת "טורקי לדרך"

לראשונה ביפאיטר, מותג הג'ין 
 Beefeater'' :הלונדוני משיק בישראל

Pink- Strawberryבעל טעמים עדינים 
של תות טבעי, מתבלים של לימון 
וערער קלאסי. מחיר: 99 ₪ מכיל 

37.5% אלכוהול

"לחם 
פשתן" טרי 

ופרוס, מיוצר מזרעי פשתן 
זהובים מקנדה, המשווק באריזה מיוחדת 

השומרת על טריותו. עשיר באומגה 3, 
בחלבון ובסיבים תזונתיים. בהשגחת 

בד"צ העדה החרדית.  מחיר: 26-22 ₪  

הגלידות של פלדמן מרחיבה את הסדרה 
הפופולארית והאהובה "גלידל" ומשיקה את: 

גלידל וניל עוגיות עם 50 קלוריות בלבד ליחידה. 
כשר חלבי, בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב

חברת כרמית מרחיבה את מותג 
לני ומשיקה תחת קטגוריית 

הסוכריות את "פרוטיז" רכות 
בחמישה טעמים האהובים ביותר 
על ילדים: תפוח, תות, פטל, תפוז 
ולימון. מחיר מומלץ לצרכן: 1 ₪  

ל- 15 גרם, 
3 ₪ ל- 35 

גרם ו- 6.90 
₪ ל- 150 

גרם. כשרות: 
בד"צ העדה 

החרדית

חברת דילייט יצרנית  
תחליף הלחם: 'קריספיות' 

ו'קליליות' מציעה לשלב 
בארוחת עשר פריכיות 

קידס - 8 קלוריות ליחידה. 
כשר בהשגחת הרבנות 

וחתם סופר ב"ב

ריו מארה  משיק 
חידושים בטונה 
באיטליה: סלט 

אורז וירקות, 
טונה בשמן זית 

עם לימון ופלפל 
ומארז זוגי חדש. כשרות: אגו"י

מותג ברילה משיק: 
רוטב מתובל עם זיתים 

עשוי 100% עגבניות 
איטלקיות. כשרות: 

בד"צ פרווה, מנצ'סטר. 
טווח מחירים לצרכן: 

10.90-12.90 ₪ לאריזה 
של 400 גר'

תערובת 
לציפוי נאגטס 

של מאסטר 
שף

"חוות דרך התבלינים" בבית 
לחם הגלילית מציגה: סדרת 

חליטות קיץ למשקאות 
קרים ומרעננים שיעזרו לכם 

להתמודד עם החום הכבד. 
החליטות מתאימות גם 

להכנת קרטיבים, קינוחים 
ועוד. מחיר: 13.5 ₪ )100 

גרם( להשיג: 04-9533405

 FRUIT WATER סדרת
מבית יפאורה, עם חצי 

מכמות הסוכר וחצי 
מכמות הקלוריות מציגה 

סדרה חדשה ומרעננת 
 FRUIT WATER  :לקיץ

חליטות בשני טעמים 
מרעננים: חליטת לימון 

נענע וחליטת תפוח למון 
גראס

עלית מקבוצת שטראוס מרחיבה פעילות בקטגוריית 
המאפה ומשיקה לראשונה עוגיות פרימיום חדשות 

במילוי קרם פסק זמן וקרם קפה נמס. 
כשרות:  בד"צ העדה החרדית – פרווה

ליימן שליסל, יבואנית ומשווקת 
 The Best of :מותג לואקר, מציעה

Loacker – מבחר חטיפי 
הוופל המצופים של 
לואקר במארז מיני-

מיקס מפנק. ללא 
חשש חדש, אפיית 

ישראל, בהשגחת 
ה- OU ובאישור הרבנות 

הראשית לישראל. 
מחיר: 19.90 ₪

'יקב טפרברג' 
מציג מבחר מארזי 

שי חגיגיים לראש 
השנה בשילוב היינות 
המובחרים של היקב. 

חלק מהמארזים 
מגיעים בצרוף 

אביזרים קולינריים

לראשונה ובהתאם להמלצת 
ארגון הבריאות העולמי 

להעשרת המלח ביוד, מלח 
הארץ משיקה מלח ים מועשר 
ביוד בצנצנת משפחתית של 1 

קילוגרם המהווה פתרון יעיל ופשוט להעשרת 
התזונה של כל המשפחה במינרל יוד, וללא כל 

שינוי בהרגלי הטעם המוכר של מלח רגיל

מותג האיכות לחמי משיק 
לראשונה סדרת עוגיות 
שוקולד צ'יפס באיכות 

מעולה עם שוקולד מריר 
מעולה, עם שוקולד לבן 

ומריר מעולה וקרמל עם 
שוקולד לבן

שימורי נתחי טונה 
בהירה פילטונה 

בשמן 
קנולה 

לצאת  הזמן  וזה  הזמנים,  בין  בתקופת  ואנחנו  בישיבות,  גם  מסתיימת  הלימודים  שנת 
לכם  ומציעה  בין הזמנים  בנופש של  גם  לנופש משפחתי. חברת מעולה מלווה אתכם 
מגוון של מוצרים בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית, להצטייד איתם בנופש. 
היציאה לנופש כרוכה לפעמים בחיפוש אחר רעיונות תעסוקה לילדים במקום הנופש 

ובדרך לטיול, כמו"כ עסוקות האימהות בתכנון הארוחות לימי הנופש. בימים אלו של בין הזמנים מפרסמת חברת מעולה רעיונות 
הם  גם  החופשה  ימי  בנופש.  שהותכם  בזמן  מאכלים  ולהכנת  לבישולים  ורעיונות  הנסיעה,  בזמן  משפחתית  לפעילות  וטיפים 
מגבירים את האתגר ועלינו להיות יצירתיים - גם במטבח. על מנת שגם אתם וגם הילדים תיהנו מהאוכל שאתם מכינים, הכינו אותו 

ביחד. העשייה המשותפת לצד החוויה שבבישול יגרמו למאכלים להיות פשוט טעימים יותר.

לפני כארבעה שבועות החליטה הנהלת נתיב החסד לצאת במבצע 'סופר כייף' מתוך הכרה והבנת המשפחה 
אטרקטיבי  המבצע  בסופר.  הקניה  שגרירי  להיות  הופכים  והם  בחופשה  נמצאים  הילדים  כאשר  החרדית, 
ומיוחד כך שניתן לשלב בין הקניות ההכרחיות לבית לחוויה כייפית לילדים, כזו המותאמת בדיוק למה שהם 
רוצים ושתעניק להן מאות מתנות שוות במיוחד. כל אחד יכול לזכות. כל שבוע עשרות זוכים. המתנות שניתן 
לזכות הן: בריכות משפחתיות מתנפחות, גיטרות, מצלמות, הוברבודים, ערכות קריוקי, בתים מתנפחים, 
אופנועים ממונעים, רולרים, בימבות, קורקינטים וסקייטבורדים. הבחירה במבצע מסוג זה נובעת מסיבה 
מאד ברורה, כי המהלך נועד להקל על ההורים בימי החופש הגדול, ולכן כאשר המבצע והפרסים מותאמים 

ומגוון מתנות  יצטרכו להתחנן לעזרה.  המבצע בעיצומו  ולבצע את הקניות מבלי שההורים  לילדים הם מעוניינים לעזור להורים 
עדיין יכול להיות של כל אחד ואחד! ההשתתפות פשוטה וקלה מאד, קונים עשרה מוצרים מהמותגים המשתתפים במבצע, בקניה 
מעל 100 ש"ח. שומרים את חשבונית הקניה, מתקשרים לקו המבצע 'סופר כיף' 1599-52-52-52, ופועלים לפי הוראות המערכת. 
חשוב לשמור את חשבונית הקניה, ולזכור - יותר קניות, יותר סיכוי לזכות. החברות המשתתפות במבצע הן: שטראוס, אחלה, עלית, 

מעולה, טרה, טיטולים, האגיס, חוגלה, ראובן שמאי, מיה, בלדי, נסטלה, זוגלובק, יפאורה, ספרינג, ליקלוקים, ריאו.
המבצע ייערך עד ל אב תשע"ט 31/8/2019. היכנסו לחנויות הרשת והתחילו לאסוף מוצרי סופר כייף.

של  הצילום  לקורסי  גדול  ביקוש 
צברי.  שרה  המפורסמת  הצלמת 
זאת לאחר שבקיץ זה הוכשרו צלמות 
ידה.  שעל  לצילום  הספר  בבית  רבות 
עדויות  ע"פ  הקורס  של  הייחודיות 
לכל  האישי  בדגש  הינו  התלמידות 
תלמידה, זאת על ידי לימוד בקבוצות 
קטנות, וכן במשך זמן הלימוד הקצר 
בצורה  נלמד  החומר  שבו  יחסית 
מעשית,  תמציתית,  מרוכזת,  מאד 
שאינם  תיאורטיים  לימודים  ללא 
בחלק  שנהוגות  ובמריחות  רלוונטיים 
להרחיב  כדי  הגדולים  הספר  מבתי 
הינה  הלמידה  הקורס.  משך  את 
הצלמת  כאשר  ותכליתית  חווייתית 
סודות  מיטב  את  נותנת  המדופלמת 
השנים  רב  מניסיונה  המקצוע 
על  דגש  ישנו  בקורס  לתלמידות, 
ילדים  משפחה  בצילומי  התמחות 
הן  נלמדים  הצילומים  ועוד.  בורן  ניו 
בכיתת הלימוד והן בחוץ בטבע. לאור 
קורסים  כעת  נפתחים  הרב  הביקוש 
הזדרזו   . וערב  בוקר  ללימודי  חדשים 
החדשה  השנה  בוא  ועם  להרשם 
ובתעודת  מכובד  במקצוע  תתחדשו 

גמר. לפרטים: 0526102024

מי מאיתנו לא נתקל ברגעים האלו? בני המשפחה יושבים ברכב, המזוודות והתיקים קשורים היטב על הגג. כל פינה ברכב תפוסה עד 
אפס מקום עם עוד פריט נחוץ לחופשה או לטיול אליו יצאנו, וכל אחד מנסה לנכס לעצמו רק עוד פיסת מקום על ספסל הרכב. ואז 
זה מגיע: "אנחנו רעבים". כך הילדים הקטנים יותר. גם הגדולים, שיודעים להתאפק, הופכים לפחות רגועים. ומה לעשות שאנחנו 
באזור מרוחק מהבית, ועבור כל ארוחה קטנה ביותר, צריכים לחפש את המקום הנכון עם הכשרות המהודרת על מנת שנוכל להשביע 
את הרעב. זו בדיוק הסיבה שלפני היציאה הבאה שלכם, לאטרקציה משפחתית או חופשה, אתם צריכים לעבור באחד הסניפים של 
רשת המזון החרדית, 'שוק מהדרין', ולמלא את העגלה בלי לעבוד קשה. עם אלפי מוצרים למהדרין ומחלקות טריות, מחכים לכם 
בסניפי 'שוק מהדרין' הפרוסים ברחבי הארץ, המוצרים האיכותיים ביותר בכשרויות מהודרות ללא פשרות. ועכשיו גם מבצעים לבין 

הזמנים ברשת: חופש גדול – מחירים קטנים. מחכים לכם בדרך בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, מטבריה ועד אילת: טבריה, חדרה, חיפה, מגדל העמק, קרית אתא, רעננה, 
הרצליה, נתניה, אלעד, בית שמש, ירושלים, מודיעין עילית, פתח תקווה, תל אביב, בית אל, כוכב יעקב ואילת. ובכל יום שלישי מחירים שוברי שוק במחלקת פירות וירקות – 

האיכות הגבוהה ביותר ובכשרות בד"ץ העדה החרדית. המבצעים עד תאריך כ"ג אב תשע"ט, 24.8.19

שיתוף הפעולה המוצלח של מחלבת 
הגיע  החיים  אור  ספר  ורשת  טרה 
משתתפים  שאלפי  לאחר  לסיומו, 
מתנה!   בספרים  וזכו  אריזות  אספו 
לחופשה  במיוחד  תוכננה  הפעילות 
לדאוג  הזדמנות  שמהווה  הגדולה, 
בוקר  לארוחות  המשפחה  לבני 
יותר.  וחגיגיות  טעימות  מזינות, 
תקדים,  חסרת  הייתה  ההיענות 
וכבר בשבוע הראשון לפעילות הגיעו 
החיים  אור  סניפי  אל  צרכנים  מאות 
במגוון  וזכו  טרה  מוצרי  אריזות  עם 
היקף  הפעילות  בהמשך  ספרים. 
ובסניפי  ועלה  הלך  ההשתתפות 
ספרים  אלפי  חולקו  החיים  אור 
הזמינה  טרה  מחלבת  למשתתפים. 
את הצרכנים לחגוג את החופשה עם 
וטעימים  איכותיים  חלב  מוצרי  מגוון 
– כמו שוקו טעים ללא תוספת סוכר 
סידן  תוספת  עם  איכותיים  ומעדנים 
מרתקת  מתעסוקה  גם  וליהנות   –
לשעות הפנאי הרבות בחופשת הקיץ 

הארוכה, עם ספרי קריאה מתנה!

רק  זמן?  לאורך  שיחזיק  תנור  רוצים 
הנין  של  בחתונה  קונסטרוקטה! 
באה  קונסטרוקטה.  יעבוד!  עוד  הוא 
לאפות.כבר 68 שנים שקונסטרוקטה 
מייצרת מוצרי חשמל ביתיים עמידים 
קונסטרוקטה  תנורי  זמן.  לאורך 
עוצמה  עם  עולמית,  איכות  מציעים 

יוקרתי  ובעיצוב  גבוהה  גימור  ברמת  שנים,  לאורך  ועמידות 
ושריפת  עצמי  ניקוי   – פירוליזציה  תכנית  לתנורים  ועדכני. 
המקלים  מעלות,  כ-480  של  גבוהה  בטמפרטורה  שומנים 
בתחתית  ניגוב  להעביר  הוא  שנותר  כל  הניקיון.  עבודת  את 
תכנית  למהדרין.  ולפסח  חלבי  לבשרי,   – ונקי  מוכשר  והתנור 
להלכה  המדעי-טכנולוגי  המכון  באישור  הינה  הפירוליזציה 
בראשות הרב הלפרין. ועכשיו עם הטבה מיוחדת לחמש שנים 
מתוקות: 5 שנות אחריות בתוספת 99 ₪ בלבד, בנוסף לאחריות 
המוענקת על המוצר לשנה ממועד הרכישה כמפורט בתעודת 
 .31.10.19 עד  ובתוקף  המימוש  לתנאי  בכפוף  האחריות. 

ברכישה אצל משווק המשתתף בהטבה.

אזור הצפון מלא בימים אלו של בין הזמנים באלפי משפחות 
שנופשות בערי הצפון. צריכת המזון למשפחה בנופש גדול 
יותר מהרגיל, הקושי בסחיבת מוצרי מזון מהבית והמחירים 
הזולים, הביאו את אלפי המשפחות להיענות להזמנת הנהלת 
'בר כל' לערוך את קניות מצרכי המזון בסניפי הרשת  רשת 
באור הגנוז ובצפת. בהנהלת רשת 'בר כל' מציינים כי סניפי 
"בר כל" נערכו מראש והגבירו משמעותית את המלאי בכל 
איכות  ברמת  במחלקות  תמצאו  כל  בר  בסניפי  המחלקות. 
וירקות בכשרות  ודגים, פירות  גבוהה, מבחר עשיר של בשר 
ואפיה,  קינוחים  בישול,  חלב,  מוצרי  החרדית,  העדה  בד"ץ 
המותגים  ממיטב  פעמיים  חד  כלים  של  רחב  מגוון  ניקיון, 
המובילים ובמארזים גדולים וחסכוניים. כמו"כ תוכלו למצוא 
מגוון מוצרי פיקניק, מנגלים, פחמים, וכו'. הנהלת רשת 'בר 
מהבית,  אוכל  לסחוב  לא  לצפון  המגיעים  לכל  מציעה  כל' 
או באור הגנוז  להיכנס אל אחד מסניפי הרשת בצפת  אלא 
גם  פעמיים,  מרווחים  ובכך  לנופש.  הדרוש  בכל  ולהצטייד 
ניתן לחסוך בהוצאות הגבוהות של הנופש וליהנות ממחירים 
פתרון  וגם  זולים, 
המזוודות.  לבעיית 
כל  בר  רשת  סניפי 
במושב  הם:  בצפון 
צמוד  הגנוז  אור 
רח'  בצפת  למירון. 
מאור  קרית   13 צה"ל 
צפת  ובמרכז  חיים. 

ברחוב מרדכי חדד 1.

בבחירת  הובילה  מכבי   2018 בשנת 
ד"ר  נבחרו  מכבי  מטעם  הרופאים. 
פנינה  ד"ר  אגם,  מודי  ד"ר  פלדמן,  גיל 
בסרגליק שקיבלו אות הצטיינות מטעם 
קרן דניאלי. מכירים רופא משפחה יוצא 
אכפתיות,  לשלב  שיודע  כזה  דופן? 
בלתי  מקצועיות  עם  ואדיבות  רגישות 
מכבי  בשיתוף  דניאלי  קרן  מתפשרת? 

שלכם  המשפחה  לרופא  תודה  לומר  אתכם  מזמינים  בפעילות 
ולבחור את הרופא המסור של המדינה לשנת 2019. פרס דניאלי 
כדי  הבריאות,  משרד  עם  בשיתוף  השלישית,  השנה  זו  מוענק 
בת  היתה  דניאלי  ע"ה.  זוננפלד  דניאלי  של  זכרה  את  להנציח 
שניידר  החולים  בבית  האונקולוגית  במחלקה  מצטיינת  שירות 
בעת  דרכים  בתאונת   20 בגיל   ,2015 במרץ  ונהרגה  לילדים, 
שחזרה ממשמרת במחלקה. דניאלי תכננה ללמוד רפואה, וכדי 
להנציח את זכרה ופועלה, החליטה המשפחה להקים את קרן 
דניאלי לרפואה עם לב. השנה הוחלט להתמקד בתחום רפואת 
המסורים  הרופא/רופאה  את  נס  על  להעלות  בכדי  המשפחה, 

ביותר בדגש על אדיבות, רגישות ומקצוענות ללא פשרות.
או   03-3065555 בטלמסר  שלכם  המשפחה  רופא  על  המליצו 
המסור  הרופא  את  ובחרו  החולים  בקופת  המוצבות  בקלפיות 
לשנת 2019. מועד אחרון לשליחת המלצות: כ"ט אלול תשע"ט.

זה לא משנה אם יצאתם לטיול בצפון או לנופש בים המלח, 
אם אתם בדרכים או בבית, מה שחשוב זה שתדעו להעניק 
מתוקים,  רגעים  כמה  מצב  ובכל  מקום  בכל  לעצמכם 
דבר  של  בסופו  טובות.  ואנרגיות  כוחות  בכם  שינסכו  כאלו  
לעשות לעצמכם טוב, זו החלטה שלכם בלבד שאינה תלויה 
בנתונים חיצוניים. בשמרלינגס מזמינים אתכם לעשות זאת 
באמצעות סדרת השוקולדים רוזמרי האהובה הכוללת מגוון 
פרלין  במילוי  טעמים 
הטעמים  עם  משובח. 
והמרקם  המשובחים 
להעניק  תוכלו  הנימוח 
רגעים  כמה  לעצמכם 
מתוקים  אישיים 

ומפנקים במיוחד.

קורס צילום מתומצת 

'מעולה' אתכם גם בבין הזמנים

לא סוחבים אוכל מהביתבאה לאפות לאורך זמן

אלפי זוכים בספרים 
מתנה 

בוחרים את רופא המשפחה שמגיעה לו תודה

חופשה מתוקה בבית או בחוץ

הרופא

המדינה
של

הדרך לנופש עוברת במבצעים 
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עם העברת רשת 'בר כל' לבעלות החדשה והמיזוג עם רשת 'נתיב החסד', הנהלת הרשת שו"ת שיתנו מענה לכל מה 
שאתם רוצים לדעת.

ש. מתי הרשת עוברת לבעלות החדשה?
ת. הרשת נמצאת בתהליך העברה, חלק גדול מהסניפים כבר נמצאים תחת ההנהלה החדשה, וחלק מהסניפים יצטרפו 

עד סוף החודש. 

ש. האם נחוש שינויים מיוחדים?
של  מוגבר  מלאי  הצורך,  במידת  חדש  ציוד  נקיון,  הסניף,  מניראות  החל  לטובה,  בשינויים  יחושו  שהלקוחות  ברור  ת. 

מוצרים, מחירים זולים וטובים. חלק ממותגי המוצרים ישודרגו, וכן יצורפו מוצרים בכשרויות מהודרות נוספות. 
במקביל, נעשות מספר פעולות תפעוליות מתבקשות, שעלולות להשפיע על תפעולו הסדיר של הסניף בימים הקרובים. 

כמו"כ עלולים להיווצר עיכובים בהעברת יתרות הלקוחות למספר ימים.

ש. האם שם החנות יוחלף לנתיב החסד?
ת. בשלב זה שם הרשת לא ישתנה, וסניפי 'בר כל' יישארו תחת שם זה.

ש. האם המחירים ישתנו בעקבות ההנהלה החדשה?
יצאו  והלקוחות  גדול,  קניה  כח  התוצאה:  נוספים.  סניפים  עשרות  ימנה  הרשת  המיזוג,  השלמת  שלאחר  ספק  אין 

מורווחים מהמהלך.

ש. מתי בפועל תתבצע ההעברה?
ת. בתקופה הקרובה הסניף ייסגר ליום אחד, במהלכו תתבצע ספירת מלאי, ולמחרת כל הסחורה כבר של נתיב החסד. 

אנו עושים את מירב המאמצים להפעיל את הסניף בצורה חלקה ללא תקלות, ולתת את שירות המרבי ללקוחות.

ש. האם ימשיכו לקבל תווי קניה של בר כל? ואשראי לקוחות? 
ת. לקוחות 'בר כל' ימשיכו ליהנות מ'אשראי לקוחות' כפי שהיה נהוג. תווי הקניה של 'בר כל' ימומשו בסניפי הרשת 

כרגיל.

ש. יש עוד דברים שאנחנו צריכים לדעת
ת. הנהלת הרשת שואפת להעניק את השירות המרבי והאישי לכל לקוח, כפי המסורת רבת השנים ברשת נתיב החסד. 
השירות  בשיפור  להשקיע  ותמשיך  משתלם.  משפחתית  קניה  סל  להתאים  מנת  על  רבים  משאבים  משקיעה  היא 

והנראות לרווחת הלקוחות

הידעתם כי מורים במשרד החינוך המועסקים בתוכנית 
'אופק חדש/עוז לתמורה' מועסקים בשכר כפול ממורים 

המועסקים בחינוך העצמאי? ומהו ההבדל האמיתי בין 
 ?BED לבין תואר BA תואר

בימים אלו, בהם פרסום מסלולי ההשלמה לתואר אקדמי 
בחינוך מופיעים מעל כל במה אפשרית, פנינו לגב' שולי 
יועצת לימודים בקריה האקדמית אונו, כדי להבין  הלל – 
שאנחנו  לפני  שנדע  חשוב  שבאמת  מה  כל  את  ולדעת 

ניגשים ללימודים בתחום.

השלמת תואר בחינוך וחברה הפך לטרנד של ממש בתקופה האחרונה. האם זה באמת כל כך משתלם?
"בוודאי. על מנת לעבוד במשרד החינוך נדרש תואר אקדמי. במשרד החינוך, מעבר לכך שניתן להשתלב בתפקידים 
שונים, קיימת גם תכנית 'אופק חדש/ עוז לתמורה', מדובר ברפורמה שהחלה בשנת תשס"ח המשלבת מורים איכותיים 
או גננות בהוראה אישית המאפשרת לילד להתפתח בצורה הטובה ביותר. מורה שמקבל תקן לעבוד במסגרת תכנית זו, 
תנאי ההעסקה שלו משתפרים לאורך השנים בהתאם לפיתוח המקצועי שלו )ההשתלמויות(  והשכר עשוי אף להכפיל 
)!( את עצמו. עבור נשים רבות שחפצות להחזיק בית של תורה, מהווה התכנית הזו פתרון נהדר ואכן הרבה מהן, בוגרות 

לימודי תואר אקדמי בתחום החינוך עושות זאת".

מה לגבי תואר אקויולנטי בחינוך?
"צריך להבין תואר אקויולנטי אינו מוכר בפרויקטים כמו אופק חדש/עוז לתמורה ואינו תקף עבור תקנים נוספים של 
משרד החינוך. לכן גם שכר המורים שאינם משתתפים בתכניות וברפורמות החדשות, נמוך משמעותית גם אחרי שנות 
וותק רבות וגם כאשר המורים עושים את המקסימום להשלים קורסים נוספים המוכרים להם כגמולים. יוצא שלמרות 
יתרונות רבים לעומת  והן במחיר שלה, הזכאות לתואר ראשון מקנה  שתכנית הלימודים דומה הן בזמן שהיא אורכת 

תואר אקויולנטי.

?B.ed לבין תואר .B.A נשמח להבין אחת ולתמיד, מהו ההבדל בין תואר
"אכן, יש הבדל מהותי בין שני התארים הללו. תואר ראשון B.ed  אותו מציעות מכללות רבות כלימודי השלמה לתואר 

אקדמי בחינוך הוא תואר שמתמקד בתחום הדידקטי, בהוראה והוא מיועד עבור מי שרוצה להיות מורה ולעסוק בחינוך 
הפורמלי עד 120. התואר הראשון B.A  בחינוך וחברה אותו אנחנו באונו מציעים מתייחס לכך שאתה כבר מורה, יש לך 
כבר כלים רבים בהוראה הפורמלית, ונותן ארגז כלים שירחיב לך אופקים ויאפשר לך לתת מענה רחב בהרבה במסגרת 

עבודתך גם בחינוך הלא פורמלי. במהלך התואר הזה לומדים המורים, המורות והגננות קורסים רבים מעולם הטיפול 
והפסיכולוגיה אשר מתמקדים בילדים ונוער בסיכון. תחום שהולך ומתרחב ודורש אנשי מקצוע בוגרים של לימודים 

מן הסוג הזה. הרעיון הוא לתת את כל הידע המקיף בעולם הטיפולי ולכן תכנית הלימודים אצלנו באונו כוללת קורסים 
כמו: פסיכולוגיה התפתחותית, הדרכת הורים, ייעוץ מניעתי, עבריינות נוער, CBT ועוד.

אם כבר חינוך, אז מה היתרון באונו?
"כאמור, התואר שלנו בחינוך וחברה באונו הוא תואר שמבוסס על תכנית לימודים מרתקת ומעשירה שכוללת 7 קורסים 
טיפוליים. למי שמכוון להתקדם בתחום הטיפולי ולהמשיך ללימודי תואר שני )ברוב תחומי הטיפול נדרש תואר שני על 
מנת לעסוק בהם(, חשוב לדעת כי הקורסים הללו מוכרים לתואר השני ומאפשרים המשך לימודים ישיר. מי שמגיע ללא 
הרקע הזה ורוצה ללמוד לתואר שני בתחום הטיפולי כמו תואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תרפיה באומנות וכו', יצטרך 
להשלים את הקורסים הללו לפני שיתחיל את הלימודים שלא במסגרת תכנית לימודי התואר השני. תכניות אלו נלמדות 

כיום גם בקריה האקדמית אונו.

לסיכום, תכנית הלימודים שלנו בחינוך וחברה מעניינת, יישומית, מפתחת באופן אישי, מעשירה את ארגז הכלים והידע 
ובעיקר  - פותחת דלתות רבות של תעסוקה. בנוסף, מסלול ההשלמה לתואר אקדמי אצלנו נמשך חמישה  הטיפולי 
שאין  למי  חופשי.  יום  שיש להם  וגננות  והוא מותאם במיוחד למורים מורות  ושמונה חודשים  סמסטרים בלבד- שנה 
תעודת מורה או גננת בכירה ונדרש/ת ללמוד את התכנית המלאה מוצע מסלול לימודים מרוכז הנמשך שנתיים וסמסטר 

בלבד)ולא 3 שנים(".

תכלס, במה עוסקים כיום בוגרי תואר חינוך וחברה באונו?
המקומיות,  ברשויות  החינוך  באגף  פרויקטים  ובניהול  השמה  בוועדות  משתלבים  שלנו  הבוגרים  את  לראות  "מעניין 
את  למד  בעברו,  נוער  מדריך  היה  שלו  שהמנהל  החרדי  במגזר  ידוע  גמילה  מכון  יש  ועוד.  מתנ"סים  בניהול  קבס"ם, 
התואר שלנו בחינוך וחברה ואז הוצע לו התפקיד הבכיר אשר הוא עושה בו חיל, יש לנו מנהלות מדרשיות לנוער בסיכון 
ועוד. בוגרים רבים ממשיכים ללימודי תואר שני טיפולי ובעיקר – מרוצים מתנאי תעסוקה משופרים. אני מציעה לכל מי 
שרואה את עצמו מתפתח בתחום החינוך להצטרף למסלולי הלימוד שלנו המרוכזים והמלאים, לגברים ולנשים, כולם 

מתחילים אחרי החגים וזה הזמן לבוא ולשמוע את כל הפרטים בשיחה אישית. בהצלחה".

בר-כל = נתיב החסד

השלמת תואר אקדמי בחינוך? חשוב שתקראו את זה קודם!

דרושות
עובדות
לחדר עיבוד

בתחום הפארמה

בני ברק

באזור המרכז
)הסעה מבני ברק( 

אין עבודה בחוה"מ
וערבי שבתות וחגים 

המשרה מתאימה
לעובדות עד גיל 65 

שעות עבודה: 
7:00-14:00 

עבודה
שהיא
שליחות

לפרטים והגשת מועמדות:

>> 03-770-7300 <<
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ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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דירות 
למכירה

 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(_____________________________________________

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט
21/8-23/8/2019  

 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

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

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

בבלעדיות. רפי
055-6708295)31-34(_____________________________________________

אלעד

 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(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

 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(_____________________________________________

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

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

 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

 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 חד', 
115 מ"ר, ק"א, חזית, 3 
כ"א, מסודרת + 2 חניות 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

 עלי הכהן 4 חדרים, 101 
מ"ר, ק"ג 645,000 ש"ח, 

_____________________________________________)31-34(לל"ת 052-7131848

 באבטליון 7 חד' מחולקת 
ל- 2 מושקעות ומושכרות + 

אופציה, נוף מרהיב 1,910,000 
052-7624394)31-34(_____________________________________________

 בבן עוזיאל המבוקש 
דירת 5 חד' ממוזגת כחדשה, 
4 כ"א, מרפסת סוכה גדולה 

052-7653146)31-34(_____________________________________________

באר שבע

וילות ובתים

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 בחברון, דופלקס 6 
חד',  אופציה להרחבה ל - 2 

חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)31-34(_____________________________________________

 למכירה דירה בקרית 
הרצוג חמישה וחצי חדרים, 

מושקעת דופלקס
054-3236059)31-34(_____________________________________________

 נדירה! בא' קובלסקי, 
120 מ"ר יפייפיה, 

משופצת בעיצוב אדריכלי 
+ יחידה, ק"ק + 2 

אופציות, ת. מובטחת 
_____________________________________________)31-34ל(052-7600504

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בלב הקהילה, קומה ד', 
5 חדרים, משופצת חלקית, 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)34-34(_____________________________________________

+5 חדרים

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

משוכרת 2,200 ש"ח, 
760,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)34-34(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)34-34(_____________________________________________

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

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

050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

חלקית שכירות 2,200 
740,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בקהילה דירת 3 חדרים, 
80 מ' משופצת, קומה ב', 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בית פרטי אזור בית כנסת 
הגדול במחיר מציאה

050-9094402)32-35(_____________________________________________

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בית קרקע, שכונה ב', 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור 

מושכרות 7,000 ש"ח משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש 054-3255667

 דירה מחולקת לשני 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח מחיר מציאה משה אלוש 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור מושכרות תשואה 8 אחוז 

במחיר מציאה משה אלוש 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בחברון, דופלקס 6 
חד',  אופציה להרחבה ל - 2 

חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)31-34(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, קומה 
ג' וקומה ד' עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 5 
חדרים, חזית, אפשרות 

לטאבו משותף עם 
כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בשיכון ג' 4.5 חד', 
דירה ענקית, ק"ב, 
מאווררת, 2 חזיתות

_____________________________________________)33-36ל(052-2734071

 5 חדרים דו קומתי קומה 
ראשונה משופצת שכונה א' 

055-6611636 יעל הומילי 
_____________________________________________)34-34(נכסים

 3 חדרים, שכונה א'
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)34-34(נכסים

 בשיכון ה' ק"א וק"ב, 
260 מ"ר מחולקת ל- 2 דירות 

+ יחידה 3,970,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 א.אוסם פנטהאוז 4 חד' 
כ- 95 מ"ר, גג צמוד 95 מ"ר + 
מעלית + מ.שמש 2,200,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.מנחם בגין דירת גן 
כ- 70 מ"ר, 3 חד' "משופצת" 

+ כ-40 גינה + א.להרחבה 
1,480,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג 180 מ"ר, חזית, 

ק"ד, 4.5 חדרים למטה 
+ גג ענק בנוי חלקית + 
אישורים לבניה מתאימה 

ליחידות/טאבו משותף 
1,930,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר 
מושקעת ברמה גבוהה, 

5 חדרים + גג פתוח, 
ק"ג )ללא מעלית( נוף 
פתוח + חניה בטאבו 

מיידי 2,800,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

כ- 40 מ"ר בכל קומה, 
5 חדרים + גג, ק"ג, 

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,540,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

 א.אברבנאל דופלקס 9 
חד' כ- 180 מ"ר + מעלית 

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( א.לבניה "תיווך 
_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

דופלקסים
 בשיכון ה' דופלקס כ- 

120 מ"ר קומה א' מ.מהיסוד 
מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 
מ"ר*2 1,980,000 "תיווך 

_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

 א.שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד' כ- 240 מ"ר + 
מרפסת משופצת + מעלית 

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

+5 חדרים

 במתחרד 3 חד', ק"ב, 
אופציה לבניה, אזור שקט + 
נוף, אופציה להמשך שכירות 

מרכז מידע לנדל"ן
052-2604463)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
בית שמש 

 המציאה!! א.אהרונוביץ 
חדשה!! 4 חד' כ- 90 מ"ר + 

מעלית + מ.שמש 1,850,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)34-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 חד', 87 
מ"ר קומה א' משופצת + 

סוכה + חניה + א.להרחבה 
1,490,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.השלשה 4 חד' כ- 87 
מ"ר, ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה 
+ מחסן 12 מ"ר 1,750,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! א.המכבים 4 
חד', כ- 85 מ"ר מ.מהיסוד 

ק"ג, א.להרחבה 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)34-34(_____________________________________________

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

+ סוכה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ל(050-6561605

 בר' עקיבא, 90 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסות, ק"ד + מעלית, 

עורפית + מיזוג. 2,100,000 
ש"ח 050-8331977

050-4115958)34-37(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 ענקית + 
מרפסות, 125 מ"ר, מושקעת, 
ק"ו + מעלית 2,430,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו 4 
חדרים משופצת מהיסוד 

ק"א חזית + מעלית 
1,820,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)34-34(_____________________________________________

 מגוון רחב של דירות 
למכירה בכל הגדלים ובכל 

רחבי העיר, יחס אישי 
ומקצועי להב נכסים

050-4177750)34-34(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה, 
ברח' משה בגנו בני ברק, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת ויפה ירון

052-6558820)32-35(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה 
ברח' הרב שר 7 בני ברק 

4 חדרים, 76 מ"ר + 
מחסן 22 מ"ר + מעלית 
+ חניה. מדהימה! ירון 

052-6558820)32-36(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

 מציאה 4 חד' 90 מ"ר + 
חניה ק"ג, גג בטון, משופצת 
מהיסוד! ז'בוטינסקי 33 מול 

רח' רמב"ם, לל"ת 1,570,000 
_____________________________________________)33-36(ש"ח 054-7708223/50

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברבי 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(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 מציאה שלא 
תחזור בברט 3 חדרים, קו' 
א, אופציה מיידי, השכנים 

בנו 1,270,000 פנחס נכסים 
055-6789653)34-34(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חדרים, 60 מטר, קומה 4, 

אופציה בצד ובגג 1,280,000 
_____________________________________________)34-34(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 3 חדרים מרווחת, כ- 85 

מ"ר + סוכה, 3 כ"א, ק"כ, 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
6, 3.5 חדרים מרווחת, ק"א, 

חזית, כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 
מעלית, ממ"ד, חניה. תיווך 

_____________________________________________)34-34(ספיריט 050-4122744

 ברחוב בורוכוב דירת 3 
חדרים ענקית כ- 100 מ"ר, 

ק"ק + חצר כ- 50 מ"ר )לא 
בטאבו( 3 כ"א תיווך ספיריט 

050-4122744)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! ז'בוטינסקי 
עורפ' כ. מב"ב 3 כ- 58 

מ"ר, א.להרחבה צד/וג.בטון 
1,290,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.הרצוג 3.5 חד' קומת 
קרקע כ- 65 מ"ר שמורה + 

סוכה 1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד' כ- 66 מ"ר 
שמורה, עורפית + מעטפת 

כ- 48 מ"ר 1,480,000 "תיווך 
_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

 חזית לאליעזר 3.5 חד', 
יפה, 3 כ"א כ- 80 מ"ר, 

ממוזגת + מעלית בהזדמנות! 
052-7671186)34-34(_____________________________________________

 א.קובלסקי 3 חד' כ- 65 
מ"ר +מעטפת 58 מ"ר + 

סוכה 1,475,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! בשלמה בן 
יוסף 3 חדרים, משופצת 

חלקית, אופציה לבניה 
רק 1,270,000 אפיקי 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן בועז 054-8474743

 ביונה הנביא 3 ענקית 
+ מרפסות, ק"א 1,730,000 

ש"ח מפתח ב- "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בגניחובסקי 
בהזדמנות!! 3 חד' יפים, 
ק"ב + תוספת בנויה של 

60 מ"ר רק 1,460,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 באהרון דב 3 חד' גדולים, 
ק"ב, חזית 1,750,000 ש"ח 

גמיש "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)34-34(_____________________________________________

 באזור ויזניץ!! 3 חד' 
ענקית!! ניתן בקלות להפוך 

ל- 4 חד' יפים, ק"א, חזית 
1,900,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג/
חברון 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 סלומון נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

 מגוון רחב של דירות 
למכירה בכל הגדלים ובכל 

רחבי העיר, יחס אישי 
ומקצועי להב נכסים

050-4177750)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
7 חד', כ- 160 מ"ר, נוף 
מהמם!!! 2,495,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 
חד', מחולקת, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, משופץ 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2, 
מפוארת!!! 2,190,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

ירושלים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חיפה

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

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

חדש 1,650,000 לל"ת 
050-4439888)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

במיקום מעולה 
1,378,000 ש"ח לל"ת 

054-8467173/4)31-34(_____________________________________________

 ברח' דניאל 10 קומה 1.5, 
2.5 חד', משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר: 1,550,000 ש"ח

052-7174666 דוד 
)31-34(_____________________________________________

 3 חדרים בניסנבוים 2 
חיפה, ק"3, מעליות, צמודה 

לפארק, תחבורה מצוינת 
_____________________________________________)31-34(970,000 ש"ח 054-4221565

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

קרית אתא
 מושקעת ויפה + טאבו 

ללא תיווך להשקעה 
/ חלוקה גמיש מאוד 

560,000 ש"ח
054-9002184)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק 

פנטהאוזים ודירות גן

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

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 7,900 ש"ח

052-8103330
_____________________________________________)32-35ל(

+5 חדרים

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

חזית, מיידית 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-36ל(050-4145948

 דירה 3 חד', קומה 
ראשונה, בז'בוטינסקי, עורפית 
מסודרת ומשופצת 1,280,000 

_____________________________________________)33-34(גמיש 052-5444744

דופלקסים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דרושים שותפים לדירה 
מרוהטת ומשופצת בקריית 
הרצוג, כניסה מיידית 1,400 

_____________________________________________)33-36ל(ש"ח 054-4314029

 באזור העירייה, 
מיוחדת, קומת גג, 48 

מ"ר בנוי + 27 מ"ר 
מרפסות לל"ת
050-2216614)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה: בטבריה / 
קוק, ק"ג, כחדשה, מוארת 

ומאווררת, מ. אמריקאי, 
ד.שמש, 2,600 ש"ח

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, קומה 
א', מפוארת, בניין חרדי, 

בניין חדש, חזית + מעלית 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)34-34(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 2.5 חדרים, כ- 50 מ"ר, 

2 כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 
_____________________________________________)34-34(ספיריט 050-4122744

 א. אברבנאל 2 כ- 58 מ"ר 
משופצת + סוכה + היתרים 
כ- 10 מ"ר 1,160,000 "תיווך 

_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

 בלעדי 2 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק, קומה ב', 
מפוארת + חתימות שכנים 

לעוד 30 מטר 1,150,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

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

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

רק 2,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(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 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

 בנוה-הפסגה דו-קומותים 
מרווחת, 6.5 חד' + 2 

מרפסות חניה 2,400,000 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4145432

+5 חדרים 

 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! 

_____________________________________________)34-34(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 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 

נטו( + מרפסת סוכה, ללא 
מדרגות! לנכה / למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 בהר נוף דירת 3 חד' 
משופצת, נגישה, ק.כניסה + 

כ.פרטית + מ.סוכה גדולה 
_____________________________________________)34-37(לל"ת 052-6514699

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר(  
+ ת.ב.ע ) 58 מ"ר(, משופץ 

חלקי, נוף! קרוב למכולת, 
לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)34-35ל(שכנים טובים 054-8446002

+5 חדרים 

 למכירה בפרויקט חדש 
בעמנואל במרכז הישוב, 8 

דיירים בבניין, מול נוף מרהיב 
עין, דירות 3 חדרים עם חצר 

החל מ- 640,000 ש"ח, דירות 
3 חדרים עם גג החל מ- 

_____________________________________________)33-36(670,000 ש"ח 054-8446671

3-3.5 חדרים

 דירת גג באיזור אנה 
פראנק, 5 חדרים )3+2( עם 

אופציה לחדר נוסף בבניין 
בוטיק חדש, 170 מ"ר בנוי, 
2 חניות, 2 מחסנים, דירה 

מושקעת ביותר בעיצוב 
אדריכלי, 3 מרפסות עם גג 80 

_____________________________________________)34-34(מ"ר, נטלי 052-2948691

פנטהאוזים ודירות גן 

 "רימקס עוצמה" בבן 
גוריון 41, 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)34-34(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק 6 
חדרים )דירה בקומה( גדולה 
ומסודרת + מעלית וחנייה 

2,070,000 ש"ח
050-4464170)34-34(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 120 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 17, חניה, 
ממ"ד, מ"ש אריאל שמילוביץ 

050-3073256)34-34(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בשיפר 
24, 4 חד', 100 מ"ר, חדשה 
מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)34-34(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" 
בהולצברג 4, קומה 2, מעלית, 

חניה, 4 חד', 95 מ"ר, מ"ש, 
ממ"ד, מיזוג אוויר אריאל 
_____________________________________________)34-34(שמילוביץ 050-3073256

 רימקס עוצמה רוטשילד, 
קומה 2, כ- 80 מ"ר, משופצת, 
בתהליך היתרים לתמ"א צוות 

_____________________________________________)34-34(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" בצה"ל 
24, קומה 4, עורפית, שמורה, 
3.5 חדרים, מיזוג אוויר מרכזי 

ובחדרים, חניה משותפת, 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)34-34(_____________________________________________

 ברמת וורבר 2 חד' 
גדולים, ק"ב, 3 כ"א, פונטציאל 

ענק, בהזדמנות! 1,100,000 
_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 054-5770778

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

ממוזגת 4,800 ש"ח
_____________________________________________)34-37ל(052-7671305

 באזור אבני נזר 8 חד' 
ענקית, כ- 200 מ"ר, 
מפנקת ביותר כולל 

מטבח פסח ומרפסת 
שמש ב- 11,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)34-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מגוון רחב של דירות 

להשכרה בכל רחבי העיר 
כולל פרדס כץ וקריית 

הרצוג להב נכסים
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 ברמב"ם 3 חד' מוארת, 
סוכה גדולה + מרפסות + 

_____________________________________________)34-35ל(מזגן + מעלית 054-3971098

 מול העיריה 3 חד' 
מושקעת + מ.סוכה, ק"ג, 

ללא, מיידי 4,000 ש"ח
_____________________________________________)34-35ל(03-6195580 052-4476744

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים, קומה ב', חזית, 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

 בבורוכוב 2 חד', מוארת, 
ק"ב, מעלית + מיזוג, בנין 

_____________________________________________)34-37ל(כחדש ושקט 053-2807550

 מיידי! ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, כ- 
45 מ"ר, קו' 2.5 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(054-4520649 054-7342396

 בשיכון ג' יח"ד 
מפוארת ומרוהטת, כ- 40 

מ"ר, 3,200 ש"ח בנין 
בוטיק חדש

_____________________________________________)34-35ל(053-3105016

 בלעדי ברבי יוסי 2 
חדרים + מרפסות גדולות 

כ- 70 מ"ר, חזית, ק"ב 
ואחרונה כולל ריהוט 
כניסה מיידית 3,800 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

2-2.5 חדרים

 2.5 חד' גדולים, 
70 מ"ר בהרצוג ליד 

הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

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

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

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

 יח"ד ליחיד יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

_____________________________________________)32-35ל(בהרב רוזובסקי 050-4113074

יחידות דיור

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת כניסה פרטית 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(03-5785056

 ברחוב ז'בוטינסקי, 
משופצת, כחדשה, עם מזגנים, 
_____________________________________________)32-35ל(לתקופה ארוכה 053-7255771

 מיידי בק.הרצוג יח"ד 
ממוזגת, מרוהטת מקסימה 

לזוג + נוף, הקודם זוכה
_____________________________________________)32-35ל(052-7658517

 ק"ק, כ- 37 מ"ר חדשה 
ומפוארת בויזניץ מרוהטת, 

מרכזי ושקט, מיידי
_____________________________________________)32-35ל(052-7699363

 בקריית הרצוג משופצת, 
מרווחת, מרוהטת, 2 חד' 

+ דוד"ש, ק"ב, 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-4106200

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)32-36ל(סוכה 050-5260688

 ברבנו אשר, מאובזרת, 
ממוזגת, מרוהטת, חדר וחצי 

_____________________________________________)33-36(1,600 ש"ח 050-9734807

1-1.5 חדרים

ירושלים

גבעת שמואל
 5 חד' מוכנה למגורים, 
קומה 7, חניה + מחסן + 

מעליות 03-9301478
_____________________________________________)33-34ל(050-9301478

 בישוב חרדי "מיצד" 
שבגוש עציון חדשה 40 מ"ר + 

חצר 1,500 ש"ח 
054-6525347)34-35(_____________________________________________

פתח תקווה

 בכפר גנים, 4 חד', מזגנים 
+ חניה + מעלית + דוד"ש, 

עורפית, שרותים כפולים 
052-2461234

_____________________________________________)32-35ל(

4-4.5 חדרים

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 140 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 24, 2 חניה, 
מ"ש, ממ"ד, מיזוג מרכזי, 2 

כיורים אריאל שמילוביץ
050-3073256)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

 בחיים כהן 4.5 ח', מעלית 
שבת, מרפסת סוכה, חניה 

מקורה רק 4,900 ש' מיידית!! 
050-4811122)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 140 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 24, 2 חניה, 
מ"ש, ממ"ד, מיזוג מרכזי, 2 

כיורים אריאל שמילוביץ
050-3073256)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בגורדון 3 חדרים + מעלית 

וחניה 3,600 ש"ח
050-3528252)34-34(_____________________________________________

 2.5 חדרים, קומה ב', 
בהסתדרות, משופצת, מזגנים, 
דוד שמש, ריהוט 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(054-6763289

2-2.5 חדרים

 5 חד' בצנחנים מקבלן, 
לל"ת. מרפסת שמש/סוכה, 

מחסן + 2 חניות
_____________________________________________)32-35ל(052-2807538 054-5310841

רחובות

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר, לקונה ולמשכיר 
ודירות נופש ללא רישום, ללא 
dira4me.co.il 34-34(דמי מנוי כנסו(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

השקעות

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 053-7161091

AC  נכסים - 
להשקעה, ברח' אצ"ל 
רמת גן, דירת חדר, 28 

מ"ר השקעה מעולה ירון
052-6558820)32-35(_____________________________________________

 השקעה בענף הסת"ם 
רווחים גבוהים מאוד!! 
_____________________________________________)32-35(052-7623142 שלמה 

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק

בהרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)32-32(_____________________________________________

 בקליבלנד ארה"ב וילה 
להשקעה 220,000 ש"ח, 

שכירות ברוטו 3,300 ש"ח 
055-6612221)33-36(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בפ"ת 
3 חד' בק.אלון, משופצת + 

מזגנים!!! רק 950,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ל(054-9871825

מחסנים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

 להשכרה ב"ב, 2 
משרדים גדולים וחדשים, 

כ- 35 מ"ר + מטבחון 
ושרותים, 2,000 ש"ח 

053-3103594
050-4199956)31-34(_____________________________________________

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק

בהרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
220-660 מ"ר למשרד, אולם, 

תעשיה, בי"ס וכ"ד
052-7182182)32-35(_____________________________________________

 למכירה בנין מסחרי 
3300 מטר מושכר לגיפים 
ממשלתיים מחיר 35 מליון 

_____________________________________________)32-35(לפרטים 052-2479184

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

מיקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)32-35ל(052-7140101

 בבית שמש צמוד לרחוב 
הרצל מתחרד, חנות כ- 25 
מ"ר, אופציה להרחבה רק 
520,000 ש"ח מרכז מידע 

_____________________________________________)34-34(לנדל"ן 052-2604463

 להשכרה מחסן נקי 
ומרוצף, 10 מטר בק.משה 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב, מיידי! 054-6337969

 ברבי עקיבא בב"ב 
במיקום מעולה משרד 2 
חדרים גדולים 85 מ"ר, 2 

כניסות נפרדות, מתאימה 
לקליניקה משרדים מכירות 
_____________________________________________)34-34(תיווך ספיריט 050-4122744

 להשכרה משרדים/
סטודיו מהממים! במקום 

הכי נחשב בבני ברק "מרכז 
רימונים", ק"א, 175 מ"ר נטו 

+ 2 שירותים + חניה, מיידית, 
לרציניים בלבד AC נכסים ירון 

052-6558820)34-35(_____________________________________________

 רימקס עוצמה המכבים, 
משרדים עם מטבחון 

ושירותים, קומה 1, מעלית, 
כ- 16 מ"ר, ללא תיווך! צוות 

_____________________________________________)34-34(אביגד 072-3957393

 בזבוטינסקי צב"ב 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ג.בטון, 

היתרי מידיים 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,150,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 חד', כ- 
75 מ"ר, 4 כ"א, זקוקה 

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 בשניים 3 חד', 65 מ"ר 
ק"א, כחדשה חזית, חניה 
1,370,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

30 מ"ר, מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 74 
מ"ר, ק"ג מעטפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד', 
כ- 90 מ"ר, ק"ג, גג בטון 
1,699,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"ד, א.ענקית, 

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

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

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 50 
מ"ר, ג.רעפים, מ.מהיסוד 
1,295,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר, קרקע, מ.מהיסוד, 

היתרים, חצר ענקית, 
1,290,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

_____________________________________________)34-35ל(שכנים טובים 054-8446002

עמנואל
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 "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! מבצעים לחורף. 
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

 "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

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

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

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

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 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 

גדולה, שעון מים גלאט
058-5994740)27-38(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-46/19(_____________________________________________

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

במחירים נוחים, גיא 
050-6554454)27-34(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

 דירת אירוח עד 10 
נפשות, בריכה וחצר מפנקת, 

לשבתות ול-3 הימים האחרונים 
_____________________________________________)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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-44(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

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

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

 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

 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(_____________________________________________

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה מתאימה ל- 6 
נפשות+נוף לכינרת ליד קברי 

צדיקים 050-8358895 
052-7250098)23-34(_____________________________________________

 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)31-42(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

גליל מערבי

זכרון יעקב

 4 חד' יפייפיה ומושקעת, 
מרפסת ונוף לים, ממוקמת 

בשכונה מעורבת ושקטה 
054-8472069)31-34(_____________________________________________

 דירת נופש ק"ק + חצר, 
לבין הזמנים ולכל השנה, ליד 

_____________________________________________)31-34ל(השטיבלאך 052-4343880

 דירת נופש יפיפיה, באזור 
שקט ומרכזי, 80 מ"ר, 3 חד' 

+ 2 מרפסות + חצר
_____________________________________________)31-34ל(052-7103979

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)31-34(_____________________________________________

 בית פרטי 5 חד', עד 20 
איש, חצר ענקית, 250 מ"ר 

דשא ופינת מנגל
058-7665298)31-34(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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

דלתון

 דירת נופש 4 חדרים 
בקריה החרדית, נוף מהמם 

לכינרת, 4 כ"א, ממוזגת, 
_____________________________________________)32-35(במחיר מוזל 052-7691497

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 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(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

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

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 5 יחידות נופש 
מפוארות, בריכה, 

טניס שולחן, מדשאות, 
טרמפולינות, ופינות זולה 

050-6827979)31-34(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)32-35(ש"ח 058-3242145

 לזוג צימר יפיפה ממוזג 
ומושקע, בריכה ענקית צמודה 

מחוממת, פרטיות מלאה 
053-4165213)32-35(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בית פרטי 3 חד', מרכזי, 
מרווח, נקי + מזגן + מרפסת 

_____________________________________________)31-34(גדולה 054-8403955

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

התפנתה דירת 
נופש בירושלים
לשבוע האחרון של 

'בין הזמנים' 5 לילות 
עד 6 נפשות

050-2555100

 מאגר מידע לדירות 
נופש בקהילה החרדית, 

מענה קולי 24 שעות.
074-7962653)33-35(_____________________________________________

 בפסגת יוחאי בשבוע 
האחרון מרביעי-שבת מבחר 

צימרים לזוגות ומשפחות, 
בריכה עם גקוזי' בנויה, 
מדשאות ומשחקי חצר

052-6966179/197)33-36(_____________________________________________

 יחידות נופש בנות חדר 
אחד, מאובזרות לחלוטין, 

במיקום מרכזי, 5 דק' ברגל 
_____________________________________________)33-36ל(מהכנרת 052-5035038

 דירות נופש ליחידות/
משפחות מול הים, נוף מדהים 

גם בשיכון ד' צאנז'
02-5004466 058-3777500)33-36(_____________________________________________

 וילה גדולה, 3 
מפלסים, ממוזגת, 10 
דקות נסיעה מטבריה! 

053-7720124
054-6817070)33-40(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

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

בני ברק

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

מול הנוף, 20 מיטות 
050-4162290)32-36(_____________________________________________

 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

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

 דופלקס ענק ומפואר 
באזור וגשל, לשבתות! 12 

מיטות, לפרטים
055-6768826)34-34(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר ענקית 
100 מ"ר, 3.5 חדרים, ממוזגת 

תאריכים אחרונים לשבוע 
_____________________________________________)34-35(שלישי 052-7664830

 בבית ישראל, לזוג חדשה 
מפוארת ונקיה, מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-35ל(לכותל 052-7681369

 דירה יפייפיה בנווה יעקב, 
עד 16 איש + חצר + בריכה 

_____________________________________________)34-35ל(לילדים 052-7616182

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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 4 צימרים מרווחים + חדר 
אוכל + ג'קוזי + בריכה, נוף 

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

 באלעד קמפוס לארוח 
שבתות ובין הזמנים,

עד 100 איש, נקי ומטופח
  054-5747012)32-35(_____________________________________________

 צימר פרטי + בריכה 
במושב דתי בשרון לזוגות 

+ בית כנסת במקום
052-3659093)33-34(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

ביריה
 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

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

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

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

אשדוד

 "תיווך נופשים" דירות 
להשכרה / להחלפה בכל 

האזורים באשדוד לבין הזמנים 
_____________________________________________)32-35ל(054-8542377

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-50/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

 למשפחות וילה 
ממוזגת, צמוד לחוף הנפרד 
ולאטרקציות במחיר מציאה 

_____________________________________________)33-34ל(052-7621669

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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 חנניה

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק וג'קוזי / 
יח"ד נופש 300 ש"ח בכוכב 

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

 דירת נופש לשבתות 
ולאמצ"ש במחירים מפתיעים 

052-7103364)30-37(_____________________________________________

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(_____________________________________________

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

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

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

■ 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 

_____________________________________________)32-32/20(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(_____________________________________________

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)34-36/20(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

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

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

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

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

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-35(_____________________________________________



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

 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)52-33/20(_____________________________________________

 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)33-45(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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)32-43(_____________________________________________

 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

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)31-38(רחבי הארץ 053-4271262

מכוניות

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 050-9686103

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

 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 
+ בריכה, צופה לנוף מיוחד, 

בצלע ההר 053-3147542 
_____________________________________________)48-48-19ל(052-7155422

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

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

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

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(_____________________________________________

 דירה 3 וחצי חדרים, כניסה 
פרטית, חצר גדולה + דשא, 6 

_____________________________________________)31-34(דק' ממרכזית 058-4156969

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)31-34(מתקנים לילדים 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)31-34(ושבתות 052-7668387

 קונה רכבים לנסיעה 
_____________________________________________)31-34ל(ולפירוק 052-7132720

מיצובישי

 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

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

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)31-30/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירת אירוח, צמוד 
לעתיקה, 3 חד' + חצר, 

מאובזרת, ממוזגת ומצוחצחת
_____________________________________________)32-35ל(050-4115872

 יח"ד לכל השנה, זוג + 2, 
קרוב לעיר העתיקה, 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(ליום 053-3134239

 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות 100 ש"ח למבוגר 
_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 דירת נופש עד 10 מיטות, 
מבצע! שבוע השני כולו 

ב- 6,000 ש"ח מומלץ מאוד! 
052-7623725)32-26/20(_____________________________________________

 וילה חדשה 6 חדרים, 19 
מיטות, נוף מדהים לכנרת, 
_____________________________________________)32-35(חצר ענקית 050-4151254

שלומי
 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות, 100 ש"ח למבוגר, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 למכירה מיצובושי 
אאוטלנדר אינסטייל, 2016. 

47,000 ק"מ, מצוינת 
_____________________________________________)32-35(ומטופלת מיכל 050-6285931

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

העבודות פרגולות, חלונות 
/ תריסים, גדרות/שערים/
_____________________________________________)32-39(חשמליים 053-3122472

 הסעות והדרכת טיולים 
בצפון מעיינות וקברי צדיקים, 

פינות חמד שוות, אשר
054-2468260)32-35(_____________________________________________

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534937)32-39(_____________________________________________

יעוץ נישואין

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

 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(_____________________________________________

צפון

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813

 דירת 4 חדרים יפה 
ומרווחת בצפת, מרפסת 

גדולה + טרמפולינה גדולה + 
_____________________________________________)33-34(נוף 058-3221148

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)33-36ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

ערד

 יחידת נופש מתאימה 
ל-6 מיטות חצר גדולה נוף 
למדבר טרמפולינה וערסל 

052-7606235)32-35(_____________________________________________

 וילה + 2 יחידות, ממוזגת 
+ חצר + בריכה גדולה + 
נדנדות + טרמפולינה ועוד 

052-7159447)32-35(_____________________________________________

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 

מרווחים, ברכה מוצנעת 
ומגודרת + גקוזי', מטבחון, 

_____________________________________________)31-34(בית כנסת 054-4314062

 דירה מקסימה 4 חד', 7 
מיטות, מטופחת ומאובזרת 

עד הפרט האחרון
_____________________________________________)33-34ל(054-5743089

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

 דירת נופש חדשה 
ומפנקת, מאובזרת, 3 חדרים 

+ מרפסת נוף ענקית
_____________________________________________)34-35ל(04-6974653 054-7996770

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי', צופה לכינרת, 
החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 

050-4250702/3)34-35(_____________________________________________

 "מאיר הסעות" - מפואר 
וחדש, 14 מקומות, במחירים 

_____________________________________________)34-37(הכי זולים 050-4638333

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(_____________________________________________

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

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

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 "טובים השניים" שידוכים 
בכל הארץ לכל הגילאים ובכל 

מצב לדתיים/דתיות, תאום 
פגישה, חובה!

_____________________________________________)33-36ל(058-3268002 בערב

 "ברכת יוסף" שידוכים 
לגילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי
_____________________________________________)34-37ל(03-9643668

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

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

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

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

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 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(_____________________________________________

 נמצא בגד ים בנות בחוף 
_____________________________________________)31-32ח(הנפרד ת"א 050-4101068

 אבדו משקפיים בתחנת 
אוטובוס עזרא/כהנמן ב"ב 

ביום שלישי פרשת בלק
_____________________________________________)31-32ח(052-7622370

 נמצאה מגבעת בר"ח 
עזרא ב"ב לפני כחודש, )נפלה 

מאופנוע במהלך הנסיעה( 
_____________________________________________)31-32ל(052-7684010

 אבדה מצלמה קנון מאיזור 
מרום נווה לכיוון חזון איש 
בתאריך 28/7/19 בשעות 

הערב 052-7663771
_____________________________________________)32-33ח(058-3276517

 נאבדה מצלמה + רב קו 
ביום רביעי כח' תמוז, באזור 
הדר גנים בפ"ת, ליד ביהכ"נ 

_____________________________________________)32-33ח(בישטנא 052-7619143

 נאבדו משקפים בחוף 
הנפרד ת"א המוצא יתקשר 

_____________________________________________)33-34ח(למספר 03-6169501

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)33-34ח(054-8471251/2

 הוחלפו נעלי בנים מידה 
29 בבילונה, יח' באב אחה"צ 

 למסירה לול לתינוק במצב _____________________________________________)34-35ח(050-4117854
_____________________________________________)34-35ח(טוב 050-6688160 שמואל

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

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(_____________________________________________

 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

 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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מכונת תפירה 
למשפחה במחיר סימלי

_____________________________________________)31-32ח(053-3142444

 דרוש סט ארבעה טורים 
מכון שירת דבורה אפילו חלקי 

_____________________________________________)31-32ח(ומשומש 053-4156713

 אברך מעוניין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים ושידה, 

בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)32-33ח(ירושלים

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
קליפ, גם עם תקלה תכנית 

_____________________________________________)32-33ח(050-4116415

 מעוניינים לקנות מקרר 
משרדי קטן + הקפאה בב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(03-5797798

 מעוניין בכסא כמו של 
קופאי עם משענת מתכווננת 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)32-33(בתשלום 058-3299505

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחירי 

מציאה!!! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה 052-7396092

 מעוניין במערכת תופים 
_____________________________________________)33-34ח(למשך שבוע 052-7191083

 דרוש מגהץ תפעל אפ' 
מקולקל בירושלים סמלי

_____________________________________________)33-34ח(054-8503310

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 שקלים

_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)34-35ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 LENOVO מחשב נייד 
 80GB CORE2 141 מסך

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 055-9765406

 למכירה רמקולים גבוהים 
חברת סוני 300 שקל גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 050-4183200

 מחשב נייד HPI3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 קומקום חשמלי חדש 
באריזה HYUNDIA )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 מזגן תדיראן 3/4 כ"ס 
+ צנרת מתכת 5 מ' מפורק 
מהקיר, מצב מצוין רק 430 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8412976

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300 ואט ב- 

_____________________________________________)34-35ח(190 ש"ח 050-6850138

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

 PILOT רדיאטור 
9 צלעות בקושי משומש 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4088792

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
ELECTRA ב- 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813 בני ברק

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)34-35ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מקרר אפולו תדירן עובד 
מצויין ב"ב גדול 350 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3121020

 דיסק חשמלי מקיטה 
W840 מצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3463482

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

מזגן חלון גוניור אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)33-34ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

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

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 PH מדפסת + סורק של 
בעברית, מצב מצויין בלי פקס 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-8428616

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה 320 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 רדיו/טייפ במצב טוב )בני 
ברק( 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 kennedy באריזה תוצרת
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 תנור בילדינג תא אחד 
רוזייר 500 שקל טל':

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח טל'': 052-2727474

 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(_____________________________________________

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 052-3463482
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יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

תינוקות

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-7171228

 מאוורר אלקטרו חנן 18 
אינצ' חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7603352

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר 

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייח + עכבר 
מקלדת רמקולים 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(055-9765406

מבצעים חמים!! 
"אצל בתיה" 

אלפי פריטים 
ב-10 ש"ח

 03-5792841

3 חצאיות בי"ס ב-100 ש"ח 
4 מכנסי בנים ב-100 ש"ח 

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)33-34ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5656194

 מיחם חשמלי בהזדמנות 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
טובה 400 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

 למכירה מייבש כביסה חזק 
ותקין 300 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

 בר מים תמי 4 מעולה דגם 
פרימו 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8416297

 מנגל + גזיה גז מצב מצויין 
במחיר מציאה 500 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(פלאפון 050-7832389

 מחשב נייח מצוין ל.מסך 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7148004

HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 למכירה מקרר אפולו 
תדירן עובד מצוין 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7148004

 מיקסר קנווד + כל 
החלקים 420 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405 בירושלים

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)32-33ח(054-2633790

 סורק 50 ש"ח
050-4147729 בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

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

_____________________________________________)32-33ח(053-3179093

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7171228

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)32-33ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 תאים 
מצב מצויין 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5656194

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)32-33ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3268891

 נברשת עתיקה עשויה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים 450 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6658234

 טלפקס פנסוניק מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח י"ם 054-2633790

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

_____________________________________________)32-33ח(אחרי 15:00 

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

_____________________________________________)32-33ח(050-4147729 אחרי 15:00

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

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-4147729

 2 כיסאות משרדיות 
שחורות רגלים חזקות עם 

ידיות כ"א 50 ש"ח
054-8465707 באלעד או 

_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5705546

 4 כסאות לסלון במצב 
טוב עץ בהיר 90 ש"ח לכיסא 

_____________________________________________)32-33ח(ב"ב פלאפון: 054-8457640

 בהזדמנות ספת עור 
ניקולטי צבע קמל במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 03-6193684

למכירה שידה 4 מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-4227714

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

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8423405

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

צבע חום 100 ש"ח זהבה: 
_____________________________________________)33-34ח(053-2509828

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4110991

 קומודה מראה ארון 
מגירות סנדביץ 400 שקל טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 שולחן מטבח מעוצב 
קוקטייל זכוכית + ניקל ב- 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח! 054-8416297

 מציאה! ספה כפולה 
הכוללת ארגז מצעים )בני 

ברק( 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
במצב מצוין 250 ש"ח כל 

אחת + למכירה כסא משרדי 
כמעט חדש 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 כיסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 למכירה ספה חזקה 
ויציבה 320 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות מצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 שולחן משרדי 80/160 
ונגה 500 ש"ח אפשרות ל- 4 

_____________________________________________)33-34ח(מגירות 058-3217523

 למכירה שרפרף עץ 
איכותי וחזק עבודת יד מנגר 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 050-6907470

 למכירה ארון סנדויץ 2 
דלתות צבע לבן חזק מאוד 

וגבוה 260 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה שולחן + כסאות 
לחצר או לגינה חברת כתר כל 
כסא 50 ש"ח שולחן 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 סלון עור איטלקי שני 
מושבים במצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-2344305

 שולחן סלון 140*90 + 5 
כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 כסא משרדי מפורק אכול 
בידית צריך ניקוי 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)32-33ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים טל': 054-8423405

 למכירה מיטת תינוק 
מגיל בערך של 3 חודשים 
עד 3 שנים במצב חדש, 
צבע שמנת של רהיטי, 

מחיר 350 ש"ח טל'
052-7773526)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4135002

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 עריסה מעץ לבן + מזרן 
חסין אש כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור אפיה / 
 BISTRO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה בלנדר במצב 
מעולה 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 למכירה מטחנת בשר 
איכותית נקנתה ב- 400 ש"ח 

נמכר ב- 300 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

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

_____________________________________________)33-34ח(053-3179093

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)33-34ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 rosieres למכירה כיריים 
חמש להבות זכוכית לבנה 
דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7515734

 מחשב מצוין ומהיר כולל 
תוכנות ומסך רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים 052-7655688

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)33-34ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

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

_____________________________________________)33-34ח(אחרי 15:00 

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

_____________________________________________)33-34ח(050-4147729 אחרי 15:00

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

_____________________________________________)33-34ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-4147729 

 סורק 50 ש"ח -050
_____________________________________________)33-34ח(4147729 בי"ם אחרי 15:00

 למכירה מחשב נייח מסך 
גדול במצב מצוין וחדש כולל 
מקלדת ועכבר חברה טובה 

300 ש"ח טלפון
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 למכירה מכתביה סנדוויץ 
פורמייקה 2 מטר*2.40 + 2 
שידות 500 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(052-7111203

 שולחן סלון 100*300 
במצב מצוין 350 ש"ח טל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8401399 03-6162582

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרן אחד, כחדש 280 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7191512

 שולחן זכוכית עגול קוטר 
60 ס"מ + 2 כסאות 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בבני ברק 03-6164549

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
מעץ ריפוד אדום במצב מצויין 

+ 2 פרומים 500 ש"ח + 
כיסא משרדי עם גלגלים 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-2819921

 כיסא משרדי / מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה סט ספות 
1+2+3 עם ארגז מצעים 

ונפתח למיטה, מזרון קפיצים 
איכותי 420 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813 בני ברק

 שלחן קפה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 מיטת נוער עץ מלא 
נפתחת לשניים ומזרונים 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 שידה גדולה בצבע לבן + 
3 מגירות במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ארון בגדים מתקפל מבד 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-4087927

 למכירה ספה חזקה ונוחה 
+ ספה נפתחת למיטה עם 

ארגז מתחת 240 ש"ח כל דבר 
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 שולחן פלסטיק מתקפל 
גדול צבע לבן 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(בני ברק 052-5737813 

 למכירה שולחן + זכוכית 
עבה לסלון במחיר הקרן ב- 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 054-3363588

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שולחן פ. אוכל מפואר 
כחדש + כסאות, נפתח ל- 

3.20 מטר, צבע חום משולב 
_____________________________________________)34-35ל(1,200 ש"ח 054-6337969

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-35ח(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 ספה שני מושבים מצוינת 
_____________________________________________)32-33ח(ונוחה 200 ש"ח 052-7653954

 שולחן משרדי יוקרתי 
בגודל 1.6*0.70 עם 4 מגירות 
בצבע וונגה מצב מעולה 490 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה כיסא מנהלים 
+ מזוודה + עגלת שוק + 

פקס + שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 שולחן סלון 140*90 + 
5 כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 שידת מגרות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 ארונית קטנה לתליה 
לדברי יופי עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(רק 180 ש"ח 050-9089110

 שולחן עגול נמוך מהמם 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7166106

 מזנון מעוצב צבע לבן עם 
מגירה ודלת 300 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 ספה 4 מושבים + מגירה 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה עור מצב 
מצוין 220 ש"ח + סט קרם 

שמנת 2+3 490 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין רק 450 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(050-4120285 גמיש

 למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 מיטת בסיס מצוינת 200 
ש"ח ספה מעולה 400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653954

 שידת מגירות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח כל 
_____________________________________________)34-35ח(הקודם זוכה 052-6431557

 למכירה מיטת תינוק, 
מזרן חדש בירושלים 250 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8442367 052-7617637

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)34-35ח(054-8446728

 אמבטיה לתינוקת צבע 
ורוד סיליקון מתקפלת כחדשה 

_____________________________________________)34-35ח(ממש 85 ש"ח 050-4117575

 שידת החתלה 120 ס"מ 
צבע שמנת 299 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 עגלת "פגרו" חדשה 
ויקרה, דגם 51 2019 + 

אמבטיה + טיולון + תיק 
3,500 ש"ח במבצע

_____________________________________________)34-37ל(055-9954916

תקשורת

 סמסונג A8 במצב חדש, 
64GB ,בקופסא, צבע שחור

נגד מים, יבואן רשמי סאני 
052-3441441)27-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-33ח(170 ש"ח 058-3251441

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)32-33ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2 מחודש תומך 
רמי לוי ופלאפון 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7167777

 ברע"ה למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מטרנה חדשה 
מהדרין שלב 3 40 ש"ח 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)32-33ח(053-3180904

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)32-33ח(054-8446728

 למכירה עגלת תאומים 
כחדשה 500 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה 052-6431557

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6164549

 למכירה מיטת תינוק + 
עריסה 220 ש"ח צבע לבן 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 עגלת מיק בייבי גגון ורוד, 
שמורה כחדשה! 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6182303

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)32-33ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 משאבת אוונט ידנית + 
בקבוק רק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 עגלת מקרלן גינס )קצת 
_____________________________________________)32-33ח(דהוי( 150 ש"ח 058-3245685

 גגון ומזרן לעגלת בובו / 
טיקטוק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כסא בטיחות ציקו חדש!! 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 058-3245685

 משאבה דו צדדית חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטו 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לעגלת בוגבו קמיליון 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BRITAX חוזק מרווח 
אורטופדי ונוח מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6164549

 עגלת תינוק שלמה 
איזיביבי 250 ש"ח )גמיש( + 

כסא האכלה - חינם
_____________________________________________)33-34ח(054-8410050 בני ברק 

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי מחיר 99 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6907470

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)33-34ח(054-8446728

 אמבטיה לעגלת ביביגוגר' 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

בבני ברק )אפשרות לשילדה( 
_____________________________________________)33-34ח(054-8567609

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 טרמפולינה לתינוק 70 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCES933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלו תומך כשר כל 
החברות ב- 220 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(052-7174414

 מנייד קו? למה שלא 
תרוויח מזה?! ניוד מקצועי 
_____________________________________________)32-35ל(בכל הארץ. 055-6721654

 למכירה פלאפון 2008 
כשר 250 שקל טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי כשר 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7167777

כללי

 מחליק שיער מעולה!! 
 remington של חברת

חדש! לא היה בשימוש! נקנה 
ב- 400 ש"ח, נמכר ב- 370 

_____________________________________________)34-38ח(ש"ח. 052-7335357

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512 

 אופני הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512

 למכירה אופניים לילד לגיל 
3, +5 שנים 130 ש"ח במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין בפ"ת 054-2819921

 2 שטיחים כל אחד 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח פלא': 053-8238687

 מגהץ במצב טוב 70 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 בגדי נשים במצב טוב מ- 
_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח פלא': 053-8238687

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת קניות מבד חזקה 
במצב מעולה 2 גלגלים 40 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4087927

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154652

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-7154652

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7633738

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + שידת מגירות מ- 

120 ש"ח כל פריט
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813 בני ברק

 מוטות לתליית כביסה על 
מעקה מרפסת כולל 10 גלגלי 

ברזל כחדש 100 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)34-35ח(054-6969961

 מראה במסגרת עץ + 
תאורת לדים 190*110 בבני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נעלי וולדרורוף גרמניות 
מס' 6 אורטופדי חדש בקופסא 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 050-6726441

 דלת פלדלת מצב מצויין 
+ משקוף 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(03-5704859

 למכירה משנה ברורה 
דרשו חדש בקופסא 300 שקל 

במקום 370 טל':
_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 שמלת אירועים, יפהיפיה 
להשכרה ב- 250 שקלים מידה 

_____________________________________________)34-35ח(38,42 טל': 050-41743035

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)34-35ח(050-4157763

 אופני כושר של חברת 
יורק 500 ש"ח בבני ברק יגאל 

_____________________________________________)34-35ח(052-7187193

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 30 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט ניקי לבנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט קל גב דולפינים 
לכיתה א' לילד 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 050-4195132

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 03-6199806

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)34-35ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 פן מקצועי של איתמר 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-7041010

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מצעים יחיד למיטת נוער 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית אפורה מידה 42 

ב- 380 נקנתה ב- 1,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 למכירה מצלמת פילים 
עם אביזרים ב- 400 )גמיש( 

_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 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

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671



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

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228

 052-5594713

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
ד

ע
מיו

ה 
ע

ד
מו

ה

סוג 3

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

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

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

 כלובים דו קומתי מאובזר 
+ אוגרים 100 ש"ח רגילים 

מאובזרים 40 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(055-6797107

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-9089110

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8504411

 מסך מחשב 
POLYVIEM תקין 13 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בפ"ת 054-5349709

 תיק נשיאה למחשב נייד 
15.6 צבע שחור 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מקלדת אלחוטית דגם 
K260 לוגי'טק 30 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מכשיר DVD קורא 
מדיסקים ומדיסק און קי 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 054-5349709

 מיקרופון חדש! 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין מידה 14 
לגילאי 3-5 כולל גלגלי עזר 

_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 052-7148004

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

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

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

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

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2786557

 בפ"ת 3 ילקוטים גם 
לבנים גם לבנות מצויינים 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 050-8162617

 בירושלים שלושה 
קרטונים קרמיקה אפורה לקיר 

50 ש"ח כל קרטון
_____________________________________________)32-33ח(052-7627197

 זיכוי בפוקס הום 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 120 בלבד 054-8447073

 טלית חדשה כולל פתילות 
עבות קשורות )ספרד( פסים 

שחורים 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-8447073

 שמלת ערב אלגנטית 
לארועים מדה 42 כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7331365

 מתקן תלית כביסה 
פלסטיק חזק לבן כתר 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 תמונה ענקית הרב 
אלישיב לומד 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 ספר המהפך 2 של הר' 
זמיר כהן 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 בימבה גוק' 39 ש"ח 
בימבה פלא 85 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)32-33ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 כסא להוברבורד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 מטחנת בשר דגם קנוד 
_____________________________________________)32-33ח(הישן 250 ש"ח 053-3155415

 למכירה סט משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 

שקל בלבד במקום 370 שקל 
_____________________________________________)32-33ח(050-4183200

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7633738

 למכירה אופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 40 

_____________________________________________)32-33ח(050-4195132

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-7154652

 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 

 כלוב מעץ גדול לתוכים + 
מגירה ומתקן מים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 חביות פלסטיק וזכוכית 
ליין 50 עד 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 מטען במצב חדש 
לאופניים חשמלים 48 ב- 130 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7174414

 ספר אטלס ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-8541288

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 36V מטען לבטריה 
לאופניים חשמליות 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4150659

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7633738

 כסא גלגלים לנכה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מזרון סיעודי 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בר"ג 050-5967114

 3 כלובים לזוג תוכונים + 
אביזרים 30-140 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בבני ברק 054-8431644

 שעון מונה מים פרטי 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 בלון גז ריק 4 ק"ג 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טל': 052-2727474

 אופני ילדים 12 אינץ מצב 
מעולה 50 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 שולחן כדורגל מצב 
מעולה 200 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 גגון לרכב מאלומניום חדש 
500 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 למכירה אופני הרים 
גדולות עם הילוכי פרפר במצב 
_____________________________________________)33-33(חדש 400 שקל 050-5385055

 בהזדמנות טרמפולינה 
חדשה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

 זקט עור חדש בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 תרמיל 20 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 עגלת גו בייבי' צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 למכירה ילקוט איכותי 35 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6907470

 למכירה אופנים 120 ש"ח 
הילוכים מצב מצוין בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
 M מידה WORKER תוצרת

חדשה באריזה )בני ברק( 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קורקינט 3 גלגלים באריזה 
חדשה חברת סקוטר לא היה 

בשימוש כלל רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 תיקי נשים ונערות חדש 
באריזה במחיר מציאה 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה ברדר תפר 
ישר, זיגזג, לולאות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

_____________________________________________)33-34ח(15:00 050-4147729

 richards אופה לחם 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 180 ש"ח 050-4171382

 מכונת ממתקים זיפאין 
בשימוש פעמים ספורות בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(מחיר 100 ש"ח 050-4171382

 חרצובות חברת רנקו/זוהר 
שימוש נעשה במהדרין בלבד 

054-8465707 באלעד או 
_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 למכירה אופנים 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
AMGELS )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה פקס + שואב 
אבק + מזודה 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)33-34ח(דבר 054-5656194

 שולחן נירוסטה 1.20*80 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7134641

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 תיק חדש לסמינר לפי 
תקנון הסמינר 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415 

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)33-34ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מיידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומיניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין לגילאי 3-5 

כולל גלגלי עזר 110 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 נעלים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך לבן מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך ורוד מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט חדשות עקב 
קטן מידה 40-41 ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 סנדלים לילד חדשים מידה 
40 מעור אמיתי 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי נייק מידה 39 לילד 
נקנו ב- 300 נמכרות ב- 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט לילד מידה 38 
מעור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי שבת שחור לבן עם 
פתח קדימה מידה 31 20 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8464909

 פינקים רק 50 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)33-34ח(ב"ב 054-8423165

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצלמת רכב משוכללת + 
אחור חדשה באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בהזדמנות 052-7114422

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 052-7114422

 ספר ילדותנו לכיתה ג' 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 תיק נסיעה 40 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 מזודה 80 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה אופני הרים לנוער 
ולמבוגרים במצב מצוין 280 

ש"ח פרטים בטלפון
_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154652

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7154652

 ספר יד יהודה הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(וירושלים 40 ש"ח( 

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח 050-4135002

 חוברת סימנא הלכות 
לבחינות ברבנות עירובין חדש 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 12 ש"ח 050-4135002

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 זוג אוגרים חמודים + 
כלוב מתקנים + אוכל 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7624122

 רולר בליידס 
Energum abec 7 מידה -31
34 עם כל אביזרי ההגנה 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 עגלת קניות 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)34-35ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש" 

_____________________________________________)34-35ח(03-6199806

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה בירושלים רק 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 050-4120285

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה אופניים 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מכונית על שלט רחוק 
פררי במצב מעולה! 190 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 שלוש כסאות לילדים 
מפלסטיק חזקות עם ידית 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 סט מצעים למיטת תינוק 
_____________________________________________)32-33ח(35 ש"ח פרנל 053-3155415

 גי פי אס מצב מצויין 
אופציות נרחבות גדול ומרשים 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3268891

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 בית בובות של פליימוביל, 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 לגו מקורי מעולה ספינה 
ומכונית 301 חלקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 סקטבורד מצויין מעץ, 
תנועתיות טובה, 78/20 ס"מ 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-3143334

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)32-33ח(050-4157763

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)32-33ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 ילקוט ניקי 90 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה רמקולים גדולים 
חברת סוני במצב טוב 250 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-4183200

 למכירה ילקוט קל גב 
סגול אורטופדי לילדה 35 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 99 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00 050-4147729

 נעלי ספורט חדשות 
באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 מחליק שיער 
מעולה!! למכירה! של חב' 
remington חדש באריזה! 
לא היה בשימוש! נקנה ב- 

400 ש"ח, נמכר ב- 370 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7335357

 תיק למחשב נייד חדש 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

מערך
תמיכה 
רפואית

לפרויקט טלמרקטינג ימים 
נוראים של 'עזר מציון' בני ברק

 דרושות:
1.טלפניות למשמרות בוקר/ערב

2.אחמ"שיות למשמרות בוקר/ערב 

תנאים מצוינים! 
לפרטים: 052-5808957
המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד

בס"ד

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

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 054-8423405

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405

 HP2015 מדפסת לייזר 
במצב טוב 150 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)32-33ח(053-8585960

 משקפת שדה איכותית 
עם הגדלה פי 20 חב' 

bushnell 440 ש"ח י"ם 
_____________________________________________)32-33ח(054-2633790



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

 '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

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

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

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

 דרושה מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)31-34(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

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

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

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

 לגן בגבעתיים סייעת או 
גננת למשרה מלאה, שכר 

גבוה כולל תשלום חגים וחניה 
052-3838484)31-34(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לבוטיק בגדי נשים בב"ב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גבוה 052-4555995

 מנה"ח בפ"ת למשרה 
חלקית, ידע בחשבשבת עד 
למאזן חובה, ונסיון במשרד 

יעוץ מס או  רו"ח
maliad1@bezeqint.net)31-34(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת. שעות גמישות, 
תנאים מעולים, בבני ברק 

050-6964424)31-34(_____________________________________________

 למעונות אביב התורה 
דרושות גננות ומטפלות, 
_____________________________________________)31-34(שכר הולם 054-4893566

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)31-34(_____________________________________________

 דרוש מפעיל עם קבוצת 
ילדים למבנה תמ"ת פנוי בנווה 

_____________________________________________)31-34ל(חוף ראשל"צ 050-8883222

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

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

למעון פרטי 
בגבעת שמואל
דרושה גננת 

לגילאי שנתיים עד שלש
לשנה"ל תש"פ

054-2681695

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 דרושות נשים לפתיחת 
עסק עצמאי במכירות למסלול 

ניהולי לפגישת התאמה
052-7641353)32-35(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-35(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)32-35(מעולים! 054-4771509

 נהג אוטובוס זעיר 
מאזור בני ברק, על 

מרצדס אוטומט תנאים 
_____________________________________________)32-35(טובים 050-4405578

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לחברת יבוא 

באזור בני ברק ידע 
בתוכנת SAP + אנגלית 

052-8385089)32-35(_____________________________________________

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת / מובילת כיתה 

לגילאי +1.5 נסיון
052-4491044)32-35(_____________________________________________

 דרוש טבח צהריים עם 
נסיון לישיבה קטנה בב"ב 

להתקשר בין 11:00-19:00 
_____________________________________________)32-35ל(054-8451000

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, 
מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה/חלקית 

050-4160333)32-35(_____________________________________________

"3
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / גננים ומובילים

גל גפן / 8232575 / סופי / דרור / 2
אונו3

תקציבאי/ת: ניר

"3
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / גננים ומובילים //////

קו עיתונות דתית / 8232574 / סופי / דרור / 2
אונו3

תקציבאי/ת: ניר

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

גננות/ים ומובילות/ים כיתה
שכר גלובלי למשרה מלאה, 7000 ₪ לחודש

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

גננות/ים ומובילות/ים כיתה
שכר גלובלי למשרה מלאה, 7000 ₪ לחודש

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

ואורגני לקוחות קבועים!! 
_____________________________________________)33-44(052-8708776 יגאל 

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת לגילאי שנה 

למשרה מלאה 7:00-16:00 
2. מבשלת למשרה חלקית 

_____________________________________________)33-36ל(052-8226582 052-8530061

 דרושה מנקה למשק בית 
בקרית הרצוג ב"ב

_____________________________________________)33-36ל(054-4314029

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות / 
סייעות לגיל הרך חלקית 
/ מלאה 053-3119204 

054-4499177)33-36(_____________________________________________

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

למשרה מלאה/חלקית
03-9141177)32-35(_____________________________________________

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

העבודה ללא נשק
תנאים סוציאליים מלאים

הכשרה 4 ימים ע"ח החברה

חברת "רשת בטחון"

למערך אבטחה במודיעין עילית

דרושים
אברכים/פנסיונרים

לפרטים: אורי

054-5875650

למשרת בודקים ביטחוניים למוסדות חינוך

אין חובת עבר צבאי
עבודה מיידית

ללא עבר פלילי

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה עוזרת נקיון 
למטבח למעון בב"ב, בין 

השעות 10:30-13:30 
_____________________________________________)34-35ל(050-4146721

 לסוכנות ביטוח מובילה, 
במגדלי בסר 3 ב"ב,  מנהלת 
חשבונות העלת נסיון, שעות 
 riki@tlp-ins.co.il .גמישות

03-6503177)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול יומן פגישות, וליווי 

פרוייקטים ועוד. 3-4 שעות 
ביום 45 ש"ח לשעה קריירה 

072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה לניהול 

יומנים ועבודה משרדית רגועה, 
שעות נוחות בבוקר, 7,500 

_____________________________________________)34-34(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 נהג בוס לאיש עסקים בבני 
ברק, משרת בוקר א-ה -8:30
14:30, 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מטפלת למשמרת צהרים 

13:30-16:00 לפרטים:
052-7641817)34-34(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
*מנהלת לניהול משרד מכירות 

מצליח *מזכיר/ה לת"ת 
בירושלים *מזכיר נמרץ + 
מנהל משק לת"ת חסידי 

*פקיד למוסד תורני *מנהל 
לחנות בגדי גברים *איש/ת 

מכירות לחנות כלי כסף 
יוקרתית גלאט גו'בס

 073-70-55-666
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 דרושים/ות בבני ברק: 
*מנהל/ת משרד לחברה 

מובילה 8,000-10,000 ש"ח 
*מנהל/ת + אחראי לחנות 

טבע חרדית, שכר גבוה 
*עובדים למאפיית מצות 

גלאט גו'בס 073-70-55-666 
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 דרושים לעבודה מהבית: 
עוזר/ת אישית )מהבית( לאיש 
עסקים, ימים ב-ו 50-54 ש"ח 

לשעה *קלדנית להקלדת 
חידושי תורה גלאט גו'בס 

 073-70-55-666
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 *סוכן שטח + רכב צמוד 
לאזור ירושלים, 70% לקוחות 
קיימים 7,500-12,000 ש"ח 

גלאט גו'בס 073-70-55-666 
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 *מורה לכיתה י"ב לסמינר 
בירושלים *מלמדים לגן ומכינה 

ולכיתות בינוניות וגבוהות 
בת"ת, ב"ב ואלעד *משגיח 

רוחני בישיבה קטנה ספרדית 
בב"ב, גלאט גו'בס
 073-70-55-666

www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 איש/ת QA לארגון 
ממשלתי בירושלים, גלאט 

גו'בס 073-70-55-666 
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש(
052-7144468

)31-34(_____________________________________________

 לעבודה משתלמת 
ומעצימה בתחום התזונה 

באורח חיים בריא מחפשים 
גברים / נשים עם יחסי 

אנוש טובים, הכשרה מלאה 
למתאימים, שעות גמישות 

איציק 054-6807155
054-6867156)31-34(_____________________________________________

 לצהרונים בפ"ת 
דרושות מדריכות 

אחראיות ומנוסות, 
ראש גדול להוביל ילדים 
להצלחה 12:30-16:30 

_____________________________________________)33-34(מאיה 052-3168162

 דרוש/ה אב/אם בית 
למכללה בפ"ת, העבודה 

כוללת ניקיון ותחזוקה 
_____________________________________________)33-36ל(בסיסית 052-4702929

 מוטיבציה ואהבה 
לקטנטנים? זה המקום 

עם מיטב התנאים, 
דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי 

בפרדס כץ ב"ב
054-8432610)33-36(_____________________________________________

 למרפאת קופת חולים 
סמוכה לבני ברק מזכיר/ה 

למתן שירות לחברי הקופה, 
לא נדרש תעודה, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(קריירה 072-22-222-62

 למוקד נפרד בב"ב דרושות 
נציגות מכירה, 34 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37(+ עמלות 054-5789059

 למכבסה בירושלים 
דרוש/ה עובד/ת למשרה 

מלאה 054-3090601 רשיון 
_____________________________________________)34-35(יתרון

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות יודאיקה בב"ב 

לשעות אחה"צ שלמה 
050-6686389)34-35(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות 
ידע במחשבים וגרפיקה 

יתרון, לחנות צילום בב"ב 
03-6199392)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרוש 
עוזר טבח, מיידי לחצי 

משרה, ימים א'-ה' 
07:00-11:00

052-5676038)34-35(_____________________________________________

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

 בוגרת בכיר חינוך מיוחד 
מחפשת עבודה נוער בסיכון 

_____________________________________________)31-32ח(058-3231524 052-2378363

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)33-34ח(טבח / נהג 052-7191083

 אישה חרדית מעוניינת 
במשק בית לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-2616758

 בוגר נתיבות עולם, ניסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)34-35ח(050-4160390

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
_____________________________________________)34-37ח(055-6682036

לפרסום
בלוח

03-6162228
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