
דרישה: מנגנון שימנע 
פגיעה בציבור הנוסעים

הפגיעה בשירות 
הסדיר של תח"צ 

במגזר החרדי גורמת 
לעוגמת-נפש מרובה 

לעשרות-אלפי ילדים 
ותלמידים. התנאי 

הבסיסי לעבור 
להשתמש בתחבורה 

ציבורית הוא ששירות 
התחבורה הציבורית יהיה סדיר ואמין · בנוסף 

פנה ח"כ יעקב אשר לשר התחבורה: "בגלל חוסר 
הערכות, מידי שנה, ביום תחילת שנה"ל בישיבות 

יש כשלים בתחבורה הציבורית" | עמ' 2

סיבת הקנס: אי דיווח מחירים ברשת
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבקשת להטיל 

קנסות בסך 2.6 מיליון שקל על עשר רשתות שיווק 
שונות, בגין אי פרסום מחירי מוצרים באינטרנט | עמ' 2

תפריט קיץ חדש

למביא מודעה זו:

קינוח מתנה
בהזמנת 2 עיקריות / 2 מוקפצים

* אין כפל מבצעים * עד גמר המלאי

בס"ד יום רביעי כ"ז אב תשע"ט  28/8/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ד', כ"ז אב תשע"ט 28/8/19

דולר ארה"ב « 3.5200
אירו « 3.9099
לירה שטרלינג « 4.3186
יין יפני « 3.3299
פרנק שוויצרי « 3.5936

אחיסמך: עשרות 
רוכשים קיבלו 
אישורי אכלוס

/ עמוד 5

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

ש.ל.המיי דנט בשיתוף קופ"ח כללית

טיפולים במסגרת סל הבריאות
למבוטחי שירותי בריאות כללית

כל סוגי הטיפולים במסגרת 
סל הבריאות ללא עלות!!

הטיפול
 בגז צחוק

רופאת שיניים 
לילדים-25 שנות ותק

טיפולים ברמה
הגבוהה ביותר 

זמינות תורים גבוההיחס חם ואישי

מבצעת את כל טיפולי השיניים
 לכל מבוטחי כללית

 עד גיל 18



כ"ז אב תשע"ט 228/8/19

מאת: יחיאל חן

את הקנס הגבוה ביותר קיבלה רשת יינות ביתן, עם חיוב 
בגובה 468 אלף שקל, ואחריה שופרסל עם 396 אלף שקל.

לדברי הרשות הרי שהחברות ביצעו מספר הפרות: אי פרסום 
באופן רציף באתר האינטרנט את רשימת המוצרים הקיימים, את 
מחירם הכולל, רשימת המבצעים וכן רשימת החנויות המלאה של 

הרשתות.
חקירות  אגף  וראש  הרשות  על  הממונה  סגנית  יצחק,  אניטה 

את השקיפות,  להגביר  נועדו  בחוק  "ההנחיות  אמרה:  ומודיעין, 
להנגיש את המידע לציבור ולאפשר לו השוואה עדכנית ושוטפת 
של מחירי המצרכים הנמכרים אצל כל קמעונאי גדול בכל אחת 
החנות  בבחירת  צעדיו  את  לכלכל  יוכל  הזה  באופן  מחנויותיו. 
והכל  שלו  האישי  המוצרים  סל  פי  על  מזון  מוצרי  ירכוש  ממנה 

בכדי לעודד תחרות בין עוסקים ולהפחית את יוקר המחיה.
הרשות רואה חשיבות רבה בהנגשת מידע זה לציבור ופועלת 
החובה  חלה  עליהם  גדולים,  קמעונאים  כי  לוודא  כדי  העת  כל 

בחוק, מקיימים את חובתם".

הצרכנים  על  להקל  היא  המהלך  מטרת  כי  אומרים  ברשות, 
צגים  גבי  על  המחירים  מוצרים.  מחירי  לבדוק  המבקשים 
תוויות.   גבי  על  המופיעים  מאלה  יותר  בולטים  יהיו  דיגיטליים 
הם גם מוסיפים שבעת שינוי מחיר מכל סיבה שהיא הרי שבנקל 
ישונה המחיר בכל הצגים הדיגיטליים בשונה מהמצב בו צריכים 

לעבור עם 'אקדח' מחירים' על כל מוצר בנפרד.
יש מי שמזכירים דווקא שתי טענות הפוכות, האחת: הרשתות 
הגדולות יוכלו לשנות את המחיר בין רגע וללא הודעה מוקדמת. 

השניה: לא ניתן להשוות מחיר לאחר הקניה.

מאת: יחיאל חן

פעילות  צומצמה  שעבר  בשבוע 
התחבורה הציבורית בארץ בעקבות 
שהביא  דבר  המוסלמי  הקרבן  חג 
מקלב  אורי  ח"כ  לשכת  אל  פניות  למאות 
בניגוד לסיכום מוקדם של מקלב עם  זאת 
שנערכה  בפגישה  התחבורה  משרד  בכירי 

מוקדם יותר בלשכתו שבכנסת.
ללשכתו  שהגיעו  הרבות  מהפניות 
במשתמשי  הפגיעה  כי  עלה  מקלב  של 
קשה  החרדי  במגזר  הציבורית  התחבורה 
שבערים  העובדה  לאור  וזאת  ביותר, 
האוטובוסים  במספר  צמצום  החרדיות 
וביטול קווים, היה גדול באופן משמעותי 
בעיר  לדוגמה  כך  אחרים,  ממקומות 
ביותר  צומצם  השירות  מודיעין-עילית, 
שהצמצום  אחרות  ערים  לעומת  מ-40%, 

בשירות לא היה משמעותי.
לאור כך פנה חבר הכנסת  מקלב אל שר 
בדרישה  סמוטריץ  בצלאל  ח"כ  התחבורה 
מקרים  הישנות  ימנע  אשר  מנגנון  להקים 
כעין אלו בעתיד. ח"כ מקלב מציין במכתבו 
כי "צמצום הפעילות בתחילת חופשת בין-
דרמטית  עליה  ישנה  בה  תקופה  הזמנים, 
בשימוש בתחבורה הציבורית כאשר חשוב 
במגזר  הגדול  לחופש  שבניגוד  להדגיש 

תמימים,  חודשיים  על  שעומד  הכללי, 
בין-הזמנים במגזר החרדי עומדת  חופשת 
אליהם  ימים  שבועות,  מ-3  פחות  על 
התלמידים  הילדים,  עיניהם  את  נושאים 

וההורים", כתב מקלב במכתבו.
תח"צ  של  הסדיר  בשירות  "הפגיעה 
בשירותי  תלוי  שרובו  החרדי,  במגזר 
החופשה  בתקופת  במיוחד  התח"צ, 
החופשה  תכניות  לביטול  גורמת  הקצרה, 
לעשרות-אלפי  מרובה  ולעוגמת-נפש 
ילדים ותלמידים. ח"כ הרב מקלב מציין כי 
מבדיקה בלוח השנה מתברר, שגם בשנתיים 
ותשפ"א-2021(,  )תש"פ-2020,  הקרובות 
יחול חג הקרבן המוסלמי בשבוע הראשון 
הממשלה  בין-הזמנים.  חופשת  של 
את  לשכנע  פועלים  התחבורה  ומשרד 
משתמשי רכבים פרטיים, לעבור להשתמש 
בתחבורה ציבורית, אך התנאי הבסיסי לכך 
יהיה  הציבורית  התחבורה  ששירות  הוא, 
וחמישי  שני  בכל  לו"ז  שינוי  ואמין.  סדיר 
להרחקת  גורם  ומשונות,  שונות  מסיבות 

נוסעים משימוש בתח"צ", כותב מקלב.
כי  מקלב  ח"כ  דורש  מכתבו  בסיום 

התחבורה  "משרד 
ויפעל  בהקדם  יערך 
שירות  שבעתיד  לכך 
הציבורית  התחבורה 

רמדאן,  חודש  )כולל  המוסלמים  בחגים 
יפגע.  לא  קשים(  שיבושים  היו  בו  שגם 
בנוסף, אבקש שתוודא שבמקרים חריגים, 
בשוויוניות  ייעשה  השירות  צמצום 
)באמצעות העברת נהגים מיישובים שבהם 
אינם מוסלמים(, באופן שלא  הנהגים  רוב 
כלפי  שוויונית  ולא  קשה  פגיעה  תהיה 

נוסעי המגזר החרדי", מסכם מקלב.
בתוך כך, פנה השבוע חה"כ יעקב אשר 
לשר התחבורה בצלאל סמוטריץ' והתריע: 
"מידי שנה, ביום תחילת שנה"ל בישיבות 
מחוסר  הנובעים  בתח"צ,  כשלים  יש 
הנסיעות  לביקושי  החברות  של  היערכות 
להמתין  נאלצים  רבים  ישיבות  ובחורי 
כשהאוטובוסים  בתחנות  ארוכות  שעות 
בנוסעים.  עמוסים  פניהם  על  חולפים 
את  ינחה  התחבורה  משרד  כי  אבקש, 
את  משמעותית  לתגבר  התח"צ  חברות 
לו"ז של יציאות קווי הנסיעות ביום פתיחת 
שנה"ל בהתאם לצורך הקיים כדי להקל על 
עם  לישיבות  דרכם  את  העושים  הבחורים 

תיקים ומזוודות".

מאת: יחיאל חן

בשל פיטוריו של העיתונאי מתי גולן, תבע 
גולן את עיתונו לשעבר. בחודש מאי האחרון 
לעבודה  האזורי  הדין  לבית  גולן  מתי  הגיש 
בתל-אביב תביעה בסך 1.2 מיליון שקל נגד "גלובס" 
לאחר הפסקת ההתקשרות עמו, וטען כי קיים "חשש 
פוליטיים,  'השתקה'  בפיטורי  שמדובר  ביותר  כבד 
לגורמים  אוהד'  'סיקור  כתב  לא  שהתובע  לאחר 

מסוימים".
הסכם  כי  "גלובס"  ע"י  נטען  ההגנה  בכתב 
וכלל  ושוב  שוב  על-ידו  אושר  גולן  עם  ההתקשרות 
ואפשרות  ביותר  גבוהה  תמורה  לרבות  הטבות, 
לתפקידים בפלטפורמות נוספות. עוד נטען כי מדובר 
מעסיקיו  נגד  לרבות  תביעות,  היסטוריית  בעל  באדם 

השונים.
דוגמאות  של  ארוכה  שורה  כולל  ההגנה  כתב 
לסגנון הכתיבה שהוביל להפסקת ההתקשרות, לרבות 
דוגמאות לטורים והתבטאויות שחלקם נפסל לפרסום. 
כמו התבטאויות חריגות נגד מצביעי ימין בכללותם: 
ו"אנשים  "שפוטים"  ומוסר",  דעת  חסרי  "אנשים 

מצומצמי מוחין...".
"סגנון הכתיבה של התובע נתגלה כפוגעני ושטחי 
וכלל התבטאויות בלתי הולמות כלפי אנשים פרטיים 
וכלפי קבוצות ובהן נשים, חרדים, מצביעי ימין ועוד", 

נטען בכתב ההגנה של גלובס.
על  גולן  מתי  את  "גלובס"  העיתון  תובע  במקביל, 
סך כ-2.4 מיליון שקל, שלטענת 'גלובס' שולמו מכוח 

הסכמי ההתקשרות בין הצדדים.

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

 ח"כ יעקב אשר עם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' 



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום
גננות וסייעות

לגני הילדים החרדיים של עירית בני ברק דרושות ממלאות מקום

גננות וסייעות, על בסיס יומי בלבד!

ראיונות התקיימו ביום רביעי, כ"ז באב ה'תשע"ט (28.8.2019)

בין השעות 15:00-9:00

וכן בכל יום שני בין השעות 13:00-11:00.

בבניין העירייה, רחוב ירושלים 58, קומת כניסה, אגף החינוך, חדר מס' 2.

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

בברכת שנת לימודים פורייה,
 

  

אגף
החינוך

בס“ד

גני ילדים חרדי, רשמיצהרוני ניצנים

הננו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום לתוכנית
יום לימודים ארוך - ניצנים

בסבסוד משרד החינוך לשנת תש“פ הבעל"ט.
הצהרונים יפתחו אי"ה מיד עם פתיחת שנת הלימודים (9/19)

למי? הצהרון מיועד לילדי הגנים וכיתות א‘ ב’.
איפה?  בגנים או בתי"ס בהם ילמדו הילדים.

מה? * טיפול מסור וחם, צוות גננות מנוסות . ופיקוח פדגוגי צמוד.
          * תכנים חינוכים להעשרת עולמם של הילדים, פעילויות  יצירה, ידע וחוויה 

            וחוגי העשרה.
         * ארוחת צהריים בשרית חמה (בכשרות הבד"ץ העדה החרדית)

מתי?  במהלך ימי הלימודים הרשמיים של משרד החינוך משעת סיום הלימודים
עד לשעה: 15:45 (בגני מגזר חרדי) ועד לשעה 16:00 (בגני הממ"ד).  

עלות- 50 ₪ לחודש (500 ₪ לשנה עבור  10 חודשי פעילות)
רישום- 

1. באמצעות כרטיס אשראי (עד 5 תשלומים) במוקד טלפוני 24 שעות ביממה בטל: 
03-3077530 (יש למסור מספר זהות של הילד, מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס  ומספר טלפון)

2. באמצעות  מזומן או 3 המחאות בין השעות 9:30-13:30 משרדי אתגרים, רח‘ ציטלין 
4, בני ברק.

שימו לב!!!  
* פתיחת הצהרונים מותנית בהשתתפות כ- 22 ילדים מילדי הגן 

* הרישום מותנה בתשלום מראש ובקבלת מספר אישור  לאחר  הרישום                               
* רישום מוקדם יסייע לפתיחת הצהרון בזמן.

* המחיר כפוף להחלטת  משרד החינוך. 

אתגרים
חני בן זימרה

מנכ"לית

פרוייקט
ניצנים

 
  

אגף
תשתיות ופיתוח

מחלקת חזות העיר

בס“ד

לרווחתם ולהנאתם של ילדי עירנו היקרים
יהיו שלושה פארקים עירוניים פתוחים עד השעה 11 בלילה,
בימי "בין הזמנים" – מיום שני, י"א באב ה‘תשע"ט (12,8,19)

עד יום ראשון, א' באלול ה‘תשע"ט (1.9.19). 

שלושת הפארקים שיהיו פתוחים עד השעה 11 בלילה הינם: 
פארק גהה דרום שבשכונת נוה-אחיעזר,

פארק הזית בקריית הרצוג
ופארק שפירא ברחוב נויפלד גם הוא בשכונת קריית הרצוג.

בברכת קיץ בריא ונעים,
ההנהלה

שעות נוספות
בגינות העירוניות

 דרושים מדריכי מחשביםבס“ד
להדרכת קורסי האופיס במרכז מחשבים, בבני ברק 

תאור המשרה: שכר שעתי + בונוסים (מול המעסיק).
דרישות לתפקיד: שליטה מעולה בתוכנות האופיס (והגרפיקה-לא חובה), בעל יכולת 

הסבר רהוטה, סבלנות ויחסי אנוש מעולים. 
וכן לעמוד לפחות באחד מבין התנאים הבאים:

* בעל תעודת הוראה בדרגה של ”מורה מוסמך בכיר" כהגדרתו  ע"י משרד החינוך.
*בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהדרכת קורסים בנושאי אוריינות דיגיטאלית ובכלל 

זה הוראת כלי האופיס, הכרת המחשב, מבוא לתכנות. 
. b.ed בעל תואר אקדמי ראשון לפחות או בעל תואר *

*    סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה הלומד לימודי תואר ראשון לפחות בתחום 
מדעי המחשב.

oryanut1@gmail.com -קורות חיים ל

אגף החינוך
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס קנית דירה? חכה 3 שנים

שגריר בריטניה: "לא ידעתי שיש סטרטאפים 
כל כך מקצועיים בקהילה החרדית"

ניתוח של ארגון קבלני חיפה והמפרץ לרבעון הראשון של 2019 מגלה כי משך זמן הבנייה של 
מגדלי מגורים התארך ועומד על 34 חודשים. יו"ר קבוצת נתיב פיתוח: "מי שקונה דירה חדשה צריך 

לקחת בחשבון את משך זמן האכלוס"

שגריר בריטניה בישראל ניל וויגן נפגש עם קבוצה של סטארט-אפיסטים חרדים, חברי חממת 
BizLabs שיוצאים למסע 'רוד-שואו' בלונדון, במהלכו יפגשו משקיעים, לקוחות ושותפים עסקיים

מאת: ישראל חבר

נאלצים  הדירות  רוכשי 
לקבלת  עד  זמן  יותר  להמתין 
לרבעון  הלמ"ס  מנתוני  המפתחות. 
ניתח  אותם   ,2019 שנת  של  הראשון 
עולה  והמפרץ,  חיפה  קבלני  ארגון 
של  הבנייה  זמן  במשך  עלייה  חלה  כי 
מגדלי מגורים של מעל 15 קומות. לפי 
כ-34  עומד  הבנייה  זמן  משך  הנתונים, 
לעומת  חודשיים  של  עלייה  חודשים, 
יש   .2018 שנת  של  האחרון  הרבעון 
גדולה  בהתארכות  מדובר  כי  לציין 

במשך הבנייה בתוך זמן קצר.
ארגון  יו"ר  פייגלין,  חיים  לדברי 
אינם  הנתונים  והמפרץ,  חיפה  קבלני 
יחמיר:  כי המצב  צופה  והוא  מפתיעים 
שבשנים  נסיבות  של  שלם  צרוף  "יש 
הבנייה  זמן  למשך  גרמו  האחרונות 
מחסור  יש  ובראשונה  בראש  להתארך. 
כך  על  נוסף  מיומנים.  בניין  בעובדי 
על  ומכבידה  הולכת  רק  הבירוקרטיה 
בשנים  הפרויקטים   .4 טופס  קבלת 
יותר  גדולים  יותר,  האחרונות מורכבים 
4 צריך  יותר. כדי לקבל טופס  וגבוהים 

של  ארוכה  משורה  אישורים  לקבל 
גורמים כדוגמת חברת חשמל, כיבוי אש 
וכל המחלקות בעירייה – דבר שמעכב 

אכלוס של פרויקטי מגורים".
צריך  חדשה  דירה  היום  שקונה  "מי 
לקחת בחשבון את משך זמן האכלוס", 
ובעלים  יו"ר  גרידינגר,  שמחה  מסביר 
את  שבונה  פיתוח,  נתיב  קבוצת  של 
 2 וכולל  ים  בקרית  ים"  "נתיב  פרויקט 

מגדלים בני 17 קומות ו-138 דירות.
"שכר הדירה לדירת 4 עד 5 עומד היום 

בממוצע על כ-3,980 שקל לחודש. אם 
נכפיל את הסכום בשלוש שנות המתנה 
אלף   143 על  עומד  שהוא  נגלה  לדירה 
שקל. מדובר בסכום לא מבוטל", אומר 
גרידינגר ומוסיף: "בפרויקט שלנו נתנו 
מענה לעניין שכר הדירה ויצאנו במבצע 
אנחנו  במסגרתו  הקיץ  לקראת  מיוחד 
של  בסכום  דירה  שכר  החזר  מעניקים 
דירות  לרוכשי  לחודש  שקל  כ-5,000 
יינתן עד למועד  בפרויקט. שכר הדירה 

האכלוס שצפוי בחודשים הקרובים".

מאת: יחיאל חן

בישראל  בריטניה  שגריר 
של  קבוצה  עם  נפגש  וויגן  ניל 
חממת  חברי  חרדים,  סטארט-אפיסטים 
'רוד-שואו'  BizLabs שיוצאים למסע 
משקיעים,  יפגשו  במהלכו  בלונדון, 
לקוחות ושותפים עסקיים שיסייעו להם 
החברות  שלהם.  החברות  את  לקדם 
הטכנולוגיות החרדיות, השתתפו בשנה 
האחרונה בחממה לסטארטאפים חרדים 
במסגרת  שפעלה  מתקדמים  בשלבים 
ביזמקס  והעסקים  היזמות  מתחם 
ייצאו  הם  ובתחילת החודש  בירושלים, 
ושיתופי  משקיעים  עם  פגישות  לסבב 

פעולה עסקיים בלונדון.
את האירוע פתח המארח הפילנתרופ 
שהציג  שימל  מארק  בריטי  היהודי 
לשגריר את העשיה של קרן אחים גלובל 
בחמש עשרה השנים האחרונות, במטרה 
לעודד כניסה של חרדים לשוק העבודה, 
מגיע  שאליה  ביותר  הגבוהה  לרמה  עד 

ההייטק החרדי בשנים האחרונות.
הציגו  המצומצם,  באירוע 
בפני  החרדים  הסטארטאפיסטים 
הפיתוחים  את  הבריטי  השגריר 
סייבר,  הרפואה,  מתחומי  הטכנולוגים 
ועוד.  מלאכותית  בינה  חקלאות, 
מאיכות  מאוד  שהתרשם  השגריר 
זכה  שהוא  שלמרות  אמר  הסטרטאפים 
מהשהות  החרדית  הקהילה  את  להכיר 
ידע  לא  הוא  בישראל,  שלו  הקודמת 
שיש סטארט-אפיסטים חרדים בשלבים 

כל כך מתקדמים.  "הופתעתי לראות את 
לא  האדירה.  הטכנולוגית  ההתקדמות 
ידעתי שיש סטרטאפים כל כך איכותיים 
השגרירות  צוות  החרדית.  בקהילה 
בפתיחת  לכם  ונסייע  לימינכם  יעמוד 
דלתות כשתגיעו ללונדון". אמר השגריר 

וויגן.
מרדכי  הרב  ק.מ.ח  קרן  מנכ"ל 
לסטארט-אפיסטים  איחל  פלדשטיין 
ואמר   ללונדון  במסע  בהצלחה 
האתגר  את  מעצים  הגלובלי  ש"העידן 
החרדי  החיים  לאורח  נאמנים  להישאר 
הקהילתית  בחממה  נמצאים  אם  בין 
הגדול.  בעולם  לעסקים  שיוצאים  או 
אורח  על  לשמור  שניתן  מוכיחים  אתם 
ועדיין  שלנו,  הלבוש  צורת  ועל  החיים 
לקדמת  ולהגיע  מקצועיים  הכי  להיות 

הטכנולוגיה".
 BizLabs הסטארט-אפים  תכנית 
והעסקים  היזמות  ממתחם  פועלת 
קרן  ע"י  שהוקם  ביזמקס   – לחרדים 
לפיתוח  והרשות  אחים  קרן  ק.מ.ח, 
בשיתוף  פועלת  התכנית  ירושלים. 
 ,Google, KPMG, Amazon
במטרה  ועוד,  העברית  האוניברסיטה 
להתגבר  חרדים  לסטארטאפים  לסייע 
בציבור  מעמיתיהם  הבסיס  פערי  על 
רחבת  תמיכה  מספקת  התכנית  הכללי. 
מקצועיות,  סדנאות  שכוללת  היקף 
שיתופי  רלוונטיים,  וכלים  ידע  רכישת 
פעולה עם גופים בינלאומיים, מנטורים 
מקצועיים ופורום משקיעים רחב ופעיל.

שאלה: אנו גרים בבנין משותף שבו יש פיר בחדר מדרגות, ואנו 
מעוניינים רוב השכנים לבנות שם מעלית, אלא שחלק מהשכנים 
יש להם חלון שפונה למעלית שכתוצאה מבנית המעלית כנראה 
אינו  כלל  שהחלון  לציין  ראוי  שלהם,  החלונות  את  יחסום  זה 
משמש את השכנים הנ"ל בפועל ואף פעם אינם פותחים אותם, 

עוד רצינו לציין שיש לנו רוב חתימות שכנים למעלית.
השאלה, האם הם יכולים לעכב את בנית המעלית או שכיון שיש 
רוב שחתומים וכן הם כלל אינם משתמשים בחלונות האלו, אין 

באפשרותם לעכב.
   תשובה: בכדי להתקין מעלית יש צורך בהסכמת שני שליש 
לפחות מבעלי הבתים, ניתן לקבל החלטה להתקין מעלית רק אם 

לא תיגרם פגיעה מהותית בדירות אחרות או בחזות הבית.
דייר שסבור כי התקנת המעלית תגרום פגיעה כזו, יכול להתנגד 
להתקנת המעלית, ואף להגיש תביעה למפקח על המקרקעין כדי 

למנוע את ההתקנה. 
יישאו בהוצאות  על התקנת המעלית  בעלי הדירות שהחליטו 

ההתקנה, אך הם רשאים להסכים כי רק חלקם יישאו בהוצאות.
התקנת   בהוצאות  יישאו  לא  הקרקע  בקומת  דירות  בעלי 

 המעלית , גם אם הצביעו בעד התקנתה.
שטח  לבין  הדירה  שטח  שבין  ליחס  נקבע  בהתאם  התשלום 
כלל  הדירות שבעליהן משלמים עבור התקנת המעלית. כל בעלי 
הדירות בבניין חייבים להשתתף בהוצאות האחזקה   וההפעלה של 

המעלית . 
התשלום נקבע  בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל 

 הדירות בבניין.
שימי לב שאם בבית המשותף קיים תקנון מוסכם הקובע תנאים 
התקנון  לפי  לנהוג  יש  ולהפעלתה,  המעלית  להתקנת  אחרים 
מזכויותיו  לגרוע  יכול  אינו  המוסכם  התקנון  זאת,  עם  המוסכם. 
של בעל דירה, למשל לחייב דיירים שהתנגדו להתקנת המעלית 
לשאת בעלות ההתקנה. התקנת המעלית מותנית גם בקבלת היתר 

בניה להתקנתה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.



שאלה: איזה תנאים ניתן לקבוע בצוואה? 
יכול  נבונה,  בצורה  המנוסחת  צוואה  באמצעות  תשובה: 
המוריש להשפיע בצורה משמעותית על אשר יעשה לאחר מותו. 
כך יכול מוריש לקבוע תנאי המכונה 'תנאי דוחה' לפיו נכס מסוים 
יועבר לבעלות יורש רק בהתקיים תנאי מסוים )נניח שהבן יקבל 
תנאי  לקבוע  יכול  אף  והמוריש  ויתחתן(.  במידה  רק  הדירה  את 
מפסיק- כלומר שהאלמנה תקבל את הדירה וזו תישאר שלה ככל 

ולא תינשא שוב.



חוב אל חברת הסלולר,  בגין  דין  קיבלתי מכתב מעורך  שאלה: 
עורך הדין התריע שינקוט נגדי הליכי הוצאה לפועל ואיני מבין 

בדיוק על מה החוב?
תשובה: בהתאם לתיקון משנת 2016 לחוק הגנת הצרכן המוכר 
גם כחוק איקיוטק, בין היתר נקבע כי הרשות להגנת הצרכן תהיה 
22 אלף ש"ח על עוסק  רשאית להטיל עיצומים כספיים של עד 
שלח  לא  אם  יחיד,  שהוא  עוסק  על   ₪  7,000 או  חברה,  שהוא 

לצרכן הודעת חוב או תיעוד המאשר את קיומה של העסקה.
לדרוש  לחוק  התיקון  מאז  צרכן  של  זכותו  אחרות,  במילים 
ולקבל פירוט ברור של החוב לחברת הסלולר ואת מסמכי העסקה, 
למשל חוזה ההתקשרות ודרך עריכת החשבונות בחברת הסלולר, 
לתיקון  בהתאם  אסור  הסלולר  לחברת  הצרכן  של  חובו  בעניין 
החוק להעביר את הטיפול בחוב לגבייה משפטית באמצעות עורך 

דין, ככל ולא שלחה קודם לכן דרישת חוב מפורטת.



שאלה: האם חובה לערוך צוואה? מה קורה עם הירושה במידה 
ולא נערכת צוואה?

תשובה: עריכת צוואה הינה זכות ולא חובה. צוואה יש לערוך 
כמובן  ומוטב  הירושה  בחוק  הנקובים  שונים  לתנאים  בהתאם 
להסתייע בעורך דין בנושא, לצורך הוודאות ברצון המוריש אכן 
יתממש. במידה ולא נערכת צוואה קיימת חלוקת ירושה לפי דין, 
כך שרכושו של המוריש מתחלק בצורה שרירותית בין היורשים 
בין  החלוקה  מפתח  ולפי  האזרחי,  הירושה  חוק  לפי  המוכרים 

יורשים אלו, הקבוע בחוק הירושה.

kurislaw@gmail. במייל  למדור  שאלות  לשלוח  ניתן 
com או לפקס 077-7060059.

 פרויקט נתיב ים של קבוצת נתיב פיתוח בקריית ים

 השגריר במפגש עם הסטארטאפיסטים החרדים 
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מאת: הילה פלאח

הרה"ג יצחק אייזיק לנדא שליט"א פתח את 
הכינוס בדברים מפרשת ואתחנן, על רצונו 
של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל. משה 
גשמיות,  מסיבות  הארץ  את  רצה  לא  רבנו 
אלא ביקש את הזכות של מצוות התלויות 

בארץ. 
"תפילתו של משה רבנו לא התקבלה, אבל 
אנחנו זוכים להיות כאן ולקיים את המצוות 
פריגת  קוקה-קולה,  בארץ.  התלויות 
וקרלסברג פועלים כאן בישראל ומקיימים 
יתרה,  בהקפדה  הכשרות  פרטי  כל  את 
זצ"ל  אבי  בימי  כבר  שהונהגה  ההקפדה 
ששם על כך דגש מאז שנעשה החיבור עם 

קוקה-קולה". 
קוקה- של  הרצון  את  הדגיש  לנדא  הרב 
קולה ליישם את ההוראות בצורה מושלמת, 
דבר המוכיח את האמינות והמטרה לעבוד 
בצורה ישרה ואמיתית. "ברוך ה' גם בשנה 
ועם  הצורה  באותה  ממשיכים  אנחנו  הזו 
תוספת כוח. חלק מהבקבוקים כבר נושאים 
את חותמת הכשרות החדשה, שהיא 'סמל 

השלום'.
מעבר לטעם ולאיכות של המוצרים יש כאן 
גם שמחה על האחדות שנוצרה. בימים אלו 
שחרב  המקדש,  בית  על  להתאבל  סיימנו 
לצאת  הכוח  ישראל.  באהבת  חוסר  בגלל 
את  לתקן  הוא  ביהמ"ק  לבניין  מהגלות 
סיבת החורבן, וחברת קוקה-קולה שותפה 
לתיקון הזה עם השלום והאחדות, ובעזרת 
ונזכה  יותר  גדול  בכוח  יחד  נמשיך  ה' 

לגאולה". 
הרב לנדא שב והדגיש כי רק מוצרי קוקה-
קולה המיוצרים במפעל בבני ברק הם תחת 
השגחתם של רבני בני ברק, והודה לבכירי 
קוקה-קולה על שיתוף הפעולה המלא לכל 

אורך הדרך. 
לשמוח בהוראות

פתח  שליט"א  רוזנבלט  שבח  הרה"ג 
בדברים מתוך פרשת דברים, שבה תוכחת 
משה רבנו לבני ישראל. בעצם, אלו שקיבלו 
לחטא,  השני  הדור  בני  היו  התוכחה  את 
קיבלו את התוכחה. מסופר  זאת הם  ובכל 
צדיק'  ה'שפתי  דודו  ובן  אמת'  ה'שפת  על 
כל  בחברותא  למדו  ילדים  בהיותם  שפעם 
של  לשיעורו  איחרו  כך  ובעקבות  הלילה 
הרי"ם'  ה'חידושי  בעל   – הגדול  הסבא 
על  להם  העיר  הרי"ם'  ה'חידושי  זי"ע. 
הזכות  על  שמחו  הקד'  והאחים  האיחור, 
הגיעה  שלא  פי  על  אף  כזו  תוכחה  לקבל 

להם. 

וכאן  חיובית  תכונה  זו  הערות  "לקבל 
ובהלכות  בהידורים  שמחים  בקוקה-קולה 
ושמחים לקבל את ההוראות וההערות בכל 
מקווים  אנחנו  הכשרות.  להידורי  הקשור 
בשיתוף  יחד  לפעול  ה'  בעזרת  שנמשיך 
השלום  את  להביא  טוב,  וברצון  פעולה 

והבשורה לכל החוגים במגזר החרדי".

ממשיכים במורשת

תומר סגיס דובר קבוצת קוקה-קולה קולה 
לרבנים  הודה  המעמד  את  שהנחה  ישראל 
על  וסיפר  החמים  הדברים  על  שליט"א 
הרב כהנמן זצוק"ל, שכאשר סיפרו לו על 
לירח  אדם  הגיב:  הירח,  על  האדם  נחיתת 
הגיע, אך האם אדם לאדם כבר הגיע? "בית 
המקדש חרב על שנאת חינם, וכאן במעמד 
החשוב הזה אנו מעלים על נס את השלום, 
האחווה והרעות". סגיס הזכיר בדבריו את 
תוך  זצ"ל  הרב  עם  השנים  רבת  העבודה 
לרגלנו  נר  היא  מורשתו  כי  מדגיש  שהוא 

ונמשיך ללכת לאורה.
ישראל,  קוקה-קולה  מנכ"ל  חייקין,  הראל 
וברכה  תודה  בדברי  האירוע  את  חתם 
לרבנים בנימה אישית, וסיפר על האתגרים 
בכשרות  קוקה-קולה  להשקת  שקדמו 
את  ונשמע'.  ב'נעשה  "בחרנו  המהודרת. 
טובים  שותפים  עם  רק  לעשות  אפשר  זה 
אנחנו  ומקצוענות.  ערכים  עם  ואמינים 
עוצר  אני  אבל  קדימה  הפנים  עם  תמיד 
ההיסטוריה.  על  תודה  לומר  כדי  לרגע 
הם  הכשרות  צוות  את  הדברים שמייחדים 
הערכתנו  כך  ועל  והמקצועיות,  האמינות 
המקום  זה  האחדות  ברוח  וכעת  הגדולה, 

להודות באופן אישי".

המעשים  קמפיין  את  הזכיר  המנכ"ל 
הטובים, 'קיץ בעננים', שמתקיים כבר שנה 
הציבור  בקרב  להתלהבות  וגורם  שנייה 
החרדי לעשיית מעשים טובים. "הפעילות 
הציבור  מטיף,  או  מחנך  ממקום  באה  לא 
של  החשיבות  את  היטב  יודע  החרדי 
בעננים'  'קיץ  לזולת.  ועזרה  טוב  עשיית 
בא להלהיב את המשתתפים ולעודד אותם 
תיעודים  פה  מקבלים  אנחנו  ואכן  ליזום, 
תקדים.  חסרת  ברמה  טובים  מעשים  של 
מבין  הזוכים  את  לבחור  וניסינו  כשישבנו 
קשה,  הייתה  המשימה  משתתפים  אלפי 
וזה  ביותר,  מרגשים  סיפורים  אלינו  הגיעו 
בחברה  התורמים  לכל  להודות  המקום 
החרדי".  הקהל  עם   שנוצר  החם  לקשר 
העבר  על  בתודה  דבריו  את  סיים  המנכ"ל 
ובאיחולי הצלחה לעתיד, וציין כי הנחיות 
עבור  הן  והמחויבות  הנאמנות  הכשרות, 

קוקה-קולה מקור לגאווה.
אברהם  הרב  את  לשבח  ציין  המנכ"ל 
הכשרות  על  האחראי  שליט"א,  שטיצברג 
בחברת קוקה-קולה ישראל שדואג להביא 
ועם  כבחמורה  קלה  הרבנים  הנחיות  את 
יהודה  הרב  ואת  נועם  בדרכי  תמיד  זאת 
מערכת  של  הלשכה  מראשי  שליט"א  כץ 
הכשרות  על  מטעמם  והאחראי  הכשרות 
הבכיר  הצוות  את  וכן  קוקה-קולה  בחברת 
במערך הכשרות של רבני בני ברק – הרב 
הרב  הסופר,  מרדכי  הרב  דרנגר,  רפאל 
אף  המנכ"ל  ויזל.  דוד  והרב  פולק  אהרן 
הודה לשלי שמיר-קינן סמנכ"לית השיווק 
בוימל  ליעל  ישראל,  קוקה-קולה  של 
על  מימד  ולפרסום  החרדי  הקהל  מנהלת 
שנעשות  והייחודיות  הרבות  הפעילויות 

בקהל החרדי לאורך השנים.

מאת: יחיאל חן

עשרות  החלו  האחרונים  הימים  בעשרת 
בלוד  אחיסמך  בשכונת  החרדים  מהרוכשים 
לקראת  הסופיים  האכלוס  אישורי  את  לקבל 
יחד  בשכונה.  להתגורר  המשפחות  של  מעברן 
עם זאת, רוכשים רבים עדיין ממתינים לקבלת 

אישורי האיכלוס לדירות שרכשו.
חה"כ  עיתונות'  -  ב'קו  שפורסם  וכפי  כזכור, 
בשנים  השכונה  הקמת  את  מלווה  אשר  יעקב 

הבניה  התכנון,  שלבי  כל  לאורך  האחרונות 
השנים  לאורך  קיים  אף  אשר  ח"כ  והאכלוס. 
העיר  ראש  בלשכת  מקצועיות  עבודה  ישיבות 
מספר  בשכונה  סייר  ואף   , רביבו  יאיר  לוד, 
פעמים יחד עם ראש העיר והיזמים כדי לפתור 
לאכלוס  הנלוות  הביורוקרטיות  הבעיות  את 
לבתי  הקבע  ומבני  הלימוד  מוסדות  ולהקמת 
נושא  לפתרון  וכן  ועוד,  מקוואות  כנסיות, 

התחבורה הציבורית אל השכונה וממנה.

 רבני העיר בני ברק בביקור במפעל 'קוקה קולה' 

מבחינה  האחרון  בעשור  מאד  התקדמה  ישראל  מדינת 
מספיק  לא  אך  התקדמנו,  בהם  תחומים  ישנם  אך  כלכלית, 
מהר. מדדי השוואה בינלאומיים בוחנים את ההישגים לא רק 
בהשוואה  גם  אלא  מצויינת(  ישראל  )שבזה  לעבר  בהשוואה 
למדינות אחרות, ושם לא תמיד התמונה מזהירה. כלומר, אם 
לא  אם  או  מקום.  באותו  נשארנו  בעצם  אז  התקדמו,  כולם 
התקדמנו מספיק מהר כמו אחרים, אז בפועל נמצאנו מדרדרים 

באופן יחסי. 
בישראל.  העובד  של  העבודה  פיריון  הוא  המדדים  אחד 
כלומר, אדם שעובד כמה כסף הוא מייצר בשעה. התוצר לשעת 
עבודה )פריון העבודה( בישראל נמוך ב-24% לעומת מדינות 

ה- OECD. פער זה אינו מצטמצם בעשורים האחרונים. 
חטיבת המחקר של בנק ישראל פרסמה השבוע דו"ח מקיף, 
הישראלי,  במשק  הנמוך  העבודה  פריון  בעיית  את  המנתח 
ומציג המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה בשנים הקרובות. 
"ועדת  דיוני  על  הן  מבוססים  בדוח  וההמלצות  הניתוחים 

הפריון" בראשות מנכ"ל משרד האוצר. 
מטרת הדוח היא לרכז את ליבת הצעדים הנדרשים לסגירת 
המדינות  מול  הפריון  פער  סגירת  העבודה.  בפיריון  הפער 
המתקדמות צפויה לפעול להעלאת שכר העבודה, והיא המפתח 

לעלייה מתמשכת ברמת החיים בישראל. 
נובע  העבודה  בפריון  ישראל  לרעת  הפער  הדו"ח,  פי  על 
נמוכות  יסוד  במידה רבה משלוש סיבות עיקריות: מיומנויות 
של כוח העבודה בישראל, פיגור ברמת התשתיות וההון העסקי. 

נוסף על כך, נדרש שיפור בתחומי הרגולציה והבירוקרטיה.
שאיכות  עולה  בינ"ל  מבחנים  מתוצאות  החינוך  בתחום 
בנוסף,  נמוכה.  בישראל  והבוגרים  התלמידים  של  ההשכלה 
בין  הלימודיים  בהישגים  גדול  שוויון  באי  מתאפיינת  ישראל 
מאחר  מטרידים  ממצאים  אלו  השונות.  האוכלוסייה  קבוצות 
כוח  איכות ההשכלה של  בין   – וסיבתי   – ישיר  שנמצא קשר 

העבודה לבין הפריון. 
חשובים  כמובן  שהם  לעשות,  שצריך  צעדים  מציין  הדו"ח 
ברורה  מאד  המלצה  שם  חסרה  בעיני  אך  הכרחיים,  ואף 
ופשוטה – להפריט את החינוך בישראל. לאפשר להורים יותר 
חופש בחירה, ופחות תלות במערכת הממשלתית והפוליטית. 

לגבי נושא עודף הרגולציה והביורוקרטיה, ישראל מדורגת 
34 המדינות החברות ב-OECD מבחינת  במקום ה-29 מבין 
לקבוע  מומלץ  בדו"ח  העסקים.  בעשיית  הרגולטורית  הקלּות 
בשירותי  דיגיטליים  תהליכים  לאימוץ  השכר  בהסכמי  יעדים 
הממשלה למגזר העסקי, ולאמץ תהליך של חתימה דיגיטלית 
כלומר,  הממשלה.  למשרדי  פיזית  להגיע  הצורך  את  שיחסוך 
את  ולשפר  להתייעל  תמריצים  הממשלה  לעובדי  לתת 

הביורוקרטיה. 
בנוסף, יש לתקן את החקיקה כך שתאפשר קיצור תהליכים 
והצהרה  גיסא,  מחד  ובניהולם  בהרחבתם  עסקים,  בהקמת 
ופיקוח עליהם בדיעבד מאידך גיסא, תוך הבטחה שהמנגנונים 
שתאפשר  ברמה  מתוקצבים  יהיו  אלה  תהליכים  על  האמונים 
את  להרחיב  יש  לבסוף,  הולם.  ושירות  אפקטיבית  אכיפה 
השלכותיה  בבחינת  חייבת  חדשה  רגולציה  כל  לפיו  התהליך 
ולהוסיף הערכה שיטתית בדבר עלותה הכלכלית למשק של כל 
רגולציה, קיימת או חדשה. האצת התהליך של אימוץ רגולציה 
ממדינות מפותחות אחרות, אלא אם יש סיבות מהותיות להימנע 
מכך במקרים פרטניים, תסייע הן בהקלת הנטל הרגולטורי והן 

בהגברת התחרות הבין-לאומית במשק.
הרגולציה  בתחום  הצעדים  מרבית  כי  סבורים  הדוח  כותבי 
בניהול  שינוי  תוך  מיושמים  להיות  יכולים  והבירוקרטיה 
עלות  ללא  הממשלה,  במשרדי  העבודה  וביחסי  העבודה 

תקציבית ניכרת.
כנראה שכותבי הדו"ח לא העריכו מספיק את ההתנגדות של 
פקיד  יש  וסירבול  ביוקורטיה  לכל  כי  שינוי,  לכל  ההסתדרות 
כרוך  יהיה  ההמלצות  שיישום  להניח  סביר  ממנה.  שמתפרנס 
במאבק מול ההסתדרות, אך זה מאבק שהוא חשוב והכרחי כדי 

להביא את מדינת ישראל לצמיחה ועלייה ברמת החיים. 

דוד רוזנטל

ח"כ יעקב אשר באחיסמך
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אינפורמטיבי
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השוקו שלי בקבוקי נירוסטה מעוצבים של 
המותג ארקוסטיל בעלי דופן 

כפולה עם בידוד ואקום לשמירה 
על טמפרטורת השתייה. מחירים: 

59.90-79.90 ₪ להשיג ברשת 
DOMO ארקוסטיל קיטצ'ן ורשת

!MOSH - התרמוס 
מבית Doshisha יפן - 

קנקן תרמוס בעיצוב 
וינטג' של בקבוקי 

החלב האהובים מפעם 
עם בידוד ואקום, 

השומר היטב על טמפ' 
המשקה. להשיג בשופו. 

דברים יפים מיפן

COLOR CODE, סדרת 
השפתונים החדשה מבית 
קרליין, מעושרת בחומצה 

היאלורונית להענקת לחות 
ונפח לשפתיים. בסדרה 22 

שפתונים המחולקים לארבע 
משפחות צבע. מחיר: 49.90 ₪ 

חוזרים ללימודים עם קופסת אוכל 
 – SISTEMA של המותג To Go 'לאנצ

מחיר: 47.90 ₪

לקראת החגים כמדי שנה – חוגגת 
חברת סולתם עם מבצעים 

אטרקטיביים: עד 60% הנחה על מגוון 
כלי הבישול ומוצרים נוספים בהנחות 

גדולות. המבצע בתוקף בין התאריכים: 
22.10.19 - 12.9.19

מותג האגיס משיק מהדורה מיוחדת של 
מגבונים לחים לתינוק באריזה מעוצבת תחת 

Disney baby  בליווי איורי מיקי מאוס ומיני 
מאוס. המהדורה תימכר ברשתות השיווק 

בחודשים אוגוסט - אוקטובר.

לרגל החגים, רשת האיפור 
והטיפוח SACARA משיקה 

קולקציית בשמים ייחודית 
לנשים הכוללת ארבעה 

בשמים בריחות אקזוטיים 
ופרחוניים. מחיר לצרכן: 

49.90 ₪ 100 מ"ל

רשת הנעליים TOGO  משיקה 
 back to קולקציית

school אופנתית שתאפשר 
להוסיף לתלבושת המסורתית 

טאץ' אישי וטרנדי

מותג הטיפוח הצרפתי 
DIADERMINE גאה להציג את 
 Lift+ Super סדרת טיפוח הפנים

Filler  הפתרון המתקדם לפעולת 
המיצוק, אפקטיבית ממש כמו 

הזרקות של חומצה היאלורונית 
למילוי העור מבפנים. מחירים: 

₪ 59.90-79.90

גרנייה מרחיב את סדרת 
הניקויים המובילה בישראל 

  PURE ACTIVE -
ומשיק: מסיכת פחם 

מתקלפת לניקוי ראשים 
השחורים. מחיר: 41.90 
₪ מחיר השקה לחודש 

אוגוסט: 29.90 ₪

NUK יוצא במבצע אטרקטיבי במיוחד 
לקראת החזרה לגן: מוצר שני ב- 10 ₪ 
מכל מגוון מוצרי NUK, הזול מביניהם, 

עד ה- 4.9, בכל סניפי רשת סופר-פארם 

 GOLBARYרשת האופנה
משיקה מפיצי ריח ומבשמי בדים  

בניחוחות ייחודיים: ים ופריחה 
משכרים. מחיר לצרכן: 59.90 ₪ 

חברת התרופות "כצט" 
)CTS( מציגה: משחת 

השיניים "טפטפים" 
מרעננת לכם את 

הציחצוח עם טעם אננס 
מרענן המתאימה לגילאי 
2-6 באריזה מוגדלת של 

75 מ"ל ובמחיר מיוחד 
של: 12.80 ₪ 



























לכבוד בין הזמנים משיקה תנובה את 'שוקו שמות' – 
שקיות ובקבוקי שוקו משפחתיים עם תוויות מיוחדות 
שיישאו עשרות שמות ושמות משפחה. אז בכל מקום 

שתעצרו להתרענן עם שוקו טרי, חפשו את השוקו הנושא 
את שמכם! המשקה האהוב שמביא עמו חוויית טעם  

בכל לגימה, יישא במהדורה מוגבלת חוויה נוספת בדמות 
שמות פרטיים ומשפחה שיימצאו על תוויות הבקבוקים המשפחתיים ועל שקיות השוקו 

בחנויות וברשתות השיווק. ילדים ומבוגרים הצורכים את השוקו האיכותי של תנובה במשך 
השנה כולה, ובפרט בימים החמים של הקיץ, יוכלו ליהנות עכשיו מערך מוסף מהנה – השם 

שלהם  או של משפחתם על גבי שוקו תנובה. 

מוצר נוסף בשקל אחד בלבד!

חינם: ערב נשים בנושא הפרעות קשבשוקולד פרה במתיקות מעודנת

צבע כמו חדש

תתלכלכו חופשי היוגורט שמשנה את הכלליםשבוע אחרון למבצע 

כשהבוקר מעולה הכל מעולה

נרשמים עכשיו ומתחילים אחרי החגיםהחזר של 299 ₪ בחודש

רגע לפני שיא הקניות לקראת החגים, בשיא החשמל 
והמיזוג קוראים לכם להקדים את קניות מוצרי 

החשמל לחגים וליהנות ממבצע ענק: קונים ממגוון 
מוצרי החשמל המשתתפים במבצע – ומקבלים 

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ב"שיא 
החשמל והמיזוג" תמצאו מגוון עצום של מוצרי החשמל לבית, ממיטב 

המותגים הבינלאומיים הנחשבים, באיכות הטובה ביותר, באחריות מלאה 
ובמחירים משתלמים במיוחד של עד 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא 
ריבית או עד 12 תשלומי צ'קים. שיא החשמל והמיזוג, תשווה, תחסוך. 

באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו 03-5045000

אחרי פיתוח ארוך ומאתגר שהוביל צוות 
טכנולוגי השוקולד של עלית, הצלחנו להיות 

הראשונים המביאים לצרכן הישראלי את 
הבשורה: טבלת שוקולד במתיקות מעודנת  
עם 30% פחות סוכר. לדברי איתי אנגלנדר, 

מנכ"ל חטיבת הממתקים של שטראוס: 
"כחלק מאסטרטגיית חטיבת הממתקים לפיתוח ממתקים באחריות, אנו 

שמחים להשיק לראשונה בישראל טבלת שוקולד מופחתת סוכר. נענינו 
לאתגר לפתח מוצר מענג לצרכנים המחפשים אלטרנטיבה מועדפת  תוך 

שיפור בהיבט ההרכב התזונתי, השקענו במחקר ופיתוח והצלחנו להביא 
פתרון ראשוני לשוקולד מופחת סוכר אשר את מקומו תופסים סיבים 

תזונתיים ואגוזי טייגר. "עלית" תמשיך להשתמש בחדשנות, יצירתיות 
ומומחיות כמנוף לשיפור מוצריה, ולפתח מוצרים מענגים - תוך התחשבות 
בצרכים הייחודיים של צרכנים שונים, יצירת אלטרנטיבות חדשות לצרכנים 

ודרישות השוק המשתנות". טבלת השוקולד החדשה תגיע בשלושה טעמים: 
שוקולד חלב ללא תוספים , שוקולד חלב עם שבבי קוקוס ושוקלד חלב עם 

שברי אגוזים. כשרות: בד"צ.

'כללית' מזמינה את נשות בני ברק לערב בריאות איכותי 
ומלא בתוכן, שיעמוד בסימן הפרעות קשב וריכוז בילדים 

והפתרונות המומלצים על ידי המומחים. הערב יערך ביום 
שלישי הבא, ג' באלול )3.9( באודיטוריום רמת אלחנן 

שעל ידי מפעל הפיס בשעה 20:00 בערב. את הערב 
תפתח בדברי ברכה ד"ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז 

דן-פ"ת ב'כללית', ואחריה תימסר הרצאה מרתקת ומלאת תובנות מאת הפרופ' איריס 
מנור, מנהלת המרכז לקשב במחוז דן פ"ת ופסיכיאטרית ילדים מטעם מרכז בריאות 

הנפש 'גהה' מקבוצת 'כללית'. בהמשך הערב תופיע גב' הניה שוחט במופע סטנדאפ 
מרגש ומלא הומור בשילוב קטעי שירה ותחתום את הערב שיעמוד בסימן העצמת 

האישה והכח שבה. זו הפעם הראשונה ש'כללית' עורכת אירוע כל כך מיוחד לנשים 
שיעסוק בנושא רפואי הקרוב לליבה של כל אימא, התפתחות הילד. כאשר בערב יינתנו 

כלים מקצועיים על ידי פרופ' מנור על התפקיד ההורי אשר יכול לסייע במשימה להצלחת 
כל ילד מתקשה, בהתפתחות התקינה שלו ובגדילה שלו בהמשך החיים. הכניסה לאירוע 

הינה ללא תשלום בהצגת כרטיס וללקוחות כל קופות החולים. את הכרטיסים ניתן להשיג 
באחד עשר המרפאות של 'כללית' הפרוסים ברחבי בני ברק.

יש לכם להתכונן לחזרה ללימודים או לחופשות 
החגים? יש רגעים שרק מי שמכיר אותך, מבין אותם. 
בנק מרכנתיל מציע לכם הלוואה מיוחדת לכל מטרה 

– הלוואת Fix, בהחזר חודשי קבוע של 299 שקלים 
בלבד! – בהתאם למסלול שתבחרו, המותאם למסגרת 

הפיננסית ולתקציב המשפחתי שלכם. ההלוואות 
המוצעות הינן בסכומים משתנים: החל מ- 5,000 ₪ להחזר ב- 18 תשלומים, 7,500 

₪ להחזר ב- 28 תשלומים שווים, 10,000 ₪ 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. תומר פרג, ע. בכיר למנכ"ל ומנהל אגף 
השיווק בבנק מתייחס לתקופה ולמוצר: "כולנו נמצאים עתה בתקופת חופשת 
הקיץ - תקופת בין הזמנים. משפחות רבות מנצלות זמן זה לבילויים משותפים 

ורבים נערכים לחודש הבא – תחילת שנת הלימודים וחגי תשרי שנמצאים כבר 
בפתח. מהיכרותנו עם הקהילה אנו יודעים כי מדובר בתקופה בה ההוצאות רבות 

וגבוהות מהרגיל לאורך השנה. אנו מציעים הלוואות לתקופה זו בהחזר חודשי סביר 
במטרה לא להעיק על תזרים הכספים של משק הבית". לפרטים נוספים 5600*.

בחיים לא הכול שחור או לבן, אבל בכביסה שחור חייב להישאר שחור. 
הייתם בטיול? בטללא הופתעתם לגלות כי הצבע השחור של מכנסי הילד 

דהה. סנו מציע עבורך את אבקת הכביסה "סנו מקסימה בלאק" – לכבסים 
כהים ושחורים. האבקה מנקה את הלכלוך ומסירה מגוון כתמים, והכי 

חשוב - שומרת על צבעו המקורי של הבגד כמו חדש ולאורך זמן. מקסימה בלאק 
שומרת על סיבי וצבעי הבגדים, מתאימה לשימוש בכל הטמפרטורות ומותאמת 

לכל סוגי מכונות הכביסה. מקסימה בלאק פותחה במיוחד בהתאמה למים הקשים 
בישראל. ניתן להשיג באריזה של 1.25 ק"ג ובאריזה חסכונית של 6 ק"ג.

אוטוטו החופש נגמר וילדנו יצעדו אל מקום לימודיהם. עם 
קורנפלקס 'מעולה' הילדים יפתחו את הבוקר באנרגיות חיוביות 

שישפיעו על כל יום הלימודים. חברת 'מעולה' השיקה סדרת 
קורנפלקס חדשה הכוללת: קורנפלקס פתיתי תירס קלויים, קורנפלקס פתיתי 

תירס קלויים בציפוי דבש ובוטנים, קורנפלקס פתיתי תירס קלויים בטעם שוקולד. 
סדרת הקורנפלקס בעלת ערכים תזונתיים בריאים ומאוזנים, ללא שומנים למנה 

של 30 גרם, וללא תוספת חומרים משמרים. המוצר החדש עומד בכל תקני משרד 
הבריאות. מגיע במארז של 500 גרם, בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית. 

יש לכם תוכנית לימודים בראש? אתם כבר יודעים מה 
תרצו להיות? רוצים לברר עוד כמה פרטים לפני שאתם 

מתחילים? או שבכלל יש לכם חלום כזה אבל עדיין לא 
ירדתם לפרטים – מה ללמוד, מתי ללמוד ואיפה הכי כדאי? 

בקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו מזמינים 
אתכם דווקא בימים אלו, של סוף החופש הגדול ותחילת 

שנת הלימודים לתכנן גם את הלימודים שלכם, בכדי 
שתוכלו להצטרף למסלולי התארים השונים מיד אחרי החגים הקרובים ולהתחיל 

סוף סוף את הצעד המעשי הראשון למימוש החלום שלכם. "אנשים רבים מתכננים 
ורוצים מאד לעשות שינויים בתחומים רבים בחיים". אומר משה עובדיה  - מנהל 

הקמפוסים החרדיים אונו. "ואיכשהוא הם נדחים כל הזמן מסיבות שונות. גם 
בתחום הלימודים, אך צעד כזה דורש החלטה רצינית והשקעה של תקופה בת שנה 

וחצי עד 3 שנים בד"כ. הבשורה היא שכיום, יש לנו גם במסלולי הנשים וגם במסלולי 
הגברים תארים שונים שניתן ללמוד אליהם בתקופת זמן מקוצרת של פחות 

משנתיים ואף תארים כמו משפטים, חינוך או מנהל עסקים בהתמחות של נדל"ן 
למשל שניתן ללמוד אותם במרוכז בתקופה של שנתיים וסמסטר בלבד". מוזמנים 

לברר על המסלול המתאים לכם: 072-223-7551 

תקופת החופש הגדול 
מאתגרת אותנו 

ההורים בכל התחומים: 
החל  מסידור מסגרות 
קייטנה כאשר ההורים 

עובדים והמשך 
בתעסוקה שוטפת לילדים הנופשים, תכנון 
נסיעות, טיולים ואטרקציות לרוב. במיוחד 

בימים אלו של חופשת הקיץ הנלבבת, בגדי 
הילדים עלולים להתלכלך בכתמים שונים של 

גלידות, שוקולד, קטשופ ועוד ולדרוש מאיתנו 
התעסקות וזמן מיוחדים על מנת לנקות אותם. 

בווניש קליה גולד מזמינים אתכם ליהנות 
מחופשה אמיתית ולתת לילדים לאכול ופשוט 
"להתלכלך חופשי". בעזרת הנוסחה המנצחת 

של אבקת ווניש קליה גולד תוכלו להסיר את 
הכתמים הללו בקלות וביעלות. אז פשוט קנו 

את ווניש קליה גולד בקופסא הוורודה, האבקה 
המיועדת להסרת כתמים ופעלו לפי ההוראות 

המופיעות על המוצר. והתוצאות נהדרות. 

תשכחו מכל מה שידעתם על יוגורט 
והכירו את דנונה PRO. מחלבות 

שטראוס, שהשיקה לראשונה בישראל 
את קטגוריית המוצרים העשירים 

בחלבון, שמחה להגיש לכם את סדרת דנונה PRO: יוגורט 
טעים במיוחד ועשיר בחלבון. בסדרה מגוון טעמי יוגורט 

שונים בהם;  תות, פירות יער, אפרסק ואננס, המכילים 10 
גרם חלבון לגביע.  קטגוריית המוצרים העשירים בחלבון 
צומחת בקצב מואץ בשנים האחרונות, ומעניקה מענה 

לצרכנים אשר מנהלים אורח חיים פעיל ועוסקים בפעילות 
גופנית במינונים שונים. שטראוס הייתה הראשונה לזהות 
את הצורך ולהשיק את דנונה PRO - יוגורט עשיר בחלבון 
במרקם סמיך במיוחד, המהווה אפשרות זמינה, טעימה 

ונוחה לצריכת כמות יפה של חלבון איכותי ועם אחוז שומן 
נמוך. ייחודה של הסדרה טמון בתהליך הטבעי של העלאת 

ריכוז החלבון ביוגורט. במהלכו, מסננים את מי היוגורט, 
וכך עולה ריכוז החלבון הטבעי במוצר ונוצר מרקמו המיוחד 
של דנונה PRO. דנונה PRO 10 גרם חלבון כולל 2.4% שומן, 
משווק בגביעים של 150 ג', וזמין לרכישה ברשתות השיווק. 

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

בסוף השבוע הקרוב יסתיים 
מבצע סופר כייף של 'נתיב 

החסד'. החלום המתוק של ילדים 
להתעורר בבוקר ולגלות שמחכה 

לו מתנה, הפך למציאות עבור מאות ילדים. היענות 
גבוהה מעבר למצופה של עשרות אלפי לקוחות 

למבצע סופר כייף, של רשת נתיב החסד מובילת 
תחום מזון בישראל, שראתה לנכון להגשים את 

החלום ויצאה במבצע שווה במיוחד,  מידי שבוע 
זכו עשרות משתתפים במגוון מתנות שוות: 

בריכות משפחתיות מתנפחות, גיטרות, מצלמות, 
הוברבודים, ערכות קריוקי, בתים מתנפחים, 

אופנועים ממונעים, רולרים, בימבות, קורקינטים 
וסקייטבורדים. נותר שבוע אחד שבסופו יבוא 

המבצע לסיומו. איך משתתפים? 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. המבצע יסתיים 
בסוף השבוע הקרוב, ל' אב תשע"ט.
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ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

 היכנסו למגוון
 השירותים הדיגיטליים

של הביטוח הלאומי
 הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט.
ובפשטות, במהירות  שירותים  מגוון   לרשותכם 

בלי לצאת מהבית:
הגשת תביעות לקצבאות – לנכות כללית, תאונות 
עבודה, שיקום מקצועי, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, 

סיעוד, דמי תאונה, מילואים, דמי לידה ועוד.
אתר שירות אישי - הזמינו קוד וסיסמה באתר האינטרנט, 
היכנסו לאתר האישי וקבלו את כל המידע הנוגע רק לכם, 
כמו מצב הטיפול בתביעה שהגשתם, מידע על קצבאות 

שקיבלתם, מידע בנושא גבייה, אישורים, מכתבים ועוד.
מחשבוני זכויות – באמצעותם תוכלו לברר את זכאותכם 
 לקצבה ואת סכום הקצבה בנושאים: אזרח ותיק, נכות כללית,
 תאונות עבודה, דמי לידה, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה,

סיעוד ועוד.
אישורים לבירורים,   – שלכם  לסניף  ישירה   פנייה 

ושאלות כלליות.

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו 6050*
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משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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(_____________________________________________

כז’ - כט’ באב תשע”ט
28-30/8/2019  

 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(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

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(_____________________________________________

 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
 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)35-35(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

050-4117276)35-35(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)35-35(_____________________________________________

 בפרוייקט 4 חד', קומה א' 
120 מ' + מ. סוכה, מושכרת 
2,400 1,025,000 ש"ח "תיווך 

_____________________________________________)35-35(אברהם" 050-4117276

 בטרומפלדור 3 חד', קומה 
ב', משופצת חלקית שכירות 
2,200 740,000 ש"ח "תיווך 

_____________________________________________)35-35(אברהם" 050-4117276

 בקהילה 3 חד, 80 מ' 
משופצת, ק"ב, 750,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("תיווך אברהם" 050-4117276

 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(_____________________________________________

 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

בית שמש 

 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(_____________________________________________

 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  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(_____________________________________________  בהזדמנות, 4 חד', 
ק"ב, 120 מ"ר, מעלית, 

מרפסת 1,430,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ש(גמיש 050-2044144

 מבחר דירות למכירה 
ולחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים זולים משה
054-3255667)35-35(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 ש"ח 
מחיר מציאה, רחוב חוגלה 
המבוקשת מחולקת ל- 2, 

יחידות דיור מושכרות 5,200 
_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-3255667 משה

 פרויקט ברמב"ש 3 חד' 
+ חדר רביעי בזכויות החל מ- 
1,310,000 וכן דירות 3 ברמה 

א' לפרטים: חברת משלב 
ארי- 052-3528653 משה- 

052-6900020)35-35(_____________________________________________

 יונה בן אמיתי רמת בית 
שמש ג', דירת גן, 130 מטר, 5 
חד' עם גינה 80 מטר, מטבח 
משודרג, חניה מקורה ומחסן 

בטאבו, אפשרות לכניסה 
נפרדת 2,050,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי 

פנטהאוזים ודירות גן

 קרן היסוד 4.5 חדרים 
יפיפיים, אזור מתחרד, מטבח 

חדש, קומה 1, 94 מ' בנוי 
1,370,000 ש"ח

_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי 

 הנרקיס 4 חדרים, 85 מ"ר, 
קומה 4 עם נוף מדהים, אזור 

מתחרד, 890,000 ש"ח.
_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי 

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חיים לסקוב דירת 3 
חדרים מרווחת, ושמורה 

כחדשה, מטבח משודרג, סלון 
רחב, מזגן 1,170,000 ש"ח

_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי

 רמב"ש ג' - הושע הנביא 
- שכונת ויזניץ דירת 3 חדרים, 

82 מטר, מזגן, ממ"ד, קומה 2, 
מרפסת 1,395,000 ש"ח דוד 

_____________________________________________)35-35(ארי 054-3191310

 בר אילן, 3 חד' משופץ, 
ריצוף דמוי פרקט, מטבח 

חדש, חדר רחצה חדש, 
מרפסת, מיזוג 1,285,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-3191310 דוד ארי 

2-2.5 חדרים
 המשלט דירת בת 2 

חדרים, יש תוכניות לשנות 
ל- 3 חדרים, בנוי 55 מ"ר, יש 
תהליך לקבל היתר לתמ"א 

38 לדירה גדולה יותר 939,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח דוד ארי 054-3191310

 בבירנבוים קומה 
ב' ואחרונה כ- 80 מ"ר 
+ אופציה בגג, מתאים 

לחלוקה 1,600,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

גדול, 3 כ"א 2,390,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("אפיק - נכסים" 03-5791514 

 בבלעדיות!! דירת נכה 
בא.אבנ"ז 105 מ"ר + 85 
חצר חדשה מקבלן תווך 

03-8050080)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה שלא 
תחזור, בברוט, ק"א, אופציה 
ענקית ממשית, 3 כיווני אויר 
במחיר מציאה פנחס נכסים 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במקום הכי מרכזי ושקט 

בבני ברק, קומה 1, 6 דיירים 
בבניין, קרוב לפרויקט אוסם, 

ענקית ושמורה, לפרטים: 
053-2475946)35-38(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2 מושכרת
ב- 4,800 1,290,000 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3/4 חד' 
בבניה תנאים נוחים נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 התחלנו לבנות! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר לקונה ולמשכיר 
ודירות נופש ללא רישום, ללא 

 dira4me.co.il 35-35(דמי מנוי כנסו(_____________________________________________

 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)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )גני 
הזית( פנטהאוז חדש, 

5 חד', 140 מ"ר, חזית, 
קומה 6, נוף מדהים 
לפארק, + מעלית + 

חניה 2,300,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן, 70 מ"ר, 
חצר 70 מ"ר 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

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

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,490,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 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)35-35(_____________________________________________

 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)35-35(_____________________________________________

דופלקסים

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

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690

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

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( א.לבניה "תיווך 
_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

 באזור טרפון דופלקס, 
ק"ג, מחולק ל- 4 ח' משופצת 

עם י.הורים + מרפסת + 
יחידה מושכרת 2,400,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)35-35(_____________________________________________

 למכירה דופלקס גג 8 
חד', 240 מ"ר מוהליבר 

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)35-38א(055-6708295

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה ב' 

2 חדרים 70 מ"ר + גג ענק 
4,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס כ- 
120 מ"ר קומה א' מ.מהיסוד 

מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 
מ"ר*2 1,980,000 "תיווך 

_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

+5 חדרים
 באזור מגדל המים 7 

ח' ענקית ומפוארת! + נוף 
+ מרפסות, ק"ה + מעלית 

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 במתתיהו 5 חדרים, 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה 

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב חבקוק 
6 חדרים, 133 מ"ר, ק"ד, 

4 כ"א, 2 מרפסות, מתאים 
לטאבו משותף תיווך ספיריט 

050-4122744)35-35(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 חד' 
מחולקת, ק"ב ואחרונה, 

3 כ"א, משופצת 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בחיים לנדא בפ"כ 
פנטהאוז חדש + גג מוצמד 
1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ
052-3344721 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 5 חד' חדשה מקבלן בגני 
הזית קרית הרצוג, ק'4 חזית 

+ נוף שמורה ומושקעת 
052-8197890)35-38(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)35-35(_____________________________________________

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

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

050-4999465)35-35(_____________________________________________

 נדירה! בבעל התניא 5 
חד' יפהפייה + חניה ומחסן 
2,580,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)35-35(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 

2,700,000 ש"ח 03-8007000 
050-4999465)35-35(_____________________________________________

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך 5 חדרים, 130 מ"ר 

1,940,000 ש"ח דירות 
אחרונות!! 054-3050561 

_____________________________________________)35-35(הראשון בתיווך

4-4.5 חדרים

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

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

052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.השלשה 4 חד' כ- 87 
מ"ר, ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה 
א.למחסן 12 מ"ר 1,700,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 4 חד' 87 מ"ר 
קומה א' משופצת + סוכה + 
חניה + א.להרחבה 1,495,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 במצליח 4 חד' 
כ- 120 מ"ר משופצת, 
סוכה *יח"ד מושכרת 

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בגורדון דירת גן עם גינה 
ענקית 1,990,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בהשניים 4 חד' קומה 
אחרונה + אופציה 1,800,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 4 חד' 
ענקית, חזיתית + מחסן 

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

050-4999465)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו 4 
חדרים משופצת מהיסוד, 

ק"א, חזית + מעלית 
1,820,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן/בן 
זכאי 4 ח' יפהפיה, ק"א, חזית 

+ מעלית, י.הורים, 3 כ"א + 
חניה 2,250,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

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

_____________________________________________)35-35(ספיריט 050-4122744

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

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

050-4122744)35-35(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי עורפ' כ.מב"ב 
3 כ- 58 מ"ר, א.להרחבה, 

ש.בנו צד/וג.בטון 1,280,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.הרצוג 3.5 קומת קרקע 
כ- 65 מ"ר, שמורה + סוכה 

1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690

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

כ- 48 מ"ר 1,480,000 "תיווך 
_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

 בגניחובסקי בהזדמנות! 
3 ח' יפים, ק"ב + תוספת 

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

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון בגמר בניה 
3 ח' יפהפיה ק"ב, 3 כ"א 
1,800,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 בגבעת פנחס 2 דירות, 
3 חדרים, ק"ג וק"ד 

2,740,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! בשלמה 
בן יוסף, 3 חד' משופצת 

חלקית, אופציה לבניה 
רק 1,270,000 אפיקי 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן בועז 054-8474743

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ- 70 מ"ר 

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

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

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

050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,150,000 
נדל"ן הקריה -050

3000121)35-35(_____________________________________________

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

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

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

054-5500263)35-35(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג/
חברון 3.5 חדרים, 75 

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

סוכה בסלון, חזית, 
1,550,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 באזור חברון כ- 3 ח', ק"כ 
רק 1,320,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם 3 
משופצת, יפה, ק"ב, חזית + 
נוף + סוכה 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בגרשטנקורן ק"ק חזית 
לשדרה 3.5 ענקית + אופציה 

2,100,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

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

גמיש "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)35-35(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק - נכסים" 
 03-5791514)35-35(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

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

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

גני תקווה

 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

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 5,500 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

+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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

2-2.5 חדרים

קוטגים

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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- 

_____________________________________________)33-37(670,000 ש"ח 054-8446671

 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 גמיש
_____________________________________________)34-37ל(052-7671305

4-4.5 חדרים

 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

 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

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(_____________________________________________

 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

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

עורפית, שרותים כפולים 
052-2461234

_____________________________________________)32-35ל(

4-4.5 חדרים

 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

ביקוש 
דירות

השקעות

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

 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,

בקרבת הרב 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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

 מציאה! חנות 14 
מ"ר + שירותים בק"ק, 

בקרבת הרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

עמנואל

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

ואורגני לקוחות קבועים!! 
_____________________________________________)33-44(052-8708776 יגאל 

עסקים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בוינרב בט"מ 3 חד' כ- 
60 מ"ר, ק"ב, משופצת 
1,050,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

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

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

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

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד' כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א, 1,450,000 
נדל"ן הקריה -050

3000121)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 2.5 חדרים כ- 50 מ"ר, 

2 כ"א, ק"כ כניסה מיידי תיווך 
_____________________________________________)35-35(ספיריט 050-4122744

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

_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות! בשפת אמת, 
2 חדרים בטאבו רגיל, 30 

מטר, 1,080,000 פנחס נכסים 
055-6789653)35-35(_____________________________________________

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

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

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 50 
מ"ר, ק' 2.5, ג.רעפים, 
מ.מהיסוד 1,275,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר, ק"ב, היתרים לגג 

שולמו!!! אופציה ענקית 
לצד 1,320,000 **בברוט 
2 חד', כ- 50 מ"ר, קרקע, 
מ.מהיסוד, היתרים, חצר 
ענקית, 1,290,000 נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

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

לעוד 30 מטר 1,150,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים
 בעין גנים, ק"ג, דירה 
גדולה 150 מ"ר מרווחת 
ומשופצת, לציבור הדתי

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

4-4.5 חדרים
 בעין שמש, דירת 4 ח"ד, 

ק"ב + מעלית, 2 חניות, 
שכונה מדהימה + נוף

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

חיפה
3-3.5 חדרים 

 בארלוזורוב 61 קומה 
2, 3 חד', 3 כ"א, משופצת, 
אינסטלציה חדשה, מטבח 

כשר, קרוב למרכז 850,000 
_____________________________________________)35-38א(058-7171418

טבריה
+5 חדרים

 וילה איכותית + נוף 
מרהיב לכינרת, 5 חד' + יח"ד 

ומשרד, 2,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ל(054-2372222

 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 
_____________________________________________)35-35(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 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 

נוף, פרטיות, ת.בע )55 
מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)35-35(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 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)35-42א(לל"ת 053-3166586

 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)35-35(_____________________________________________

 דירת גן 250 מ"ר 
ברוטו 480,000 ש"ח אויר 

ונוף עוצר נשימה
_____________________________________________)35-42ל(050-7877767

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

3-3.5 חדרים

 4 חדרים 140 מ"ר, 
אויר ונוף מדהים! בבית 
ישראל במרכז לרציניים 

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

4.4.5 חדרים

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

2,070,000 ש"ח
050-4464170)35-35(_____________________________________________

 בפתח תקווה 5 חדרים 
בכפר גנים ג', מעלית שבת, 
מחסן, חניה כפולה, מרפסת 

שמש, סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)35-35(052-2948691 נטלי

 בפרנקפורטר! 3 חד' 
ענקית! + שתי מרפסות 

גדולות! עורפית, משופצת 
חלקית, 1,395,000

054-5566145)35-35(_____________________________________________

 בפרנקפורטר! 3 חדרים 
משופצת אדריכלית + יחידה, 
עורפית ושקטה! מושכרת ב- 

054-5566145 3,000)35-35(_____________________________________________

 ברשב"י האיכותי! 2.5 
ענקית )55 מטר( מושקעת 

+ אופציה לריהוט! פינוי 15.9 
058-7030980)35-35(_____________________________________________

אלעד

 בשיכון ג' ק"ב חזית, 4 
ח' חדשה יפהפיה 5,000 ש"ח 

*יח"ד חדשה באותה קומה 
3,000 ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)35-35(_____________________________________________

 ברח' רימון: * 3 חד', 
כחדשה, ממוזגת * יחידת 

דיור כחדשה ומרוהטת לזוג 
_____________________________________________)35-38ש(050-5304424

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס 5 חדרים, 130 

מ"ר משופץ כחדש! + 
מרפסת 50 מ"ר + נוף רק 

6,500 ש"ח מיידי -054
_____________________________________________)35-35(3050561 הראשון בתיווך 

 באזור רוזובסקי / 
באר מרים 5 חד' ענקית 
+ מרפסת שמש, כולל 

מטבח פסח ויחידת 
הורים, בבנין חדיש + 

מעלית + חניה, כניסה 
מיידית 8,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

 בנורדאו בבניין חדש 4 חד' 
+ מעלית וחניה 4,500 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 באזור שמעיה רמבם 
בבניין חדש 4 חדרים 

משדרגת + יחידת הורים 
ומרפסת מיידי ב- 5,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)35-35(_____________________________________________

 בדון יוסף 3 חדרים, חדשה 
מהניילון, קומה 2

055-6789653)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברבי יוסי 2 
חדרים + מרפסות גדולות 

כ- 70 מ"ר, חזית, ק"ב 
ואחרונה כולל ריהוט, 
כניסה מיידית 3,500 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 יח"ד, בשמעיה, חדשה, 
יפה, מרוהטת קומפלט, 

מוארת ומאווררת
_____________________________________________)35-38ש(054-8485266

ירושלים
 בישוב חרדי "מיצד" 

שבגוש עציון חדשה 40 מ"ר + 
חצר 1,500 ש"ח 

054-6525347)34-35(_____________________________________________

פתח תקווה

 בגורדון 3 חדרים + מעלית 
וחניה 3,600 ש"ח

050-3528252)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דרושה דירה לקניה 
באלעד, 3 חדרים לל"ת

_____________________________________________)35-36ח(054-8475474

 ברמת אהרן שטח מסחרי 
60-200 מ"ר ק"ק מיידי! 

"אפיק - נכסים"
053-3128884)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות!! למכירה 
נכס מסחרי ייחודי!!! 

בא.אוסם 50 מ"ר + 50 
_____________________________________________)35-35(גלריה תווך 03-8050080

 חנות ברבי עקיבא בני 
ברק בפסאז' 70 מטר 

בבניין חדש 9,500 "גשר 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 054-8571997

 מבחר חנויות להשכרה, 
ברחוב מלכי ישראל בירושלים, 

מיקום מרכזי, מידיי
_____________________________________________)35-38ל(054-5211032

לפרסום
03-6162228
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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(_____________________________________________

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

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

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

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-46(_____________________________________________

 "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

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(_____________________________________________

 "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

 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

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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מחסנים

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
 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

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

 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(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בבני ברק, בר"ע הרב קוק 
משרד יפהפה, חדש משיפוץ, 

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)35-35(_____________________________________________

בני ברק
 דופלקס ענק ומפואר 

באזור וגשל לשבתות וחגים! 
12 מיטות לפרטים

055-6768826)35-35(_____________________________________________

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

 "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

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-46("תיווך מנוחה" 055-6721593

לפרסום
03-6162228



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(_____________________________________________

מכוניות

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

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

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 השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(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(_____________________________________________

 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

 "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 

ענקית 052-8484726
053-7890112)27-36(_____________________________________________

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

 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(_____________________________________________

מאזדה

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 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

 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

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

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, בכל 

מצב לדתיים/דתיות, תאום 
_____________________________________________)33-36ל(פגישה, חובה! 058-3268002

 "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

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

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

 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 

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

 למסירה לול לתינוק במצב 
_____________________________________________)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(_____________________________________________

 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

 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

 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 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

 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

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

 הלוואות חוץ בנקאיות 
עד 100,000 ש"ח ללא 

_____________________________________________)35-38ש(ערבים 077-3500405

 מזדה 5 2012 שמורה, יד 
2 מהשכרה טסט לחצי שנה 

_____________________________________________)35-36ל(050-5614068

פולקסווגן
 פולקסווגן קראפטר 2011 

16 מקומות במצב מצויין 
_____________________________________________)35-38א(054-8470671

יעוץ נישואין

רפואת שיניים
 טיפול שיננית חינם! 

הסרת אבנית ע"י סטודנטית 
בפיקוח צוות רפואי אלכסנדרה

_____________________________________________)35-36ל(052-7957704

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

_____________________________________________)35-36ח(פ"ת 054-5485613

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 למסירה נברשת שנדליר 
יוקרתית 12 נורות

_____________________________________________)35-36ח(052-7113104

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

_____________________________________________)35-36ח(הרבנים" 052-7691052

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מזגן חלון גוניור 3/4 כ"ס, 
קירור בלבד 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-29344353

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)35-36ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7180828

 רדיטאור כחדש 12 צלעות 
איכותי בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3187278

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7180828

 זיכרון 1 טרה חדש 193 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7651383

 LENOVO מחשב נייד 
 CORE 2 14.1 מסך
160GB ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(055-9765406

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

_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 HPI13 מחשב נייד 
מצויין ללא תקלות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3346080

 להשכרה מקרן לאירועים 
משפחתיים במחיר 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ליום טל': 052-7633169

 למכירה מסך מחשב מצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצויין 90 ש"ח 052-5737813

כיריים 3 להבות עדיין באריזה 
חשמל/גז 200 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

לפרסום
בלוח

03-6162228
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

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

 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 
3,000 ש"ח במבצע

_____________________________________________)34-37ל(055-9954916 055-9565259

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

 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

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)35-36ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרון אחד כחדש 280 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7191512

 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

 כסא האכלה לתינוק גדול, 
נקי ושמור, צבע כחול 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-6921856

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)35-36ח(054-8446728

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
"ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 תיק כחול לעגלת בובגו 
_____________________________________________)35-36ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חדשה! "לשינו" 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 משאבה חשמלית דוד 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-4843223

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2614753

C2  מחודש מתאים 
לכשרים למעט גולן והוט 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7167777

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 052-7187278

 ספר גאוגרפיה אמריקה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון מספר 7 
חשב נא 20 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 נגן טאצטיו' הנגן הכי חדש 
_____________________________________________)35-36ח(רק ב- 170 ש"ח 02-5819232

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה' )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(31*59*12 050-6850138

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

גמיש נקנתה באלף
_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה אופניים 160 ש"ח 
בני ברק מצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב 054-6969961

 אופניים הילוכים גודל 26 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 050-4169800

 סט 81 צליליות של חברת 
גייד' + סומק 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8475855

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י מחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מצב חדש 054-5981054

 סט השר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5981054

 תיק לסמינר יפה ואיכותי 
במיוחד כחדש 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(058-3228383

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרב תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
 MO 1G למחשב נייד חברת
_____________________________________________)35-36ח(זיכרון 35 ש"ח 052-7640482

 רדיו דיסק 
KWNWOODעם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 HP XL 901 דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)35-36ח(054-8433730

 למכירה אופניי ראלי 
פעלולים אחד במצב מצויין 

350 ש"ח והשני זקוק לתיקון 
220 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 תיק למחשב 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מטען ובטריה למצלמת 
_____________________________________________)35-36ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 מראה מסגרת עץ 90*100 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-8592204 

 אוגרים ב- 10 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8592204

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-4157763

 גולות מקוריות 45 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)35-36ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעליים אלגנטיות לנשים 
מידה 39 שחור 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415
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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

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

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

 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 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 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

 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

 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 

 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

 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

 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

 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

 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

 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

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

 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

 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

מחליק שיער מעולה!! של 
חברת remington חדש! 

לא היה בשימוש! נקנה ב- 
400 ש"ח, נמכר ב- 370 ש"ח. 

_____________________________________________)34-38ח(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

 נעלי בלסטון חדשות צבע 
חום מידה 8.5 )45( 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3299505

 קופסת מלטונין 5 מ"ג 
של חב' סולגאר 130 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)35-36ח(054-2633790

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! ילקוט 
 coll מהמם טרולי לבנים של
_____________________________________________)35-36ח(מקורי 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים 
/ סקטים מחובר לנעלים 90 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-4843223

 שק אגרוף מקצועי 
ביותר חדש ממש של 

 + evercast חברת
שרשרת ברזל חיבור, 380 

ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)38-42ש(054-8527470

 2 כלובים לציפורים 
איכותיים עם תאים 

_____________________________________________)38-42ש(לחלוקה 054-8527470

 למכירה מצלמת פילים 
עם אביזרים ב- 400 )גמיש( 

_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 052-7114422

 ספר ילדותנו לכיתה ג' 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 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



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

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

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

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

 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

 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)32-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

למשרה מלאה/חלקית
03-9141177)32-35(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מטפלת למשמרת צהרים 

13:30-16:00 לפרטים:
052-7641817)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

 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

 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(055-5527391

 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(_____________________________________________

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)35-38(_____________________________________________

דרושים 

מחסנאים
לעבודת מיון לילה
לחברת לוגיסטיקה

אזור תעשיה בני ברק
מיון חבילות במשקל 1 - 4 ק”ג למדפים

משמרת א’ - 19:00 - 2:00  |  משמרת ב’ - 22:00 -  5:00
ראשון עד חמישי - ללא שישי שבת

שכר: 35 ש”ח / ש”ע 
* ניתן לשלב משמרות לחלק מימי השבוע לפי ימים מועדפים.
*כולל הסעות הביתה בסוף המשמרת לתושבי בני ברק בלבד.

 rotem@tapuzdelivery.co.il :רותם: 054-2045495, מייל

 דרושים עובדים 

להוצאת והחזרת 
עגלות למיחזור 

+ עוזרי נהג
ניידות חובה | שכר מצוין למתאימים
שמעון  054-4552136

למשרד בבני ברק בתחום
תכנון פרוייקט בנייה ציבורי גדול 

במשרה חלקית
)בהמשך אפשרות למשרה מלאה(

דרישות:
<< אמינות ומקצועיות, סדר ואחריות.

<< שליטה מלאה בתחום המחשב והדפסה.
<< נסיון עבודה משרדית מול גופים

    ציבוריים / פרטיים - יתרון.

בירורים וקורות חיים במייל / פקס בלבד:
Adl3642@gmail.com

03-5782056

דרוש מזכיר/ה
למשרד

 ברשותינו מאגר של חזנים 
לימים נוראים ובתי כנסת 

שמחפשים חזנים
_____________________________________________)35-36ל(054-8472267

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, )3 תקנים(, 2-3 
שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 

35 ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)35-35(_____________________________________________

 למשרד חרדי בהר חוצבים 
בירושלים פקיד/ה לעבודה 

משרדית שקטה, תיוקים ועוד, 
לא נדרש ניסיון 6,300 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לסניף קופת חולים 
במרכז בני ברק מזכיר/ה, 

שעות נוחות, לא נדרש תעודה 
או ניסיון 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)35-35(_____________________________________________

 שני ווים VV כחולים 
והתקבלת לעבודה-הכירו את 
_____________________________________________)35-38(הווצאפג'ובס 054-9054305

 לרשת מעונות בבני ברק 
_____________________________________________)35-36(דרושה מנגנת 052-7641817

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. סייעת למשרה 

מלאה / חלקית 2. בחורה בין 
השעות 14:30-17:00 שכר 

_____________________________________________)35-38ש(גבוה 052-7177524

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט הסעה מב"ב
_____________________________________________)35-36ל(052-7623263

 לפיצה בב"ב דרושים 
משלוחנים תנאים טובים 

למתאימים לפרטים
_____________________________________________)35-38ש(054-2146510

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למרפאת שיניים בב"ב 

_____________________________________________)35-36ש(קו"ח לפקס 03-631-0203

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה, אפשרות 

_____________________________________________)35-38ל(לעבודה מיידית 050-6925400

 לגן ותיק איכותי ומטופח 
ע"י בני ברק סייעת למשרה 

_____________________________________________)35-36(מלאה/חלקית 050-4114285

 למעון בפרדס כץ דרושות: 
1.גננת 2. מטפלות מסורות 

_____________________________________________)35-36(לפרטים אסתר 054-8413913

 דרושים בירושלים: 
**פקיד למוסד תורני **מורה 
לכיתה י"ב לסמינר בירושלים 

**סוכן שטח + רכב צמוד 
לאזור ירושלים, 70% לקוחות 
קיימים 7,500-12,000 ש"ח 

**מנהלת לניהול משרד 
מכירות מצליח בירושלים 

**מזכיר/ה לת"ת בירושלים 
**מנהלי/ות חשבונות למגוון 

משרות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מלמדים לגן ומכינה 

ולכיתות בינוניות וגבוהות 
בת"ת, ב"ב ואלעד **מנהל/ת 
משרד לחברה מובילה, -8,000

10,000 ש"ח **אדריכליות 
חרדיות לחברה בב"ב, נסיון 

בתוכנת REVIT **עובדים 
למאפיית מצות **מתכנתת 

מתחילה לאחר הלימודים, 
סביבה חרדית **מזכירה 

לניהול קליניקה ל- 3 שעות 
ביום **מנהלי/ות חשבונות 
למגוון משרות גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים לעבודה מהבית: 
עוזר/ת לאיש עסקים, ימים ב-ו 
50-54 ש"ח לשעה **קלדנית 

להקלדת חידושי תורה 
**רציני/ות למכירה מהבית, 

שכר גבוה גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 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

 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

 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



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

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

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

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

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

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

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

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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