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חוק ולפיה תאונת בנייה קטלנית תוביל לסגירת כל 

האתרים של הקבלן  | עמ' 2

משרד התחבורה מבקש לאפשר לכל 
מי שמשתמש בתחבורה ציבורית 
לשלם באמצעות כטיס אשראי או 

באפליקציית תשלומים זאת בנוסף 
לאפשרות השימוש ברב קו | עמ' 4

עמלות מופחתות 
לעסקים קטנים
הפיקוח על הבנקים 

הודיע על מהלך 
להפחתת העמלות 
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והזעירים • החיסכון:
עד מאות שקלים 

בשנה | עמ' 5

השלמת תואר אקדמי בחינוך? 
חשוב שתקראו את זה קודם!

משלמים באשראי

טיפים לחופשת "בין הזמנים" הראשונה עם התינוק
בין הזמנים בפתח, ואיתו התכנונים לטיולים ובילויים משפחתיים מחוץ לבית. 

כאשר יש תינוק קטן במשפחה )ובוודאי כשישנם גם ילדים גדולים יותר(, 
המשימה נראית לעתים מורכבת יותר - אך זה ממש לא חייב להיות המצב, 

תיאום ציפיות והיערכות נכונה יכולים להפוך את החופשה לחוויה מהנה עבור 
כל בני המשפחה. קבלו 4 טיפים לחופשה מנצחת עם הקטנטנים מאת רננה 

מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה | עמ' 7
הידעתם כי מורים במשרד החינוך המועסקים בתוכנית 'אופק חדש/עוז לתמורה' מועסקים בשכר כפול 

ממורים המועסקים בחינוך העצמאי? ומהו ההבדל האמיתי בין תואר BA לבין תואר BED? | עמ' 7
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קרוב ל־80% מהישראלים בני 46-25 מועסקים - לעומת 
ממוצע של 73.7% במדינות ה-OECD. כך עולה מדו"ח 
השבוע  פירסמה  שאותו   ,2018 לשנת  בישראל  העבודה  שוק 

לראשונה זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה. 
"כיום שיעור האבטלה בישראל עומד על כ־4%, שיעור נמוך 
אבטלה  היא   - כולה  לא  אם   - שברובה  אבטלה,  המבטא  מאוד 
נכתב  עבודה",  מקומות  שמחליפים  באנשים  שמקורה  'בריאה', 

בדו"ח.
לצד הבשורות הטובות מלמד הדו"ח כי רק מחצית מהגברים 
החרדים ו־38% מהנשים הערביות מועסקים, וגם אלו שעובדים 
מקרב אותן אוכלוסיות משתכרים משמעותית פחות מהממוצע. 
עבודה,  לשעת  חרדים  מגברים  יותר  משתכרות  חרדיות  נשים 
ודתיים־ חילונים  יהודים  בקרב  לגברים  נשים  בין  השכר  ופערי 

לאומיים גבוהים מאשר בחברות החרדית והערבית. בקרב יוצאי 

הכל,  בסך   78%  - יחסית  גבוהים  התעסוקה  שיעורי  אתיופיה 
73% בקרב נשים - אך השכר החודשי הממוצע נמוך ועומד על 

כמחצית מזה של יהודים שאינם חרדים. 
רוב מוחלט מהישראלים אמנם עובדים, אך יעילותם מוגבלת. 
לפי ממצאי הדו"ח, התוצר לשעת עבודה בישראל עמד ב־2018 
ב־ מהממוצע  בלבד   74% המהווה  נתון  לשעה,  דולר   35.7 על 

OECD. פער זה נותר יציב ב־17 השנים האחרונות, ולא חל בו 
למידת המיומנות  נוגע  בדו"ח  ביותר  כל שיפור. החלק המדאיג 
ופתרון  קריאה  מתמטיקה,  בתחומי  הישראלים  של  הנמוכה 
בסביבה ממוחשבת. אפילו לקבוצת האוכלוסייה החזקה ביותר - 
יהודים שאינם חרדים - רמת מיומנות במתמטיקה הנמוכה מזו של 

הממוצע ב־OECD. ערביי ישראל נמצאים בתחתית הרשימה.
בחלוקה לענפים, מקצועות מתחום התוכנה, ההנדסה והשיווק 
השנים  בחמש  אחוזים  בעשרות  המועסקים  בהיקף  צמחו 
ירדו  ומתדלקים  קלדנות  פקידות,  תפקידי  בעוד  האחרונות, 
ביותר מ־10%. כמחצית מעובדי הבינוי הם ערבים, ובענף מידע 

ותקשורת, המכיל חלק נכבד מתעשיית ההיי־טק הישראלית, 92% 
מהמועסקים הם יהודים שאינם חרדים, והשכר בענף כמעט כפול 

מהשכר הממוצע במשק.
פעילה  מדיניות  על  בארץ  הציבורית  ההוצאה  ל־2016,  נכון 
בשוק העבודה, לרבות הכשרות תעסוקה ומתן תמריצים, עומדת 
על 0.16% מהתוצר - מקום שלישי לפני אחרון בקרב מדינות ה־

OECD. לשם השוואה, הממוצע ב־OECD עומד על 0.54%, 
במדיניות  מושקעים  מהתוצר   2% הרשימה  שבראש  ובדנמרק 

פעילה בשוק העבודה. 
יש לציין כי בשנים האחרונות השתתפו יותר מ־120 אלף איש 
אשר  והרווחה,  העבודה  משרד  שמפעיל  התעסוקה  בתוכניות 

ייעודן לספק כלים לשילוב ולקידום בשוק העבודה.
"המשרד  לדו"ח:  הגיב  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
בראשותי פועל לצמצום פערים חברתיים ולמתן כלים מיטביים 
לאוכלוסיות מאותגרות תעסוקה, כך שישתלבו במעגל העבודה 

וישתכרו בכבוד".
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התכנית  יישום  על  מדווח  הסביבה  להגנת  המשרד 
הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה לשנים 2017-2016. 
בימים אלה, המשרד להגנת הסביבה מכין דיווח על שנת 2018, 
יישום  את  סוקר  הדוח   .2019 דצמבר  עד  לממשלה  יוגש  אשר 
גזי החממה ואת התקדמות  התכנית הלאומית להפחתת פליטות 
הממשלה לקראת היעדים עליהם התחייבה במסגרת הסכם פריז. 
דוח זה בוצע על ידי המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר יישום 

התכנית ויעדיה הבינלאומיים של ישראל.

חממה  גזי  פליטות  הפחתת  הושגה  אלה  בשנים  הדו"ח,  ע"פ 
משמעותית: של כ-6.2 מיליון טון גזי חממה ב-2016 ו-7.6 מיליון 
- בעיקר עקב העמקת הפחתת השימוש  גזי חממה ל-2017  טון 
בפחם. המשרד להגנת הסביבה עבד במשותף עם משרד האנרגיה 
להפסקת השימוש בפחם עד שנת 2030, צעד אשר קיבל חיזוק 

משמעותי עם פרסום התכנית האסטרטגית של משרד האנרגיה
האוויר  זיהום  מהפחתת  כתוצאה  למשק:  הכלכלי  החיסכון 
נאמד החיסכון הכלכלי  ומהפחתה בעלויות תפעול בשנת 2017 

למשק בכ-4.1 מילארד שקל.
היקף ההפחתה הצפוי כתוצאה מהמדיניות הממשלתית אשר 
לעמידה  תביא  במלואה  יושמה  וטרם   2017 סוף  עד  אושרה 

ביעד הפליטה לנפש שנקבע לשנת 2025.
סך פליטות גזי החממה של ישראל ב-2016 היה 78.6 מיליון 
טון שהם 9.2 טון גזי חממה לנפש וב-2017 היה 78.3 מיליון 
טון, שהם כ-9 טון לנפש. היעד ל-2025 הוא 8.8 טון לנפש ול-

2030 הוא 7.7 טון פליטות לנפש.
ייצור  מצמצום  נובעת  ב-2017  שהושגה  ההפחתה  עיקר 

החשמל בתחנות כוח פחמיות קיימות.
בתחום  ביעדים  בעמידה  גדול  פער  עולה  מהדיווח 
ההתייעלות האנרגטית, כך שהושג רק כ-1% בלבד לעומת יעד 
כי  מדגישים  הסביבה  להגנת  במשרד   .2030 בשנת   17% של 
האמצעי הנוסף המשמעותי ביותר, שיביא להתייעלות אנרגטית 
בנייה  חיוב  הוא  חממה,  וגזי  חשמל  ייצור  בזיהום,  ולחיסכון 

ירוקה בכל המבנים החדשים בארץ.
במסגרת  אושרו   2016-2017 במהלך  ממשלתיים:  מענקים 
והאנרגיה  האוצר  הכלכלה,  הסביבה,  הגנת  משרדי  של  תוכנית 
מענקים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה בסך של 190 
שקל  מיליון   660 בסך  פרטיות  השקעות  שמינפו  שקל,  מיליון 

ב-390 פרויקטים.
ל-2030  עד  ביעדים  כדי לעמוד  אמצעי ההפחתה שיש לבצע 

כוללים:
סגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית "אורות רבין" בחדרה 

)נושא באחריות משרד האנרגיה(
 HFC מסוג  קירור  בגזי  בשימוש  ההפחתה  במדרגות  עמידה 
שהוגדרו בתיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול )נושא באחריות 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה(
בצריכת  אנרגטית  התייעלות  ל-17%  שנקבע  ביעד  עמידה 
המבנים  בכל  ירוקה  בנייה  בתקן  עמידה  חיוב  כולל   – החשמל 
התייעלות  לתמרוץ  תעריף  מנגנוני  והפעלת  בישראל  החדשים 

אנרגטית )משרד האנרגיה ורשות החשמל(
עמידה ביעדי הממשלה שנקבעו לייצור באנרגיות מתחדשות 

ל-2025 ו-2030 )משרד האנרגיה(
עמידה ביעד לצמצום הנסועה הפרטית ב-20% עד 2030, כולל 
הנסועה  לצמצום   2020-2030 לשנים  מפורטת  תוכנית  הגשת 

הפרטית )משרד התחבורה(.
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בניסיון להילחם עם הקטל בענף הבנייה, מקדמת בימים 
אלו שרת השיכון ח"כ יפעת שאשא ביטון, הצעת חוק, על 
פיה במקרים של תאונת בנייה קטלנית, ייסגרו כל מתחמי 

העבודה של הקבלן.
משמעותי  בשינוי  מדובר  "כלכליסט",  בעיתון  הדיווח  ע"פ 
שבו  האתר  רק  נסגר  תאונה  לאחר  שבו  הקיים,  המצב  לעומת 
אירעה התאונה ויתר האתרים של הקבלן ממשיכים לעבוד כרגיל. 
העבודה  משרד  מטעם  למפקח  מאפשר  לחוק  התיקון  כיום, 
להוציא צו סגירה זמני לאתר בנייה שבו עובד נהרג או נפצע קשה 
בשלושה  להאריך  ניתן  אשר  שעות,   48 למשך  עבודה  מתאונת 
ימים נוספים. לקבלן יש האפשרות להשמיע את טענותיו לביטול 
הצו בהזדמנות הראשונה, ובמידה שיוכיח כי עמד בכל הוראות 

הבטיחות הנדרשות – הצו יבוטל.
המשפטים  "משרד  כי  הייתה  לחוק  המשפטים  משרד  תגובת 
אנו  אלו  בימים  אדם.  חיי  הצלת  של  החשוב  המהלך  על  מברך 
משלימים את בחינת נושא קידום הצעת החוק בתקופת הבחירות, 
ואת ליבון העניינים מקצועיים הנוגעים להצעה מול משרד הבינוי 

והשיכון". 
המדובר  החוק  לקידום  עזה  התנגדות  נרשמה  הקבלנים  בקרב 

כך למשל הגיב ראול סרוגו נשיא התאחדות בוני הארץ: "תחשבו 
יאלץ  שונים  במוקמות  בניינים  חמישה  שבנה  מי  אם  יקרה  מה 
האחרים  באתרים  דירות  ברוכשי  ויפגע  הבנייה,  את  להפסיק 
שלו. חשבו על מי שהוא קבלן הבונה כעת בניין שבו נהרג עובד 
ובמקביל יאלץ להפסיק בנייה של מוסד ציבורי. איש מהעומדים 
מאחורי ההצעה הזו לא בחן את הפגיעה ההיקפית בענף, בציבור 

ובכלכלה הישראלית וחשוב מכל - את העובדה שעומדים להעניש 
יתגלה לאחר החקירה שנפגע  כי  כאן ציבור ענק שיתכן בהחלט 

לחינם".
לענפים  בהשוואה  כי  הארץ  בוני  בהתאחדות  מציינים  עוד 
אחרים שגם בהם מתרחשות תאונות רבות, מערימים יותר קשיים 
על הקבלנים, כך למשל לטענתם בחמש השנים האחרונות נהרגו 
על  ידוע  לא  אך  בשנה,  עשרה  כמעט   - בתעשייה  עובדים   46

מפעלים שנסגרו או רישיונות ייצור שנשללו. 
השנים  את  שסוקר  הלאומי  והביטוח  העבודה  משרד  בדו"ח 
ענף  ניכר מתאונות  בחלק  התאונות.  כל  מפורטות   2017  -  2013
הבנייה שיש בהן הרוגים, תיאור הפעולה שננקטה הינו: "במקום 
בתאונה  מדובר  כאשר  זאת,  לעומת  עבודה".  הפסקת  צו  הוטל 
ביקר  עבודה  "מפקח  הינו:  הפעולה  תיאור  התעשייה  בתחום 

במקום ופתח בבירור על הנסיבות שהובילו לתאונה".
טביעות   37 על  דיווח  מד"א   2018 בשנת  כי  טוענים,  הם  כן 
בבריכות ציבוריות אך גם במקרים חמורים של רשלנות בבתי מלון 
הם לא הובילו לסגירתו המוחלטת. כמו כן לטענתם בשנים 2003 
– 2018 היו 391 הרוגים ו- 4155 פצועים קשה בתאונות דרכים 
משובשים.  היו  השוליים  ו/או  שהכביש  העלתה  החקירה  בהן 

הכבישים נפתחים מחדש טרם תיקון הליקויים.

המלחמה בתאונות הבניה

OECD-דו"ח שוק העבודה: שיעור התעסוקה בישראל גבוה מהממוצע במדינות ה

היעד הממשלתי להפחתת פליטת גזי החממה

שרת השיכון יפעת שאשא ביטון מקדמת הצעת חוק ולפיה תאונת בנייה קטלנית תוביל לסגירת כל האתרים של הקבלן

משרד העבודה: קרוב ל-80% מהישראלים בני 46-25 מועסקים • 4% מובטלים - ברובם בגלל מעבר בין מקומות עבודה 

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

 אתר בניה )צילום אילוסטרציה( 



נרשמים באפליקציית פנגו
או בחיוג 4500* מכל טלפון נייד

ההרשמה ללא עלות וללא התחייבות

כביש 6 חוצה צפון החדש: יוקנעם-סומך
הדרך המהירה והמשתלמת
לטייל בחופשת בין הזמנים

שירות
כבישי
אגרה
מצטרפים בקליק<<

בדרך לצפון כבר לא עומדים בפקקים!

המנוי לכביש 6 אינו כולל את 6 צפון ולכן יש צורך ברישום נפרד
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משרד התחבורה מבקש לאפשר לכל
 מי שמשתמש בתחבורה ציבורית לשלם

 באמצעות כטיס אשראי או באפליקציית 
תשלומים זאת בנוסף לאפשרות

 השימוש ברב קו

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: מהו בעצם ייפוי כוח? מהו ייפוי כוח בלתי חוזר?
תשובה: יפויי כוח הנו מסמך המקנה לפלוני זכות לפעול בשם אדם, למשל על פי חוק השליחות. כאשר 
שוכרים למשל עורך דין לייצוג בבית המשפט נהוג לחתום על ייפוי כוח, המייפה את כוחו של עורך 
הדין לפנות בשם בעל הדין אל בית המשפט, כך שפניות עורך הדין בשם הלקוח יזכו או יחייבו את 

האדם שבשמו נעשתה הפנייה.
ייפוי כוח בלתי חוזר הנו יפויי כוח שניתן בדרך כלל בעסקאות נדל"ן, בהם מייפה המוכר את עורך 
הדין שלו או של הקונה לבצע את העברת הרישום בטאבו בשמו, לאחר התמלאותם של תנאים שונים 

בהסכם.
לאור שהמדובר בעסקאות נדל"ן ועורך הדין הנו בפועל סוג של נאמן לביצוע העסקה, הרי שהמוכר לא 
יוכל לבטל את ייפוי הכוח שנתן לעורך הידן לצורך העברת הרישום, אלא על ידי החלטת בית משפט 

מוסמך.


שאלה: אני חבר בהנהלת ארגון הנכים בעיר מסוימת, בשנת 2016 התקיימה ישיבה בלשכתו של 
ראש העיר ובנוכחותו והתקיים רישום פרוטוקול בישיבה. מאז פניתי ללשכת ראש העיר פעמים 
רבות בבקשה לקבל את הפרוטוקול של אותה הישיבה אך נכון להיום העירייה מזלזלת ומסרבת 

לפנייה שלנו להעביר את הפרוטוקול לידינו. אנו ממש זקוקים לפרוטוקול, איך אנחנו יכולים לקבל 
אותו?

תשובה:  חובתה של העירייה לספק לכם העתק הפרוטוקול וביכולתכם לפנות אל אחראי חופש המידע 
בעירייה בדרישה לקבל את הפרוטוקול. במידה ולאחר פנייה מסודרת לאחראי חופש המידע עדיין לא 
יועבר לכם הפרוטוקול המדובר, הרי שביכולתכם לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז שלכם 

ולעתור לחיוב העירייה למסור לכם הפרוטוקול.


שאלה:  בעקבות מאמר שלך שקראתי לאחרונה בעניין המחאת חיובים, חשוב לי לברר שאלה יסודית, 
ואודה לך אם תוכל להשיב לי באופן כללי. לגבי יזם שחתם חוזה תמ"א 38 עם קבוצת דיירים. חוזה 
זכויות והתחייבויות. לאחר מכן בלי לשאול את הדיירים, היזם מכר את החוזה שלו לקבלן  הכולל 
כלשהו. בחוזה בין היזם לקבלן, נכתב שהיזם מוכר לקבלן את הזכויות והחובות שלו. הקבלן גם שילם 
ליזם את מלוא המחיר. לאחר מכן הקבלן מבקש להתחרט ולקבל חזרה את כספו. בפועל, אני מבין 
מהמאמר שלך, שהדיירים יכולים למנוע מהיזם לצאת מההתחייבויות שלו כלפיהם. השאלה שלי היא, 
האם הקבלן והיזם רשאים להפר את החוזה ביניהם, כיון שהיזם לא יכול להמחות את החיובים שלו 
ללא אישור הדיירים. או שאם היזם מסכים לקחת על עצמו את החיובים כלפי הדיירים, הקבלן לא יוכל 

לחזור בו מההתחייבות שלו כלפי היזם?
תשובה:  בהתאם לחוק המחאת חיובים ניתן להעביר ולהמחות זכות ללא הסכמת החייב אך לא ניתן 
זכויותיו לפי ההסכם  להעביר חובה ללא הסכמת הנהנה. במקרה שלכם- הקבלן רשאי להמחות את 
איתכם ללא אישור שלכם אך אסור לו להעביר את ההתחייבויות שלו כלפיכם לאחר- ללא הסכמה 

שלכם.

שאלה: אם לדעתי הבנק עשה לי עוול גדול, שיקר לי ורימה אותי- האם אני יכולה לפנות אל המפקח 
על הבנקים ?

בתלונות  להתלונן  לכן  קודם  ורצוי  ניתן  הבנקים,  על  למפקח  בתלונה  לפנות  יכול  אחד  כל  תשובה: 
הציבור של הבנק הרלבנטי ורק לאחר מכן לפנות למפקח עצמו. הייתי ממליץ לך גם להסתייע בעורך 
דין או כלכלן שיבחן את ההתנהלות בחשבונך בבנק ויוכל להעריך האם הכל התבצע בחשבון כשורה.

 
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

משלמים באשראי: אחרי
 הרכבת גם ביתר מפעילות

 התחבורה הציבורית 

נחמן וינברג

התחבורה  משרד  שפרסם  במכרז 
יבוצעו  שדרכו  פיננסי  גוף  לבחירת 
בתחבורה  נסיעה  עבור  תשלומים 
התשלום  אמצעי  כי  נקבע  ציבורית 
יתחשב  הלקוחות  ישלמו  באמצעותו 
באמצעי  השימוש  ותדירות  בהיקף 
תחבורה - ובהתאם לכך יציע ללקוחות את 
התעריף הנמוך ביותר לפי מסלולי חופשי, 

חודשי ויומי.
רישיון  לקבלת  הוא  המדובר  המכרז 
של  כשבסופו  תשלומים,  שירות  למתן 

גופים   – מפעילים  שלושה  ייבחרו  דבר 
נייקס,  כמו  לחברות  שיחברו  פיננסיים 
וויה.  מוביט  אונליין(,  קו  )רב  פיסנטרה 
במכרז צפויים להתמודד שלושת הבנקים 
באמצעות  זאת  ולאומי,  דיסקונט  פועלים 
בנוסף  שפיתחו,  התשלומים  אפליקציות 

צפויים להתמודד גם חברות האשראי. 
במסגרת תנאי המכרז נקבע כי מי שייבחר 
התשלום יצטרך  את אפליקציית  לספק 
לפתוח חשבונות ללקוחות, להעניק תמיכה 
לקוחות,  שירות  מערך  להפעיל  טכנית, 

להפעיל אתר אינטרנט מיוחד ועוד. 

בחירות בלי מהות
שלא  בציבור  התקבלו  החוזרות  הבחירות 
באהדה גדולה, גם הפוליטיקאים וגם העיתונאים 
זה  לכל  כוח  יש  למי  באמת  רוח,  מורת  הביעו 
מתנהלת  כעת  הבחירות  מערכת  ואכן,  שוב. 
של  הסתה  סירטוני  הבלחת  למעט  בנמנום.  די 
יאיר לפיד שיצרו גל תגובות, כל השאר מתקבל 
להיות  צריכות  בחירות  הבעיה,  וזו  באדישות. 
שיח על רעיונות, שיח על תפיסות עולם, שיח על 
הכיוון שאליו אנו רוצים להגיע. ואנחנו עוסקים 

בזוטי פליטות של יאיר לפיד. בעיה. 
שמכונה  זו  או  הקודמת,  הבחירות  מערכת 
בחירות 2019 מועד א', התקיים כאן שיח רעיוני 
פייגלין  למשה  קרדיט  לתת  שלא  אפשר  אי  ער. 
ולמפלגת זהות, שהיו הסמן התוסס שנתן ביטוי 
לתפיסת עולם מאד חדה של חירות הפרט ושוק 
האחרות,  הימין  מפלגות  את  הכריח  זה  חופשי. 
את  ולהסביר  להגיב  והליכוד,  החדש  הימין 
עמדתן על נושאים מהותיים העומדים על הפרק. 
האם הן ימינה לזהות, האם יש להן הצעה אחרת, 

או שהן לא מתחייבות שום דבר בנושא. 
לעשות  אפשר  מה  כלכלי,  שיח  היה  בעיקר 
של  החיים  ורמת  תשגשג,  ישראל  שכלכלת  כדי 
האדירה  ההתקדמות  למרות  תעלה.  האזרחים 
שהייתה בשנים האחרונות בעלייה ברמת החיים, 
עדיין הפוטנציאל המלא של ישראל לא ממומש. 
לעומת  רבים  במדדים  בפיגור  נמצאים  אנו 
גורל  בגזירת  מדובר  ולא  המתקדמות,  המדינות 

אלא בהחלט יש צעדים שאפשר לעשות בנדון. 
הפתרון הימני לסוגיה זה להקטין את מעורבות 
המדינה, להמעיט את הרגולציה והביורוקרטיה, 
להקטין את המיסוי, ולפתוח את השווקים לייבוא 
וייצוא באופן חופשי. לרגולציה וביורוקרטיה יש 
עלויות גבוהות מאד, אם זה הזמן שנדרש מבעלי 
עסקים להשקיע בטיפול בעניינים אלה, אשר בא 
ללקוח,  שירות  מספקים  שהם  הזמן  חשבון  על 
ואם זה בעלויות הגבוהות שנדרשות כדי לעמוד 
בהיסטוריה  נולד  בהם  שהצורך  שונים,  בתקנים 

הרחוקה וכבר לא רלוונטי להיום. 

לאזרחי  יאפשר  מכס,  ללא  החופשי  הייבוא 
ישראל לרכוש מוצרים בזול, וכוח הקנייה שלהם 
יעלה )שזה שווה ערך לעלייה בשכר(. התחרות 
שיוצר הייבוא מחייב יצרנים מקומיים להתייעל, 
אם זה לשפר את המוצר ואם זה לספק מוצרים 

בעלויות נגישות יותר. 
הורדת המיסוי תביא ליותר רווחיות לעסקים, 
ובכך  קניה  יכולת  יותר  לבעליהם  שיאפשר  מה 
וגם בגלל  נוספים באפקט שרשרת,  תזין עסקים 
הרי  המוצרים.  מחירי  לירידת  יביא  זה  התחרות 

בסוף המיסוי מגולגל בעיקר על הצרכן. 
מתנגדים  לו  יקים  אלה  מצעדים  אחד  כל 
יפגעו  שלהם  שהאינטרסים  לחץ,  וקבוצות 
כתוצאה מירידת המחירים. יש יצרנים מקומיים 
לא יעילים שחסמי המכס מאפשרים להם לגבות 
המהווים  ישראל,  מאזרחי  גבוהים  מחירים 
לקוחות שבויים בהיעדר תחרות. הסרת רגולציה 
עודף  אשר  וותיקים,  ביצרנים  גם  תפגע  עודפת 
מן  מתחרים  רגלי  להדיר  להם  סייע  הרגולציה 

השוק. הורדת המיסוי תכריח לצמצם את שירותי 
הממשלה הלא יעילים, ולא מעט פקידים יצטרכו 
שרמת  לכך  מתנגדים  הרבה  יש  הביתה.  ללכת 
החיים של אזרחי ישראל תעלה. לא מרוע, אלא 
 - פשוט כי ההכנסות שלהם שמקורן בקומבינה 

יפסקו. 
בעייפותם,  חסר.  הזה  השיח  האלה  בבחירות 
הפוליטיקאים "מחפפים" בצורך להציע לציבור 
שואלים  לא  אנו  גם  ובעייפותנו  ברור,  ערך 
ודורשים לדעת מה בכוונתם לעשות. זו מערכת 
ואני  רעיונות,  חסרת  יגעה,  רדומה,  בחירות 
כי  סטגנטית,  לקדנציה  תביא  לא  שהיא  מקווה 
ותוצאות.  מעשים  יהיו  לא  גם  רעיונות  בהיעדר 
צריך לשאול את הפוליטיקאים ולדרוש תשובות, 
מה  לבוחר  וגם  לפוליטיקאי  גם  ברור  שיהיה 

הולכים לעשות, ועבור מה הוא נדרש להצביע. 

דוד רוזנטל
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כסף קטן

נתניהו: חזק בביטחון, חלש בצמצום פערים

שנערך  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  של  בסקר 
הישראלי  הציבור  כי  נמצא  הבחירות,  לקראת 
ובחיזוק  החוץ  ביחסי  רה"מ  של  מתפקודו  מרוצה 
לא  הישראלים  מנגד,  ישראל.  של  הצבאית  העוצמה 
לצמצם  ומיכולתו  רה"מ  של  הכפיים  מניקיון  מרוצים 

פערים בחברה

עליה של 10% בכניסות תיירים

בנסיקה  נפתח  "הקיץ  לוין:  יריב  התיירות,  שר 
שעבר  יולי  חודש  לישראל.  תיירים  בכניסות 
בשנים  לתיירות  ביותר  הטובים  החודשים  אחד  היה 
עליה  של  למגמה  מצטרף  יולי  חודש  האחרונות. 
בזכות  וזאת  האחרונים,  בחודשים  תיירים  בכניסות 
מאמצי השיווק החדשניים של משרד התיירות. אין לי 
ספק, שעוד נזכה להמשיך בתנופה הזאת גם בחודשים 

הבאים".
המשרד  "עבודת  הלוי:  אמיר  התיירות,  משרד  מנכ"ל 
ביולי-אוגוסט,  גם  עצמה  את  להוכיח  ממשיכה 
הנחשבים לחלשים יותר. ישראל הפכה ליעד לחופשה 
גם בקיץ, ואנחנו ממשיכים להיערך לשבירת שיאים גם 

בחודשים הקרובים".

חצי מיליארד לפיתוח אילת וחבל אילות

העיר  לפיתוח  התכנית  את  אישרה  הממשלה 
מיליארד  מחצי  בלמעלה  אילות  וחבל  אילת 
שקל. התכנית אושרה במסגרת ישיבת ממשלה מיוחדת 
שהתכנסה ביום ראשון באילת, זאת לאחר ההחלטה על 
פינוי שדה דוב והמחאה שהתעוררה בעקבותיה. על פי 
למרכז  תהפוך  אילת  תיירות,  מרכז  על  נוסף  התכנית, 
ידע וטכנולוגיות לפיתוח מזון מהים. "זאת טכנולוגיית 

המזון של המחר - והיא כבר פה", אמר נתניהו. 
מתן  לבחינת  צוות  הקמת  על  הוחלט  השאר  בין 
נתב"ג- התעופה  קו  את  להפעיל  זרות  היתר לחברות 

וחבל  אילת  לתושבי  הטיסה  הוזלת כרטיסי  לצד  רמון 
מחירים  הורדת   - הדבר  חול. "פירוש  בימי  אילת 
מיידית. זאת בשורה גדולה לפתיחת התחרות, להגדלת 
התיירות והטיסות לאילת ולירידת מחירים", אמר ראש 

הממשלה, בנימין נתניהו. 

דירות ומבנים בישראל על פי נתוני הלמ"ס

מיליון  כ-2.623  בישראל  היו   2018 ליולי  נכון 
דירות(.  )להלן  למגורים  דיור  דירות/יחידות 
כ-2.401 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות 
2018- בשנים  אזוריות.  במועצות   - דירות  ו-221,900 
בעיריות  הדירות  כ-12% במספר  של  2012 חל גידול 
-255,720דירות  כ  תוספת של  מקומיות,  ובמועצות 

למגורים.
היה  דירות  של  ביותר  הגבוה  המספר   2018 בשנת 
בירושלים - 224,577, ואחריה תל אביב-יפו שבה היו 
מנתה  ירושלים  אוכלוסיית  כי  יצוין  דירות.   206,207
בשנת 2018 כ-919 אלף תושבים, פי שניים מתל-אביב 
יפו שמנתה בתקופה זו כ-451 אלף תושבים. לכן, הפער 
במספר הדירות משקף את ההבדל בגודל משקי הבית 

)מספר הנפשות במשק הבית( בין שתי הערים.
גידול משמעותי במספר הדירות נרשם בשני יישובים - 
חריש ובאר יעקב. חריש פוצלה מקציר-חריש ב-2012, 
כ-2,700  של  תוספת  בה  נרשמה   2018-2013 ובשנים 
דירות - גידול של פי 10. בבאר יעקב נרשמה תוספת של 
כ-2,900 דירות חדשות בשנים 2018-2012 - גידול של 
בודדות  ביותר )דירות  הקטנה  הדירות  תוספת   .1.7 פי 
ביישובים כוכב  נרשמה   2018-2012 בשנים  בלבד( 

יאיר ומעלה אפרים. 
מבנים  של  ביותר  הגבוה  האחוז   2018 בשנת 
שבהם דירה אחת או שתיים היה בבאר שבע - כ-70%, 
בלבד.  כ-3.3%   - ים  בבת  היה  ביותר  הנמוך  והאחוז 
באותה שנה היו בתל אביב-יפו 372 מבנים שבהם 50 

דירות או יותר, לעומת 290 בלבד בשנת 2012.
הישובים  בכל  נמצאים  ומעלה  דירות   50 עם  מבנים 
האחוז  שלהם.  בשכיחות  הבדלים  עם  אך  הגדולים 
נמצא  ויותר  דירות   50 עם  מבנים  של  ביותר  הגבוה 
ביישובי רצועת החוף: אשדוד )4.8%(, בת ים )3.5%(, 

נתניה )2.9%( ותל אביב-יפו )2%(.

עמלות מופחתות לעסקים קטנים
הפיקוח על הבנקים הודיע על מהלך להפחתת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים • החיסכון:

עד מאות שקלים בשנה

יחיאל חן

תנופת המכירות במתחם העיצוב הגדול ביותר 
משמעותי  חיזוק  מקבלת  התיכון,  במזרח 
בר-עמי  היוקרתי,  הקרמיקה  שמותג  לאחר 
קרמיקה, הודיע על הצטרפותו לבירת העיצוב 
'דיזיין סיטי ירושלים', עם חנות ענק שתשתרע 
על פני שטח של יותר מ-2000 מטר. בר-עמי 

שמהווה  קרמיקה, 
הבחירה  את 
אלפי  של  הטבעית 
קבלנים,  אדריכלים, 
פנים  מעצבי 
מתחום  ואנשים 
שיפוץ  העיצוב, 
הבית,  וריהוט 
עשרות  אל  מצטרף 
שחתמו  מותגים 
הצטרפות  על 
מהמתחם  כחלק 
שהולך  היוקרתי 
במטרופולין  ונבנה 
סמוך  ירושלים, 
אדומים,  למעלה 
על פני 90 אלף מטר 
ובהשקעה  מרובע, 

של יותר מחצי מיליארד שקלים. 
מיום  וחצי  חודש  תוך  שחתמו  המותגים  בין 
קמחי  מודי,  גב,  ד"ר  הבשורה:  היוודע 
 NICOLLETI, NATUZZI, תאורה, 
את  מבינים  כולם  ועוד.    Hollandia
מההצלחה  חלק  להיות  ורוצים  הפוטנציאל 
עוד  עיניהם,  לנגד  עומדת  שכבר  האדירה 

בטרם קם המקום פיזית על רגליו. 
בבניית  התחבורה  משרד  החל  לאחרונה 

כבישים  מערכת  של  מתאימות  תשתיות 
ומנהרות, לעבר מה שכבר מוגדר בפני רבים, 
בירת העיצוב של ישראל, בהשקעה של מעל 
מערכת  בניית  סיום  עם  שקלים.  מליארד 
הכבישים, יקוצר זמן הנסיעה באופן משמעותי 
ויהפוך אותו לפחות  וינגיש את אזור המרכז, 

משעת נסיעה עד 'דיזיין סיטי ירושלים'. 
המעבר של מותג הקרמיקה, ברעמי, מתלפיות 
אמון  הבעת  מהווה  ירושלים',  סיטי  ל'דיזיין 

עצומה במתחם, שעתיד לשרת מעל שני מליון 
מאזור  גם  הכללי  הציבור  את  ולמשוך  איש 

המרכז ואף מאזורים מרוחקים יותר.
היוקרתי  העיצוב  במתחם  הקניה  חוויית 
והחדשני, תביא לקהל הישראלי איכות שטרם 
מחו"ל.  תיירים  אלפי  גם  ותמשוך  הכיר, 
הרעיון מאחורי המתחם הוא חיסכון של זמן 
וריהוט הבית,  נושא שיפוץ  והפיכת  ועלויות, 
מעיקה  לחוויה  ולא  ומרגשת,  טובה  לחוויה 
רבים,  אנשים  בעיני  כיום  שמצטיירת  כפי 

בשל הסבל שכרוך בכל נושא מסע הרכישה. 
תשפצו  בואו  לאנשים,  להגיד  רוצים  "אנחנו 
פנינה  אומרת  המושלמת",  בצורה  הבית  את 
היזמית  החברה   – גרופ'  'קס  מנכ"לית  רווח, 
מיום  "תיהנו  המתחם.  מאחורי  שעומדת 
תשוו  תיהנו,  תתרשמו,  תצאו,  חוויה,  של 
שם  תפגשו  ואפילו  לאכול,  תשבו  מחירים, 
המיזמים  אחד  וזהו  שלכם".  האדריכלים  את 
לבעלי  נוח  כר  שיהווה  בפרויקט,  החשובים 
וללקוחות,  עסקים 
יהיה  במקום  שכן 
ישבו  בו  מתחם 
אדריכלים  עשרות 
ם  י ל י ב ו מ ה מ
אשר  בישראל, 
את  יעתיקו 
למתחם  משרדיהם 
ויסייעו  החדש 
לאלפי  בכך 
לחסוך  לקוחות 
וכאבי  יקר  זמן 
באותו  באים  ראש. 
את  פוגשים  יום, 
במשרדו,  האדריכל 
לסיבוב  יוצאים 
במתחם  נרחב 
ויכולים לחזור חזרה במידית למשרד להמשך 

התוכניות. 
חנויות   250 יהיו  בו  העיצוב,  מתחם  בתוך 
הסעדה  שטח  גם  יהיה  העיצוב,  בתחום 
חוויה  ויהווה  מ"ר   5000 פני  על  שישתרע 
ומסעדות  בפני עצמה, עם מסעדות  קולינרית 
תחת  זאת  כל  מגוונים,  תפריטים  שיגישו  שף 
באווירה  ישיבה  של  ותחושה  מדומים  שמים 
של גן אירועים. לטובת הציבור, יהיו במקום 

יותר מ-1400 מקומות חניה.

נחמן וינברג

ביום חמישי צורפו באופן אוטומטי לקוחות 
הבנקים שהם עסק קטן למסלול עמלות עו"ש 
מוזל וקבוע שמותאם להם ויחסוך עד מאות 

שקלים בשנה.
ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "ביום 
במדיניות  נוסף  שלב  לפועל  יצא  חמישי 
הפיקוח על הבנקים להקל על מגזר העסקים 
השירותים  סל  להוזלת  ולהביא  הקטנים 
הפיקוח  להנחית  בהתאם  שלהם.  הבנקאיים 
עסקים קטנים ועוסקים מורשים צורפו באופן 
יזום על ידי הבנק לשירות המסלולים הבסיסי 

בחשבון.  לפעילותם  בהתאם  המורחב,  או 
לעסקים  לחסוך  צפוי  זה  צעד  להערכתנו 

הקטנים עד מאות שקלים בשנה".
שנה,  ומידי  ה-1.8.19,  חמישי,  מיום  החל 
עבור  כדאיות  בדיקת  הבנקים  יערכו  ב-1.3, 
פעילות  מחזור  עם  )עסק  הקטנים  העסקים 
העוסקים  ועבור  ש"ח(  מיליון   5 עד  שנתי 
המשתלם  למסלול  אותם  ויצרפו  המורשים, 
בכתב  הודעה  יקבלו  לקוחות  אותם  עבורם. 
שלהם  העו"ש  חשבון  שיוך  על   SMS-וב

לשירות המסלולים. 
המסלול המורחב של העמלות הוא המתאים 
והעוסקים המורשים.  לרוב העסקים הקטנים 
בערוץ  פעולות   50 עד  כולל  זה  מסלול 

הבנק,  של  האינטרנט  באתר  )כלומר:  ישיר 
עמדה  אוטומטיים,  מכשירים  באפליקציה, 
פקיד  פעולות   10 ועד  וכו'(  בסניף  דיגיטלית 
 20 בין  שנע  קבוע  חודשי  בתשלום  לחודש, 

ש"ח ל - 30 ש"ח.
לדוגמא,  עסק קטן טיפוסי שמבצע כל חודש 
38 פעולות בערוץ ישיר )25 הפקדות מזומן, 4 
זיכויים מחברת הסליקה, 4 הפקדות צ'קים, 5 
תשלומים לספקים( שילם בממוצע  64 ש"ח 
מידי חודש לפני ההצטרפות למסלול מורחב. 
לעומת זאת, בתכנית המסלול המורחב ישלם 
ש"ח   480 כ-  יחסוך  וכך  בלבד,  ש"ח  כ-24 

בשנה בעקבות הוראת הפיקוח על הבנקים.

ברעמי קרמיקה תפתח חנות 
ב'דיזיין סיטי ירושלים'

החנות שתיפתח בבירת העיצוב החדשה של ישראל היא למעשה צעד של הבעת אמון 
במקום הבא בעולם עיצוב הבית • תשתרע על פני יותר מ- 2000 מטר ותמשיך להיות בית 

אמין לציבור הצרכנים החרדיים

המתחם של ברעמי בדיזיין סנטר 

בהשקעה של כ- 10 מליון שקלים:



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

מכניסים טוב הביתה 

בתשעת הימים, שבהם נוהגים שלא 
לאכול מאכלים בשריים, הינה הזדמנות 

נהדרת ליהנות מתוצאות משובחות 
בבישול ובאפייה עם גבינת 'טוב טעם' 

– גבינה לבנה ייחודית לבישול ולאפייה, 
בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה 
החרדית. גבינת 'טוב טעם' מיוצרת 

מרכיבים טבעיים בלבד ועם 3% שומן. גבינת 'טוב טעם' מכילה כ-40% פחות נתרן 
וכ-45% יותר חלבון בהשוואה לגבינות לבנות אחרות. כמו כן, היא מכילה סידן שמקורו 

בחלב בלבד – ללא תוספת סידן מלאכותית. בימים אלו מומלץ לבחור עבור התפריט 
הביתי במוצרי חלב איכותיים כדי לספק לבני המשפחה ערך תזונתי גבוה ולהכניס 

טוב לתזונה המשפחתית. גבינת 'טוב טעם' מאפשרת לכם ליצור עבור כל המשפחה 
ארוחות מזינות, טעימות ומשביעות שמכניסות לתפריט ערכים תזונתיים טובים. 'טוב 

טעם' מהווה בסיס מצוין ואיכותי למגוון תבשילים ומאפים חלביים ומעניקה להם טעם 
מצוין ומרקם משובח במיוחד. 'טוב טעם' תשדרג לכם פשטידות, חביתות, מרקים, 

שקשוקות ואפילו סלטים שונים. מחלבת טרה מזמינה את צרכני המהדרין להכניס טוב 
הביתה עם גבינת 'טוב טעם' ועם שאר מוצרי טרה בהשגחת בד"ץ העדה החרדית.

9 ימים, ווניש מנצח אחד

תשעת הימים עוברים אט אט 
וכבר כמעט מאחורינו, והנה 

הכתמים שהתייבשו והצטברו 
על הבגדים מאימים. אבקת 

וניש קליה GOLD תנצח את 
הכל, האבקה בעלת הנוסחה 

העוצמתית שמנצחת כתמים 
קשים, כאלה שהתייבשו ולא 

נראה עתיד לבגדים. ווניש 
קליה גולד מסירה את הכתמים 

בקלות ובמהירות והכל בתוך 30 שניות בלבד! בתוך מספר דק' תקבלי תוצאה חדשה 
לגמרי. יש למרוח אבקת וניש קליה גולד מהולה במעט מים נקודתית על איזור הכתם 

)לפי הוראות השימוש על המוצר(, שפשפי 30 שניות בלבד והכניסי לכיבוס במכונה. 
הבגד עם תוצאה זוהרת ונקי לחלוטין יש מנצח שעשה את העבודה וניש קליה גולד. 
במקרה של כתמים גדולים במיוחד או כמות גדולה של פריטים מוכתמים בהם תרצי 

לטפל, מומלץ לבצע השריה במשך חצי שעה במים שנמהלו עם וניש קליה גולד ולאחר 
מכן לכבס כרגיל.

לחוש את ים המלח קרוב מתמידרוצים לגלות? תרימו אצבע!רבע לשבע שלוק 

מגוון מוצרים לתשעת הימים

ביום חמישי, ליל ח' באב: כנס עיון לרבנים ומורי הוראה בשיתוף המרכז הרפואי שיבא – תל השומר וארגון 'בוני עולם'מאות משתתפים כבר זכו 

כנס משכנתאות מוצלח מתמודדים עם הררי הכביסה אחרי תשעת הימים?

מנקה ומבשם בפעולה אחת

סדרת רבע לשבע מתרחבת ומוסיפה 
למגוון מוצר בקונספט חדשני ומלהיב: 
לא עוד עוגייה לצד הקפה, אלא עוגייה 
בתוך הקפה. רבע לשבע שלוק - גלילי 

וופל פריכים בציפוי פנימי של קרם 
אגוזים ובציפוי של שוקולד חלב או לבן 

מעולה, המיועדים לשתייה כקשית 
שאפשר גם לאכול אותה! רבע לשבע 
שלוק מאפשר חוויה עשירה ומפנקת 

של שתייה עם גליל אכיל ושוקולדי, 
המייצר ביס עשיר ורווי טעמים. 

כשרות: בד"צ העדה החרדית.

מעוניינים 
בניקיון יסודי 

שיותיר את 
הרצפה עם 
ניחוח רענן 
ונקי לאורך 

זמן? סנו 
מציגה את סנו 

ריצפז פרש – 
מנקה רצפות 

ומטהר אוויר, תרכיז ריחני לשטיפת רצפות עם בושם מרוכז. עם 
ריצפז פרש אתם יכולים ליהנות מ-2 פעולות במוצר אחד: מנקה 

רצפות ומטהר אוויר. מכיל כמות גדולה של בושם מרענן, ויוצר 
הברקה ללא החלקה בזכות תוספת פולימר ייחודי המבריק את 

הרצפות ואינו מחליק. את סנו ריצפז פרש ניתן להשיג גם בתכולה 
של 2 ליטר. וכמובן במגוון ניחוחות: מאסק, פסיפלורה, אפרסק, 

לימון, לבנדר ויסמין.

אצבעות שוקולד פרה, סדרת המוצרים האהובה 
מבית עלית, מתחדשת בסדרת אריזות חדשה, 
צבעונית ומסקרנת במיוחד: עטיפות מחכימות 

המגלות עולם שלם של ידע – כל מה שתרצו לגלות 
בנושאים: צמחים, מקומות, חיות והמצאות. על 

כל אצבע שוקולד מופיעה עובדה מעניינת בנושא 
אחת הסדרות, האצבעות נארזות בנפרד ובאופן 

רנדומלי, כך שכל מארז של 8 אצבעות מכיל מגוון 
נושאים ועובדות שחושפים בצורה חווייתית ומהנה 

ידע חדש. אריזת אצבעות שוקולד פרה של עלית 
מחולקת לשמונה אצבעות העטופות בנפרד, כדי 
שתוכלו לתת לילדכם פינוק מתוק במנה מדודה. 

סדרת אצבעות שוקולד פרה של עלית כוללת שלושה 
טעמים אהובים: אצבעות שוקולד חלב במילוי קרם 

חלב, אצבעות שוקולד חלב עם סוכריות קופצות 
ואצבעות שוקולד עם עדשים. כל הטעמים מבוססים 

על שוקולד פרה איכותי ועשיר. כשרות למהדרין 
בהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית.

לספור את הרגעים של זמן איכות עם המשפחה זה רק הרגש יכול לתאר בין הזמנים 
מתקרב ואיתו הרגעים הנצחיים לך וליקירים שלך. זה הזמן שלכם להתפנק עם אחד 

משילובי הטעמים המרתקים שהפך לפופולרי במיוחד בעולם כולו, השילוב המנצח 
של מתוק מול מלוח. השפים המובילים בעולם פיתחו מתכונים מבוססי מתוק מלוח 
ובמסעדות היוקרה מוגשים קינוחים מתוקים בשילוב גבישי מלח המעניק טעם אנין 

וייחודי. שמרלינג'ס מזמינים אתכם לטעום שוקולד רוזמרי בטעם קרמל בשילוב מלח ים 
משובח מתמיד. סדרת רוזמרי מציעה מגוון טעמים מנצחים במיוחד: רוזמרי חלב במילוי 

פרלין, קפוצ'ינו, אייס קפה, קרמל, שוקולד לבן במילוי פרלין ועוד. כל השוקולדים של 
שמרלינג מיוצרים בשווייץ והם בכשרות המהודרת של בד"צ ציריך. 

תנובה משיקה מגוון מוצרים ייחודיים בכשרות מהודרת לתשעת הימים, בהם מתנזרים 
מאכילת בשר, אולם הם מתאימים לימות השנה כולה. שורת המוצרים כוללת: מארז 

יופלה תות, 12 יחידות של 100 גרם במארז, בכשרות בד"ץ העדה החרדית, דיפדופים – 
מטבל גבינה לבנה במגוון טעמים, 250 גרם, בכשרות בד"ץ ועדת מהדרין, מארז קרלו 

לשתייה )מהדורה מיוחדת המתאימה לשתייה בקשית(, 4 יחידות של 125 גרם במארז, 
בכשרות בד"ץ ועדת מהדרין, מארז מיני קרלו, 16 יחידות של 100 גרם, בכשרות בד"ץ 
העדה החרדית, טופו מתובל בסגנון פרובנס, 300 גרם, בכשרות בד"ץ העדה החרדית. 
המארזים החדשים מתאימים במיוחד למשפחות ברוכות ילדים בהיותן מכילות מספר 

גביעים במארז, הטופו המתובל מתאים לכל השנה ולתשעת הימים כתחליף לחלבון 
הבשר, הדיפדופים מעניקים תוספת ייחודית לנשנושים בין ארוחות והקרלו לשתייה מציע חוויה מושלמת בנסיעות ובכל זמן אחר.

שיתוף הפעולה המיוחד של 
מחלבת טרה ורשת ספר 

אור החיים בעיצומה, ומאות 
משתתפים כבר זכו בספר 

מתנה לבחירתם! הפעילות 
האטרקטיבית תוכננה בהתאמה 

מיוחדת לחופשת הקיץ ואכן 
כבר בימים הראשונים לפעילות 

החלה היענות חסרת תקדים 
ומאות צרכנים כבר הגיעו אל סניפי 'אור החיים' עם אריזות 
מוצרי טרה וזכו במגוון ספרים! גם אתם רוצים לזכות בספר 
לחופשה? כדי להשתתף בפעילות, פשוט אוספים 4 תוויות 

של בקבוקי סדרת השוקו או של מאגדות מעדני טרה, נכנסים 
לאחד מסניפי 'אור החיים' ברחבי הארץ, מציגים את התוויות 

– ומקבלים ספר מתנה לבחירתכם מתוך המגוון ותוכלו ליהנות 
מתעסוקה מרתקת לשעות הפנאי הרבות בחופשת הקיץ 

הארוכה, עם ספרי קריאה מתנה. הפעילות מתקיימת בכל 
סניפי רשת 'אור החיים', בין התאריכים כ"ב בתמוז 25.7.19 עד 

י"ד באב 15.8.19.

בשבוע שעבר התקיים באשדוד כנס משכנתאות ייחודי, כחלק 
מסדרת הכנסים שעורך מזרחי-טפחות בריכוזים החרדיים ברחבי 

הארץ, במטרה להעניק למשתתפים מידע מקצועי, חיוני ונגיש 
בנושאי רכישת דירה ומשכנתה. בכנס באשדוד השתתפו עשרות 

תושבים ונהנו מהרצאתו של מנדי בייזר משווק ארצי למגזר 
החרדי. הרצאתו של מנדי בייזר עסקה בנושאים רלוונטיים לנוטלי 
משכנתאות, בהתאמה מיוחדת למגזר החרדי, והבהירה מושגים 

כמו הלוואת נדוניה, ערב תומך, הכנסות ממוסד תורני המוכרות על 
ידי הבנק ועוד. את הכינוס המקצועי חתמו מומחי המשכנתאות של 

מזרחי-טפחות מסניפי אשדוד, שנכחו במקום והעניקו ייעוץ אישי למעוניינים בעמדות המיוחדות. בתום האירוע התקבלו תגובות נלהבות ביותר 
מהמשתתפים. משתתפי הכנס סיפרו שנהנו הן מהבחינה המקצועית, וקיבלו ידע חשוב וכלים מעשיים לביצוע משכנתה, והן מההשקעה של הבנק 

בהנגשה ובחיבור למגזר החרדי ובהקשבה של הבנק לצרכים הייחודיים המאפיינים את המגזר.

אחרי תשעה ימים ללא כביסה הופכים חלק מהכתמים 
בבגדים לקשים מאוד –, בסנו מצאו עבורכם פתרון יעיל 

ופשוט להתמודדות עם הכתמים ומציעים את סדרת סנו 
אוקסיג'ן המובילה בקטגוריית מסירי הכתמים, מציעה 

מגוון פתרונות להסרת כתמים קלים וקשים. מוצרי סדרת 
סנו אוקסיג'ן מנצחות כתמים עקשניים שאבקות הכביסה 

רגילות אינן מצליחות להסיר. הסדרה מכילה חמצן 
פעיל המסיר כתמים קשים מכביסה לבנה או צבעונית. 

מחטאת ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה את הזוהר לבגדים 
צבעוניים, מסירה כתמים, אנטיבקטריאלית וקוטלת 99.9% 
מהחיידקים, אינה מכיל אקונומיקה. את סנו אוקסיג'ן ניתן 

להשיג בג'ל, תרסיס ואבקה.

בשבוע הקרוב יתקיים בבני ברק כינוס שנתי מיוחד עבור רבנים ומורי הוראה. הכנס יעסוק בחידושים רפואיים הנוגעים לסוגיות הלכתיות רגישות בתחומי הרפואה ובפתרונות למצבים 
מורכבים שונים וישתתפו בו גם רבני העיר וראשי בתי הוראה.

בכינוס ישתתפו טובי המומחים מאגף נשים ויולדות בשיבא וידברו על נושאים כמו: כללים רפואיים לפינוי לבית החולים בשבת, צומות במצבי סיכון, וכן יינתן מידע נחוץ עבור מורי הוראה 
אודות בדיקות חדשות. ישתתפו בו פרופ' איל סיון – מנהל אגף נשים ויולדות בשיבא, פרופ' שלי מזעקי – מ"מ מנהל אגף נשים ויולדות ומנהל המערך המיילדותי בשיבא, פרופ' אורביטו – 

מנהל יחידת  הivf  בשיבא וד"ר יגאל האס – רופא בכיר ביחידת ה-ivf בשיבא.

הכנס שיערך בשיתוף 'בוני עולם' העומד בחזית הפעילות הענפה למען המייחלים להיפקד בזש"ק, תוך התייעצות מתמדת עם גדולי הדור ובהכוונתם, יאפשר למורי ההוראה היושבים על 
מדין לשמוע מבכירי הרופאים מידע נחוץ וכן לשאול את השאלות העולות מן השטח ולדון בהן באופן מקצועי ומיוחד.

הרה"ג הרב צבי פורת שליט"א– רב ויועץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא תל השומר: "הכינוס הזה בו נידונים ההיבטים הרפואיים וההלכתיים בנושאים רבים, הוא חוליה נוספת בשרשרת 
כנסים רפואיים והלכתיים שמקיים המוקד למענה הלכתי של שיבא. וכעת – בשיתוף ארגון בוני עולם אשר ההנהלה והיועצים המסורים שלו תמיד נותנים את ליבם עבור הפונים אליהם 

ועושים עבודת הקודש ממש. ישנם מצבים עדינים, אשר כל פוסק הלכה נדרש למידע רפואי מקצועי על מנת לכוון לאמיתה של תורה ולהעניק פסיקה הלכתית מתאימה, נקווה שגם כנס 
זה יגדיל תורה ויאדיר".                                                                                                   

הרב אליקים לבנון, מנהל ארגון בוני עולם: "החיבור בין הרופאים המקצועיים ביותר לבין הרבנים ומורי ההוראה הנמצאים בשטח ומורים הלכה למעשה לציבור הרחב הוא חיוני ממש. 
במיוחד בתחום הרגיש הזה בו חדשנות רפואית מקצועית יכולה לתת מענה גם במקרים מסובכים ביותר. המחלקה הרפואית של בוני עולם מחברת בין קהילת הרופאים בארץ לפוסקי 

ההלכה וכעת השיתוף עם המרכז הרפואי שיבא וכל האגפים והרופאים העוסקים בנושא, מאפשר לנו לתת למטופלים מענה יעיל ומקצועי תוך הצמדות מלאה לדעת תורה והלכה".

הכנס יתקיים באולמי ביה"כ סאטמר בבני ברק. על מנת להשתתף בכנס יש להירשם מראש בטלפון מספר: 03-9491200, או בכתובת: Halacha@sheba.gov.il מספר המקומות מוגבל.
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תואר ראשון .B.A במנהל עסקים
עם התמחות בנדל"ן ותשתיות

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים והרשמה:

לימודי נדל"ן? 

אתה יכול 
לבנות עלינו!

הצטרף עכשיו למכינות!

 לימודי הנדל"ן יקנו לך את הידע הנדרש
בכדי להשתלב בשוק העבודה בתחומים אלו:

  שמאות מקרקעין  יזמות  שיווק  ניהול
 מיסוי מקרקעין  תיווך  השקעות

 תמ"א  38 קבוצות רכישה  יעוץ משכנאות ועוד

072-259-2845

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

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

העבודה בבני ברק

להזמנות: 

053-7444888

עמוס לימוזין 
«נהג אדיב וזהיר

«עד 20 מושבים מפוארים
«לכל חלקי הארץ



 קיץ ענק
בדרך אליכם!

תושבים יקרים!
בימים אלה מופצת חוברת אירועי הקיץ לתיבות הדואר.

אנו מקווים שקבלתם את החוברת והנכם נהנים ממנה וממגוון הפעילויות שבה.
במידה ולא קבלתם חוברת, ניתן לקבלה ברשת סניפי אור החיים החל מיום רביעי, 

בשכונת קרית הרצוג, חלוקת החוברות בסניפי נתיב החסד.
החוברות בסניפים ינתנו למבוגרים מגיל 15 ומעלה.

מאחלים לכולכם חופשה נעימה, שתצבור לכם הרבה חוויות וכוח לשגרה!
מחלקת תרבות

הזמנת כרטיסים אי"ה מיום רביעי ו׳ באב )7.8.19(
בשעה  10:00 בבוקר במס' הטלפון:

074-7601-999
חלוקת כרטיסים ביום שני י״א באב )12/8/19( 

 באולם המועצה בבנין העירייה, רח' ירושלים 58

בין השעות 10:30 בבוקר ועד 19:30 בערב.
בעת חלוקת הכרטיסים לא תנתן כניסה לילדים ועגלות.
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למשפחות לילדים עם מוגבלויות  

אירוע קיץ ענק
ליום הפנינג שיתקיים ביום רביעי, י"ג באב ה'תשע"ט ( 14.8.19)

באולם הפיס, רח' רבינוב, רמת אלחנן. 
לאורך היום יופעלו במקום מבחר ענק של מתנפחים,

מתקנים חשמליים ופינת ליטוף , מופע סיום - הצגה: "כהונה בסכנה".
הלונה פארק יהיה פתוח בשעות 14.00-10.00   19.00-15.00

הפעילות מיועדת לבנות בכל הגילאים  ולבנים עד גיל 10 הכל כלול בכרטיס. 

 גם הבנים הגדולים במשפחה ייהנו מאירוע מיוחד עבורם 
הנכם מוזמנים אבות ובנים בשעה 20.00 בערב  להצגה הגדולה: 
"הרשלה" בכיכובם של שרון ומיכאל וייגל

מחכים לכם,
סיגל לוי- מנהלת המחלקה וצוות העובדים

המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות וועדת הנגישות העירונית
בברכתו של הרב רובינשטיין, ראש העיר, שמחים להזמינכם: 

המחלקה לטיפול 
באנשים

עם מוגבלויות 

מחלקת
תרבות

האירוע במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

בהשתתפות מינימלית של 5 ש"ח
sr@bbm.org.il :כל הקודם זוכה! לפרטים נוספים

קניית כרטיסים מראש חובה: 
*המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות:

רחוב כהנמן 107, בני-ברק. בין השעות 14.00-9.00
טלפון 03-5776402

*מרש"ל: רחוב רבי עקיבא 34,  קומה א'
(סניף מכבי לשעבר) בין השעות 13.00-10.00, 

טלפון  03-6365470

מרכז לחיים עצמאיים
מרש“ל

חדש השנה!חדש השנה!

 
  

דוברות
העירייה

בס“ד

חופשות הקיץ
במחלקות

ובאגפים עירוניים

 עם תחילת חופשות הקיץ במחלקות ובאגפים עירוניים שונים,
הרינו להביא בזה לידיעת ציבור התושבים את פרטי החופשות:

תאריך החופשהשם המחלקה/האגף
גזברות, תקציבים, קופת העירייה; מח' משכורות; 
מינהל ההכנסות-מחלקות שומה, שומת מוסדות, 
סקר נכסים, גבייה ממגורים, אכיפת הגביה, גבייה 

מעסקים והנחות ממסים;

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט )12,8,19( עד יום חמישי, 
כ"ח באב ה'תשע"ט - )29,8,19( -  כולל.

מיום שני,  י"א  באב ה'תשע"ט )12,8,19(, עד יום אגף ההנדסה
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט - )29,8,19( כולל, ולא 

תתקיים קבלת קהל.
תורנות במחלקת הפיקוח על הבנייה תימשך כל העת.

אגף תשתיות ופיתוח- הנהלה, מחלקת תחבורה, 
חשמל, חזות העיר ונטיעות. אגף משאבי אנוש-  

כוח-אדם בעירייה ובחברה הכלכלית

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט )12,8,19( עד יום חמישי, 
כ"ח באב ה'תשע"ט - )29,8,19( -  כולל.

אגף לשירותים חברתיים- מח' משפחתונים,  רשות 
השילוט והפרסום

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19(, עד יום 
שלישי, כ"ו באב ה'תשע"ט )27,8,19(-כולל.

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום שני, החברה הכלכלית - משרד והנהלת חשבונות
ב' באלול ה'תשע"ט  )2,9,19( – כולל.

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום שני, רשות החנייה
 ב' באלול ה'תשע"ט  )2,9,19( – כולל. 

לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני הפיקוח על 
החניה נמשך כל העת!

תאגיד "מי ברק" למים ולביוב
)שירות לקוחות וגביה בלבד(

מיום שני, י"ח באב ה'תשע"ט )19,8,19( עד יום ראשון, 
א' באלול ה'תשע"ט )1,9,19( - כולל.

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום מרכז הכוון תעסוקתי
חמישי, כ"א באב ה'תשע"ט )22,8,19( - כולל.

מיום ראשון, כ"ד באב ה'תשע"ט )25,8,19(, עד יום רישוי עסקים
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט )29,8,19( - כולל.

המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם, בכל שעות היממה, להודעות על מקרים דחופים 
בנושאי חירום, תברואה, בניה, מים, ביוב, תאורת רחובות וכל מפגע אחר.
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פנטהאוזים ודירות גן

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(_____________________________________________

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט
7/8-9/8/2019  

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חדרים + 

יחידת דיור נפרדת, ק"ק 
עם נגישות לכסא גלגלים. 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

בני ברק

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

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

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

אלעד

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

היתר לבניה מיידית של 
56 מ"ר )אופציה ליחידה(

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 WINNERS נדל"ן בחיוך 
נדירה, גדולה, מושקעת 
מאוד, למחפשי איכות, 

בבנין בן 7, ברח' הבנים, 
5 חד', ק"ד, כ- 130 מ"ר 

+ מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד,
מעלית שבת, חנייה, 

מיזוג מרכזי, שווה 
לראות!

_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

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

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 מ"ב.
 050-5308742

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 בנתן הנביא, 5 חדרים, 
115 מ"ר, קומה א', 

חזית, 3 כ"א, מסודרת + 
2 חניות 2,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,075,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

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

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

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

ומרפסת סוכה גדולה בחזית, 
אופציה להרחבה

050-9343155)30-33(_____________________________________________

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

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

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

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

 באבטליון 7 חד' מחולקת 
ל- 2 מושקעות ומושכרות + 

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

 

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

052-7653146)31-34(_____________________________________________

באר שבע

 בהירדן, ק"א, 3.5 חד', 70 
מ"ר + סוכת ברזל, משופצת, 
יפייפיה 1,580,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)31-32ל(050-4124466

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

דופלקסים

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

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

 למכירה דירה בקרית 
הרצוג חמישה וחצי חדרים, 

מושקעת דופלקס
054-3236059)31-34(_____________________________________________

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

משופצת בעיצוב אדריכלי 
+ יחידה, ק"ק + 2 

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

 בהזדמנות, נדירה, 4 
חד', 100 מ"ר בבנייה + 

_____________________________________________)31-32(גג 052-3330965

קו עיתונות דתית / 8231705 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה 
ברח' רבי עקיבא 13 בני ברק, 

הידועה כתת חלקה 21 בחלקה 17 בגוש 6122
4.5 חדרים  מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת   .1
)פנטהאוז(, הנמצאת בבניין המשותף הבנוי ברח' רבי עקיבא 13 בבני 
ברק, הידועה כתת חלקה 21 בחלקה 17 בגוש 6122 )להלן: "הנכס"(.

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד ליום 12.09.2019 בשעה   .2
12:00 במשרדם של מי מכונסי הנכסים הח"מ.

על כל מציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית בתוקף ל- 6   .3
חודשים לפחות, לפקודת הח"מ, על סך 10% מההצעה.

השיק הבנקאי או הערבות ייגבו ו/או יחולטו ע"י הח"מ, אם המציע   .4
יפר את תנאי הצעתו ו/או יחזור בו היה והצעתו תתקבל.

הנכס נמכר במצבו הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי )AS IS( ועל   .5
המציע לבצע בדיקותיו ברשויות ובמוסדות השונים ואין באמור 
בהזמנה זו ובמידע המפורט בה כדי לחייב את הכונסים ו/או את 

בעלי הנכס.
על המציעים לבדוק את מצב הנכס, פיזי ומשפטי, והאחריות   .6
לבדיקתו בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע 

ועליו בלבד.
ניתן לראות את הנכס תוך תאום מראש עם משרד הח"מ.  .7

להסרת ספק מובהר בזאת, כי הזמנה זו אינה מהווה מכרז והיא   .8
אינה כפופה ולא יחולו עליה דיני מכרזים. הח"מ אינם חייבים לקבל 

את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.
לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם   .9
מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתם ויהיו 

רשאים שלא למכור בכלל את הנכסים ולבטל את ההליך כולו.
המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.  .10

עדו דיבון, עו"ד  אריה סאמרלי, עו"ד    
כונס נכסים כונס נכסים    

רחוב מצדה 7  רחוב תל חי 1   
)מגדל ב.ס.ר 4 ק 28( בני ברק נתניה 4240300   

טלפון: 03-6361775 טלפון: 09-8844878   
פקס': 03-6361799 פקס': 09-8618530   

נייד: 054-4669923 דורון נייד: 052-7297222 אריה   

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)32-32(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

050-4117276)32-32(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)32-32(_____________________________________________

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

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

050-4117276)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

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

050-4117276)32-32(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)32-32(_____________________________________________

 מציאה! 5 חדרים קומה 
שלישית משופצת 10 דקות 

מהאוניברסיטה מחיר 500,000 
יעל הומילי נכסים

 055-6611636)32-32(_____________________________________________

 5 חדרים, 110 מ"ר 
להשקעה/חלוקה מחיר 

870,000 יעל הומילי נכסים 
055-6611636)32-32(_____________________________________________

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

מושכרות 7,000 ש"ח משה 
_____________________________________________)32-32(אלוש 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 
יחידות דיור מושכרות 8,500 
אל"ש שכונה א' משה אלוש

054-3255667)32-32(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 5,000 

אל"ש רחוב מוריה משה אלוש
054-3255667)32-32(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה בכל 
רחבי באר שבע עמלת התיווך 
כוללת את ניהול הנכס השנתי 

_____________________________________________)32-32(משה אלוש 054-3255667

 פרויקט ברמב"ש 3 חד' 
+ חדר רביעי בזכויות וכמעט 

סגור 1,291,000 ש"ח לפרטים 
חברת משלב,

ארי- 052-3528653
_____________________________________________)32-32(משה- 052-6900020

 בבלעדיות 2 דירות 
צמודות )נפרדות בטאבו(, בדוד 
המלך דירת 2.5 חדרים כ- 50 

מ"ר, 2 כ"א, ק"ק מוגבהת, 
כניסה מיידי. דירת 3 חדרים 

מרווחת, כ- 85 מ"ר + סוכה, 
3 כ"א, ק"ק מוגבהת, כניסה 
_____________________________________________)32-32(מיידי דוד תיווך 050-4122744

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

חדשות!!! 690,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בית פרטי אזור בית כנסת 
הגדול במחיר מציאה

050-9094402)32-35(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוס ברמת גן 
120 מטר + 40 מ' מרפסת, 
בניין חדש 4,100,000 תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 א. שיכון ה' פנטהאוז 4 
חד', כ- 186 מ"ר גג צמוד + 

מעלית + מ.שמש 2,200,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 טאבו משותף!! 
הזדמנות ברמב"ם! 

דירת גן 3 חד', חדשה, 
מפוארת, ק"א, סוכה 
_____________________________________________)32-32(תיווך 052-7684074

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

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

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג 180 מ"ר חזית, 
ק"ד, 4.5 חדרים למטה 

+ עליה לגג מרוצף + 
אישורים לבניה מתאימה 

לחלוקה או לטאבו 
משותף מיידי 2,100,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

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

3,100,000 ש"ח בלעדי בתיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 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 
03-5797756 050-5308742)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(משגב לדיור" 052-5222690

 א. אברבנאל דופלקס 9 
חד' כ- 180 מ"ר + מעלית + 
חניה 2,350,000 )נ. לחלוקה( 
א. לבניה "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 הזדמנות!! דופלקס 
ביונה הנביא 160 מ"ר 
חזית, אופציה לחלוקה 

2,300,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

+5 חדרים

 באזור מינץ חתם 
סופר בבניין חדש 5 חד' 
מפוארת עם נוף מדהים 
ב- 2,150,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! הזמדנות 
בפוברסקי! 5.5 חד', 

ק"ק, משופצת 115 מ"ר 
2 כניסות 2,070,000 

ש"ח מ. כהן נכסים
052-7684074)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! בגינחובסקי 
5.5 חד' ק"ג, 3 כ"א 120 

מ"ר משופצת אופציה 
60 מ"ר מ. כהן נכסים 

052-7684074)32-32(_____________________________________________

 בבניה, בחנקין 5 
חד'! מחולקות, מגורים 

+ הכנסה! "אביחי - 
_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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 שך 7 בני ברק 

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

052-6558820)32-35(_____________________________________________

 בגורדון בנין חדיש 4 חד', 
90 מ"ר + מחסן 35 מ"ר. 

מושכר מושקעת מאוד ק"ב 
2,300,000 תיווך הכוכב

054-8481688)32-32(_____________________________________________

 בגולומב 4 חד' בנין חדש 
ק"ב מושקעת במיוחד סוכה 

במטבח 2,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 בראשונים בבניין 
חדש 4 חד' כ- 95 מ"ר 

מחולקת לדירה + יחידת 
דיור קומה ראשונה ב- 
1,670,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות במכבים 4 
חדרים + חצר 30 מטר + 

אופציה מאושרת משופצת 
1,650,000 תיווך

055-6789653)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד', 
100 מ"ר )65 מ"ר בנוי + שלד 
35( ק"א, משופצת 1,780,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד', 
80 מ"ר + חצר פרטית 40 
מ"ר א. הרחבה משופצת, 
חזית 2,090,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בהר השלום בטאבו 
משותף 4 חד' + מרפסת 

שמש 120 מ"ר ק"א + מעלית 
+ חניה משופצת ויפה א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה בבגנו 4 
חדרים משופצת מהיסוד 

ק"א חזית + מעלית 
1,830,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 054-7708223/50

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

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

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 מציאה, 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(_____________________________________________

 ברמב"ם, סמוך לקהילה! 
וילה + 2 יחידות דיור על 600 
מ"ר מגרש, 1,590,000 ש"ח. 

_____________________________________________)32-32(054-9715858 דרום נדל"ן

 מציאה! בשכ' הרי"ף 
המתחרדת, וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)32-32(054-9715858 דרום נדל"ן

וילות ובתים

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים
 בסוקולוב 3.5 חד' ק"ג 

+ גג רעפים 1,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(תיווך הכוכב 054-8481688

 באהרון דב 75 מ"ר 3 חד' 
ק"א 1,750,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 ברחוב בורוכוב דירת 3 
חדרים ענקית, כ- 100 מ"ר, 
ק"ק + חצר כ- 50 מ"ר )לא 

בטאבו( 3 כ"א, תיווך
050-4122744)32-32(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית + עתידית "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

ירושלים

וילות ובתים

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 מ"ב.

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

רעפים, עם אופציה 
לבניה על הגג 1,590,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
 03-5797756
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

חיפה

 מציאה!בקרית שמואל 
ק"א 5 חד' מחולקת ל-2 
דירות משופצת מהיסוד. 
מושכרות ב- 4,100 ש"ח

890,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-32ל(054-3089717

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

נוחה 1,830,000 ש"ח לוי דרוק 
ניהול ושיווק נדל"ן 

052-7276299)25-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמת שלמה כ. 

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)31-31(_____________________________________________

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

053-3147717)31-31(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

וילות ובתים
 בטבריה עלית דו 

משפחתי 150 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות + אופצייה לבניית 
2 דירות נוספות )שלד בנוי( + 
גינה ענקית + כ- פרטית ל- 2 
היחידות + נוף לכנרת, ניתנת 
לשכירות לאחר שיפוץ 9,000 
ש"ח לחודש 1,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 בקריית שמואל, דירת גן 
נדירה, 120 מ"ר + 90 מ"ר 

גינה + מרפסת 62 מ"ר הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)31-31(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית + מ. 

סוכה 40 מ"ר, משופצת + 
נוף 860,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בנוף פוריה, חדשה 
מהקבלן, ק"א, 3 חד' 80 מ"ר 

מוכנה למגורים + אופצייה 
מיידית לחדר נוסף 810,000 

ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 60 מ"ר, 
3 חד', קרקע פינתי, משופצת 
+ נוף פנורמי לכנרת, אופציה 

מוכנה לבניה של 40 מ"ר 
550,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר על 400 מ"ר 

שטח, 5 חד' משופצת + 
נוף לכנרת, מושכרת, ניתנת 

לשכירות יומית ב- 1,500 ש"ח, 
ללילה 1,300,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

3-3.5 חדרים
 בקרית צאנז 3 חד' 85 

מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)26-33(_____________________________________________

עמנואל

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

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

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 דירות 3/4/5 חדרים, 
ישירות מהקבלן, ליווי 

בנקאי, נוף עוצר נשימה, 
הזדמנות נדירה, החל

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

 דירות מרווחות עם 
אופציה, 3/4/5 חדרים, 

הון עצמי 30 אחוז, 
שכונה חסידית, החל מ- 

690,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

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

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

מגדלי קיסר

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

במיקום מעולה 
1,378,000 ש"ח לל"ת 

054-8467173/4)31-34(_____________________________________________

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

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

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

052-7174666 דוד 
)31-34(_____________________________________________

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

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

 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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)32-32(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! 

_____________________________________________)32-32(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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

דופלקסים

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

1,480,000 ש"ח
050-4110314

_____________________________________________)30-33ל(

+5 חדרים

פתח תקווה

 מציאה להשקעה דירת 
גן 2 קומות, כניסה פרטית, 
160 מ"ר בנוי, 7 חדרים + 

חצר פרטית בטאבו 140 מ"ר, 
מרכז העיר, תשואה גבוהה 
מאוד עם פונטציאל עתידי 

לפינוי בנוי 2,250,000 ש"ח 
052-5658554)31-32(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

צפת

 דופלקס 3 חד' בגני הדר, 
_____________________________________________)28-31ל(ללא תיווך טל': 054-6713716

 בלוחמי הגטאות 
במדורגים, 150 מ"ר, מחולקת 

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

4-4.5 חדרים
 במאור חיים, 4 חד', 

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

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

קריות

קרית אתא

 להשקעה!!! בדימונה 
ביגאל אלון 2.5 חד', אפשרות 3 
בקלות, חנייה בשפע, משופצת, 

יפהפייה!!! 445,000 ש"ח, 
גמיש - לחטוף!!!

054-9176617 050-9961324)30-33(_____________________________________________

דימונה

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

ואחרונה 1,165,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בנגב 3 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"ב ואחרונה 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בשניים, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א כחדשה חזית 
חניה 1,370,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 באביעד 3 חד', ק"ג, 
כ- 60 מ"ר, רצפה עוד 40 

מ"ר 1,395,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

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

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר חצר 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד', כ- 70 מ"ר 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בניין חדש 
חרדי בפ"כ קומה א' חזית 

+ מעלית 1,380,000 תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ אזור המכבים 
3 ח' קומה ג' בניין חרדי 

70 מטר משופץ + יציקה 
כ- 30 מטר 1,420,000 תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)32-32(משגב לדיור" 052-5222690

 א. בנימין אברהם 3 
ענקית כ- 82 מ"ר קומה 
א' משופצת חלק' חניה 

1,420,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד' כ- 66 
מ"ר, ק"ב א. להרחבה 48 מ"ר 
1,390,000 גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

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

סוכה 1,370,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

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

וחניה 1,410,000 מ. כהן 
_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

 בלעדי בהרצוג / הרב 
קוק 3.5 חדרים 75 מ"ר, 

משופצת ומושקעת 
כחדשה ק"ג ואחרונה 

סוכה בסלון חזית 
1,560,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברח' 
ירושלים מו העירייה 85 
מ"ר גדולה 3 חדרים + 
מרפסות חזית ק"א + 

מעלית מיידי 1,610,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
 בבית יוסף 2 חד', כ- _____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

40 מ"ר מפוארת, טאבו 
נפרד!!! 830,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

  בלעדי 2 ח' מפוארים 
בז'בוטינסקי עורפית + 

אופציה מוסמכת מהשכנים 
לעוד 30 מ' 1,150,000 תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

גבעת שמואל 
 רח' הזיתים דופלקס גג 

קו1', 5 חד' + זכויות לתוספת 
2 חד' + חניה משה דסקל 

_____________________________________________)32-32(מאגדים 050-5926021

 מבחר בתי קרקע ודירות 
החל מ- 300 אל"ש משה 

_____________________________________________)32-32(אלוש 054-3255667

 למבחר הגדול של דירות 
למכירה בטבריה עילית 

במתחרדים חייגו 04-9991211 
_____________________________________________)32-32(לוינגר תיווך לאנ"ש

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

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

_____________________________________________)32-32(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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)32-32(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! 

_____________________________________________)32-32(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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

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

_____________________________________________)32-33ל(שכנים טובים 054-8446002

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

050-4104044)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות בפיקא מרכז 
העיר דירת גג 5 חד' גדולה 

+ מעלית + חניה ק4' 
1,870,000 תיווך יוחנן

050-4104044)32-32(_____________________________________________

 למבינים, בכפר אברהם 
דירת גג יחודית 4+1 עם יחידת 

דיור נפרדת, סוכה, מעלית, 
חניה, עסקה מצויינת

_____________________________________________)FOX 050-6925400)32-32 נדל"ן

 למכירה, כפר גנים, דירות 
5 חד', 6 חד', דירת גן 5 חד', 
ודירת גג 3 חד', מפרט טכני 

גבוה, תוכניות ופרטים נוספים 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)32-32 נדל"ן 

 דירת גג, 5 חד' בגני הדר 
כולל חדר בגג, אופציה לבניה, 
מחסן עם חלון, מעלית, בניין 
 FOX 050-6925400 איכותי

_____________________________________________)32-32(נדל"ן 

+5 חדרים
 רימקס עוצמה, גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, דירה 

חדשה במגדלי העיר, מ.שמש, 
ממ"ד, חניה 2 ומחסן צוות 

_____________________________________________)32-32(אביגד 072-3957393

 למכירה 6 חד', בסמוך 
לגבעת שמואל, קו6' מרפסת 

גדולה + מחסן קומתי מאגדים 
_____________________________________________)32-32(משה דסקל 050-5926021

 כפר גנים, בן יהודה 6 חד', 
142 מ"ר, מעלית חניה

054-2390027
_____________________________________________)32-32(גניה אמא נכסים

 כפר גנים, הנשיאים, 5 
חד', 1 ק' מעלית חניה

054-2390027
_____________________________________________)32-32(גניה אמא נכסים

 רימקס עוצמה, 
השופטים, בית פתוח ללא 

תיווך, יום שישי: 09/08/19 
בין השעות: 09:00-11:00 

קומה 2, כ- 105 מ"ר, ממ"ד, 
מ.שמש, מעלית, חניה צוות 

_____________________________________________)32-32(אביגד 072-3957397

 חייבת להימכר בגני הדר 
דירת 4 חדרים, סוכה, אפשר 

להפוך לחדר, מעלית, במיקום 
הכי טוב בשכונה

_____________________________________________)FOX 050-6925400)32-32 נדל"ן 

 בחיים כהן היוקרתי 4.5 
ח' + מפרסת סוכה + מעלית 

שבת רק 4,900 ש"ח מה- 
050-4811122 9/2019)32-32(_____________________________________________

 בשטמפר 54 מרווחת, 
משופצת מהיסוד, ק"א 
+ מעלית, מיקום מצוין 

1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)32-33ל(054-5581323

 הדר גנים, יהודה הנשיא, 
4 חד', מ.שמש, סוכה, ממ"ד, 

מעלית שבת גניה
054-2390027)32-32(_____________________________________________

 בעלי נכסים המומחיות 
שלנו השקט שלכם משרדינו 
עוסק בניהול דירות, אחזקת 

מבנים, השבחת נכסים, קניה, 
מכירה, השכרה, תמ"א 38, 
מגרשים, עסקי ופרטי מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בקריות דירות מחולקות 
עם תשואה נאה מאוד! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בק. אתא, בחרדי למגורים 
מגוון רחב של דירות 3-5 חד' 

בהזדמנות! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 בק. אתא דירות לחלוקה, 
כל הקודם זוכה! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 מושקעת ויפה + טאבו 
ללא תיווך להשקעה 
/ חלוקה גמיש מאוד 

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

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)32-35ל(סוכה 050-5260688

רמת גן

יחידות דיור

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

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

דירות 
להשכרה

 פנטאוז חדש בהרב לוין 5 
חד' + מרפסות 3 כ"א 7,300 

ש"ח מפתח בתיווך הכוכב 
054-8481688)32-32(_____________________________________________

בני ברק 
פנטהאוזים ודירות גן

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

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 7,900 ש"ח

052-8103330
_____________________________________________)32-35ל(

 באזור אבני נזר 
מיוחדת ביותר! 8 חד' כ- 
200 מ"ר כולל 2 יחידות 
הורים + מרפסת שמש 
מיידי! ב- 11,000 ש"ח 

להב נכסים 
050-4177750)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים

 בהרב שך בנין חדש 4 חד' 
ק"א חזית מיידי 6,000 ש"ח 

מפתח בתיווך הכוכב
054-8481688)32-32(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד' ק"א חזית 
3 כ"א יפה + ממוזגת מיידי 
6,500 ש"ח מפתח בתיווך 

_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 בעמק יזראל 4 חד' 
ענקית + מרפסת שמש 

גדולה + מעלית רק 
4,200 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בזבוטינסקי בנין חדש 
קרקע 4 חד', 85 מ"ר 
ממוזגת 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון פ' 
קוק )מול השלישות( 4 
חדרים מטופחת יחידת 

הורים + סוכה קומה 
ג' עורפית ושקטה + 

מעלית + חניה 5,300 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בגוטליב - בגנו 4 חד', 
ק"ג, שמורה ויפה, סוכה, 

מעלית, אב" תיווך
054-8451271)32-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3 חד' ענקית כ- 

85 מ"ר מפוארת! בבניין 
חדש + חניה ומחסן 

מניבים ב- 1,850,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בעמוס! 3 חד', 
ענקית, ק"ב, חזית! 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 זה דבר האבד, מציאה 
בברוט 3 חדרים, קומה 1, 50 
מ' + אופציה מוכנה 80 מטר 

1,270,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)32-32(_____________________________________________
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מחסנים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

חנויות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

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

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

 נופש במרכז, פנסיון מלא 
8,800 ש"ח )מטבח לפסח( 

בכשרות א. רובין שליט"א 
 058-7179228)11-33(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ חצר ענקית 600,000 
ש"ח. תשואה 5% א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 "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

פתח תקווה

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

ביריה

 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

 בבית רומנו 1. מתחם 
9 חדרים +בריכה וחדר אוכל 
2. 4 דירות סטודיו חדשות! 

מאובזרות, מרוהטות וממוזגות
050-4338878)24-35(_____________________________________________

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

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

3-3.5 חדרים

 חייב להימכר! ביבנאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב, הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)31-31(_____________________________________________

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

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

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

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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 דירת אירוח עד 10 
נפשות, בריכה וחצר מפנקת, 

לשבתות ול-3 הימים האחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

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

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

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

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

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

למשפחות עד 12 איש, 
_____________________________________________)25-32(בטבריה עילית 050-3222162

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

אטרקטיבי לכל השנה 
058-3213649)26-37(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, חלקם 
עם נוף לכינרת, חדר אוכל 
מהדרין עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

053-4326551
04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

_____________________________________________)29-34(עד 10 איש 050-3518000

 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(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

ירושלים

 יחידה לזו"ג חדשה, 
מרוהטת, 2,700 ש"ח *יחידה 

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

_____________________________________________)29-32ל(

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

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

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

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

_____________________________________________)29-32(וממוזגת 052-7169652

 דירת נופש חדשה, גדולה, 
מוארת בקריה החרדית + 

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

050-5884173)29-33(_____________________________________________

ספסופה

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

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

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

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת, כניסה פרטית, 

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

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

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

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

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

 יח"ד ליחיד יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

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

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

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

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

 דירת קרקע + חצר גדולה 
+ צמוד לכינרת, מזגנים, 

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

 "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

 בחולדה הנביאה דירה 
להשכרה 3 חד'. לתקופה 

_____________________________________________)31-32ל(קצרה 03-7300661

 2 חד' בנורוק, שמורה, 
ממוזגת, דוד"ש חדש, ללא 

ריהוט, ק"א 2,300 ש"ח
_____________________________________________)31-32ל(052-7656856

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

 דירה בטאבו, לא 
משותף, הזקוקה לשיפוץ, 

עד 1,200,000 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)31-32ל(השבחה 050-4174153

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 053-7161091

 מציאה להשכרה בב"ב 
במרכז רבי עקיבא אזור גן 
ורשא 20 מ"ר + שירותים 

_____________________________________________)31-32(וכיור, לחטוף! 054-8421816

 באלעד, 20 מ"ר + 
שרותים לפי שעות / ימים 

מסודר למטפל/ת מרפא/ה 
_____________________________________________)31-32(בעיסוק 052-7616729

 להשכרה ב"ב, 2 
משרדים גדולים וחדשים, 

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

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

 מאגר דירות לבין הזמנים 
ולחודש תשרי *דרוש לנו עוד 

_____________________________________________)29-32(דירות 055-6721593

 וילה 4 חד' ממוזגת 
ומאובזרת, נוף למירון, עד 11 

_____________________________________________)31-32ל(איש + חצר 050-4397775

זכרון יעקב

חיספין

 4 חד' יפייפיה ומושקעת, 
מרפסת ונוף לים, ממוקמת 

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

 להשכרה בחיספין לשבוע 
ראשון של בין הזמנים, בית 

_____________________________________________)31-32ל(מרווח וממוזג 053-3398550

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

_____________________________________________)31-34ל(השטיבלאך 052-4343880

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

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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

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

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

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

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

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

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

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

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

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)23-34(אזור חרדי. 050-4124556

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

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

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

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

 בנויפלד, 3 חד', מטופחת, 
ק"א, כניסה מיידית, לל"ת 

_____________________________________________)32-33ל(052-6157738 054-8440891

 באזור ירושלים יהודה 
הלוי בבניין חדש 3.5 

חד' במקור! כ- 80 מ"ר, 
מיידי! + נוף מדהים 

רק ב- 4,500 ש"ח להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 בפלמח בנין חדש 3 
חד', ק"ב כ- 70 מ"ר, 
מעלית, חניה 3,600 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים קומה ב' חזית 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברב אסי 3 חדרים 
משופצת ומושקעת קומה 

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

_____________________________________________)32-32(והשקעות 052-7652801

 במשולם ראט משופצת, 
מרווחת, מרוהטת, ממוזגת 
+ דוד"ש, ק"ב, 2,800 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4106200

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת כניסה פרטית 

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

 צמוד לעיריה 2 חד' חזית 
קומה 2.5 לממושכת, ריהוט 

קומפלט 3,000 ש"ח
_____________________________________________)32-33ל(050-4161068/7

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

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

מ"ר בנין בוטיק חדש 
_____________________________________________)32-33ל(053-3105016

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

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)32-35ל(3,500 ש"ח 052-7699363

 בארץ חפץ 108 קומה 
4, 3 חדרים משופצת, מטבח 

חדש 4,500 ש"ח
054-7997077)32-32(_____________________________________________

 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

 למכירה מיני מרקט 
באזור מעולה בב"ב, סחורה + 
_____________________________________________)32-33ל(מוניטין לפרטים 054-7275419

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

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

 מציאה! חנות 14 מטר 
כולל שירותים בק"ק ברחוב 

הרב קוק, רשומה בטאבו 
290,000 ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
050-5308742 03-5797756)32-32(_____________________________________________

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

 דירות להשקעה בחיפה 
ובקריות במחירי הזדמנות! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרוייקטים 050-2790370

 מציאה! חנות 14 מטר 
כולל שירותים בק"ק ברחוב 

הרב קוק, רשומה בטאבו 
290,000 ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
050-5308742 03-5797756)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע בב"ב 
בסמוך לביכ"נ הגדול, 

50 מ"ר לכל מטרה! רק 
5,500 ש"ח "אביחי - 

_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה למוסד וילה 350 
מ"ר מעוצבת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)32-33(בביתר עלית 054-8418485

 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

 בפ"כ להשכרה! מבנה 
עצמאי כ- 2000 מ"ר 
לכל מטרה! "אביחי - 

_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

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

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

 בלעדי במגדלי בסר 
משרד 30 מ"ר נוף מדהים 

2,500 ש"ח **למכירה 
30 מ"ר 500,000 ש"ח 

**משרד 22 מ"ר ב- 1,600 
ש"ח מיידי סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

אשדוד
 "תיווך נופשים" דירות 
להשכרה / להחלפה בכל 

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

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

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

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

 דירות נופש בטבריה, 
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)32-33(ומחירים 058-7797817 

  לבין הזמנים ולשבתות 
פנטהאוז מדהים נוף מרהיב 

לכנרת, נקיה ממוזגת חדשה! 
054-8475006)32-33(_____________________________________________

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

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

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 5 יחידות נופש 
מפוארות, בריכה, 

טניס שולחן, מדשאות, 
טרמפולינות, ופינות זולה 

050-6827979)31-34(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 דירת נופש עם חצר 
ענקית 100 מ"ר, 3.5 חדרים, 

ממוזגת, קרוב לסופר, 10 דק' 
_____________________________________________)32-33(מהכינרת 052-7664830

יד בנימין
 בית כפרי וגדול עם חצר 

ובריכה ביד בנימין, מותאם 
לקבוצות גדולות

ישראל - 052-6648009
_____________________________________________)30-32(מיכאל - 052-6915746

 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

 באלעד קמפוס לארוח 
שבתות ובין הזמנים,

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

 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(_____________________________________________

עסקים

 להשקעה בבאר שבע, 
אזור ג', למכירה! בשטח 

300 מ"ר, בית בנוי 200 מ"ר 
קומות + 200 מ"ר גינה, 
כניסות נפרדות, 5 יחידות 

דיור, מושכר ב- 11,000 ש"ח, 
מחיר מציאה. "תיווך בית בית" 

052-4462863)32-32(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 בישוב עופרה וילה ענקית 
חדשה ומאובזרת + בריכה 

+ גינה, מחירים זולים, עד 15 
_____________________________________________)30-32(איש 054-7571305

 דירה יפיפייה בנווה יעקב 
עד 16 איש + חצר + בריכה 

_____________________________________________)31-32(לילדים 052-7616182

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

_____________________________________________)31-34(גדולה 054-8403955

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

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

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

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

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-01/20(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-50/19(_____________________________________________

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(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(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

מגדל

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)32-43(_____________________________________________

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)31-38(רחבי הארץ 053-4271262

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ערד

מכוניות

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)29-32(_____________________________________________

אינסטלציה
 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

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

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

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

058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי

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

050-4210440)27-38(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

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

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

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר 
+ בריכה, צופה לנוף מיוחד, 

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

 בצפת והסביבה וילות 
מטופחות למשפחות גדולות 

_____________________________________________)28-33(לפרטים 058-3229944

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

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

 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(_____________________________________________

כפר חנניה

 יחידת נופש מאובזרת, 
ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-33(לטבריה 050-4989295

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

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

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

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

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 וילות נופש חצר גדולה, 
גקוזי סאונה 7 מיטות וקרוב 

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

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים 

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

 במרכז דירת 4 חד' 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-32ל(כנסת 055-6618186

 בקצרין, דירת 2 חד' 
ממוזגת + גינה + חניה 

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

 דירת נופש בצפון, קרוב 
לכל מקום, נוף מדהים!

052-7103364)30-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

054-8436149
)30-33(_____________________________________________

 דירה חדשה באזור יפיפה, 
2 חדרים + מרפסת גדולה, 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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

_____________________________________________)31-34(מתקנים לילדים 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)31-34(ושבתות 052-7668387

 דירונת חדשה, קרקע + 
גינה, 10 דק' מהעיר העתיקה, 

6 נפשות, נוף לכינרת
_____________________________________________)31-32ל(052-8755530

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

יונדאי
 יונדאי אקסנט 2002 + 

טסט. מושקעת, מכני מצבר 
_____________________________________________)31-32ל(054-6548366 5,500 ש"ח 

מיצובישי

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

050-7955529)29-32(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

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

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

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

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

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

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/20(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

מרכז
 צימרים, נוף פסטורלי, 

מרחבי דשא, בריכה 10/5 ימי 
גיבוש וימי הולדת )לסמינרים( 
050-5291376 050-7227248)32-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 יח"ד לכל השנה, עד 4 
מיטות, קרוב לעיר העתיקה, 
_____________________________________________)32-35ל(250 ש"ח ליום 053-3134239

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

 ברח' ירושלים מקום לינה 
ו/או אירוח, 40-50 מיטות, 

לקבוצות ולמוסדות
_____________________________________________)32-33ל(054-6959986

 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
 יחידת נופש מהממת, 

2 חד' + מרפסת גדולה 
_____________________________________________)32-33ל(ומשקיפה לים 052-5674310

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

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

 למכירה טיוטה וורסו 2012 
1300 אוטומטית ראשונה 5 

_____________________________________________)32-32(דלתות 055-6883937

 בהזדמנות!!! למכירה 
מזדה 2 2009 אוטומטית 

מיטלית 11,000 שקל
055-6625480)32-32(_____________________________________________

 למכירה מיצובושי 
אאוטלנדר אינסטייל, 2016. 

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

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

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

 הסעות והדרכת טיולים 
בצפון מעיינות וקברי צדיקים, 

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

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

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

054-3534937)32-39(_____________________________________________

יעוץ נישואין

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

עריכת דין

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

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

 "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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 

מרווחים, ברכה מוצנעת 
ומגודרת + גקוזי', מטבחון, 

_____________________________________________)31-34(בית כנסת 054-4314062

 בס"ד בין הזמנים בערד 
דירת גן מרווחת וממוזגת 600 

_____________________________________________)32-33ל(ש"ח ללילה 052-7906057
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!

_____________________________________________)18-33(שרי 050-4171813

לפרסום
בלוח

03-6162228
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

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

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

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

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(_____________________________________________

תינוקות

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

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

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

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

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן 

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

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

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-7432011

 דרוש ללא תשלום ילקוטים 
חדשים לילדים לביה"ס 

_____________________________________________)28-29ח(052-8162617

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

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 נמצא נגן בחודש חשוון 
MAX Q בקו 402, מסוג

_____________________________________________)29-30ל(052-7657518

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

ירושלים 52 ב”ב

בבחינת הדבר האבד!
*המכירה במזומן * לפחות 3 פריטים

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

5,00010

רק בשלושת השבועות!
”אצל בתיה“

פריטים

 ב - 

 חן הניגון, דיג'יי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)30-32(זמר ונגנים 052-3432472

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

רבי עקיבא השומר המוצא 
מתבקש להתקשר למס' 

_____________________________________________)30-31ח(054-3553989

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

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

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

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

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

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

 מעוניינים לקנות את 
הספר "ילדה קטנה של פעם"

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "מידע גורלי" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "אחות לנו קטנה" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

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

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

 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

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

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

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

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

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

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

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

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

 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

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

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

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-2786557

 XL מקרר אמקור 
500 ליטר פתיחה שמאלית 

עובד ומקפיא מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בני ברק 050-4129600

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7515734

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)31-32ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 וינטלטור חדש בקופסא 
לא היה בשימוש עם רגל יש 
2 כל אחד 90 שקל צבע לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תכלת 054-3584040

 פן שיער 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(058-4570070

 מסרק חשמלי מחליק 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4570070

 רמקול אוברווארד 60 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4570070

 בהזדמנות! למכירה חדר 
שינה + ארון 5 דלתות ושידה 

במצב חדש ומצוין
_____________________________________________)31-32ח(054-6337969

 למכירה ספריה סנדויץ 
2.40*80*30 עם ארון למטה 
כחדש 250 ש"ח כל עמודה 

*מיטת נוער ב- 800 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ל(054-6337969

 שולחן מעץ 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010

 מיטה זוגית חדשה צבע 
עץ כולל מזרון, 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-5203761

 כורסא מעור שחור עם 
ריקליינר מתכווננת ל- 180 ב- 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 050-4195132

 כסא משרדי מפואר 
נקנה ב- 1400 ש"ח נמכר 
ב- 500 ש"ח במצב חדש 

_____________________________________________)31-32ח(054-8429061 ירושלים

 שולחן עגול מתאים 
למשרד לובי 280 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 עגלת ביבה אמבטיה + 
טיולון מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010 אחה"צ 

 למכירה עגלה ביבי גוגר' 
סיטי מיני 4 גלגלים 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7175085

 למכירה כסא תינוק 
לאופניים עד 25 קילו כחדש 

ממש 120 ש"ח גמיש
_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 מיטת תינוק 
בהזדמנות!!! צבע חום בוק 

מצב מצוין 350 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)31-32ח(054-8446728

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)31-32ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)31-32ח(050-4195132

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

מרווח אורטופדי ונוח
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 למכירה בגדי יד שניה 
לתינוקת בת שנה עד שנתיים 

עד 10 ש"ח לפריט
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

שרותי נגינה
 מורה לפסנתר, תמיד 

חלמת לנגן? בואי ללמוד 
באווירה חווייתית ומקצועית! 

לימוד לפי תוים/שמיעה. על ידי 
מורה מנוסה ומקצועית!

_____________________________________________)32-32(רותי - 054-8519257

 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

 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

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

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

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

 מעסה ורפלקסולוג מוסמך 
בעל ניסיון רב לגברים בלבד! 

_____________________________________________)31-32ל(גיא 052-8770606

 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

 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

 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

 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

 סורק 50 ש"ח
050-4147729 בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3463482

 מזגן תדיראן 8 ש', 3/4 
כ"ס + צנרת מתכת 5 מ' 

מפורק 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 מזגן 1.5 כ"ס חברת 
פילוט מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(03-6164553

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

_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-8470594

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 052-7180828

 שואב אבק 
KENWOOD במצב חדש 

_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח 050-5203761

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)31-32ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 הוברבורד במצב מעולה, 
200 ש"ח גמיש רק בשעות 

_____________________________________________)31-32ח(הערב 055-6766446

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300W ואט 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 190 ש"ח 050-6850138

 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

 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

 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

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

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

 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

 מזנון נוי + מגירות דלתות 
צבע לבן 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4110991

 סלון עור אטלקי שני 
מושבים מצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-2172111

 מיטת נוער נפתחת + 
מזרון אורטופדי L2 מגירות 

450 ש|"ח גמיש
_____________________________________________)31-32ח(053-3142335

 למסירה 3 כסאות עם גב 
מברזל 02-5812872

_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 בירושלים 6 כסאות סלון 
מרופדות רק 240 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(02-5812872 058-6770546

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער + ארגז במצב מצויין 

רק 140 ש"ח 02-5812872 
_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 למכירה שידת 4מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 ברע"ה למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מטרנה חדשה 
מהדרין שלב 3 40 ש"ח 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)32-33ח(053-3180904

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)32-33ח(054-8446728

 למכירה עגלת תאומים 
כחדשה 500 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה 052-6431557

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

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

 למכירה מיטת תינוק + 
עריסה 220 ש"ח צבע לבן 

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

 עגלת מיק בייבי גגון ורוד, 
שמורה כחדשה! 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6182303

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)32-33ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 משאבת אוונט ידנית + 
בקבוק רק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 עגלת מקרלן גינס )קצת 
_____________________________________________)32-33ח(דהוי( 150 ש"ח 058-3245685

 גגון ומזרן לעגלת בובו / 
טיקטוק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כסא בטיחות ציקו חדש!! 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 058-3245685

 משאבה דו צדדית חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטו 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לעגלת בוגבו קמיליון 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BRITAX חוזק מרווח 
אורטופדי ונוח מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

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

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

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

 למכירה מחליק  שיער 
 ,remington 'מעולה! של חב
חדש! לא היה בשימוש! נקנה 

ב- 400 ש"ח נמכר ב- 370 
_____________________________________________)31-31ח(ש"ח 052-7335357

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

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים 053-3138830

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

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים 053-3138830

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)31-32ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415 

 אופנים לילדים גודל 16 
ללא הילוכים 140 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 למכירה אורגנית ימה 
SPR260 כולל נרתיק דרוש 

תיקון 280 ש"ח 052-7690080 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 

 מטען לאופניים חשמליות 
48W !כחדש ממש

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 053-3142335

 למכירה קופסת קרטון 
בגודל 5.5*16*16 ס"מ במחיר 

_____________________________________________)31-32(2 ש"ח ליח' 052-7622009

 מכשיר סליידר קוצץ 
ירקות חדש 100 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה מצלמת וידאו 
לרכב, חדשה בקופסא! של 

חברת NOVOGO דגם 
 dashcam full hd 1080p

+ כרטיס זיכרון רק 170 ש"ח 
058-3233170)31-33(_____________________________________________

 דררה האכלת יד 250 ש"ח 
קוואקר האכלת יד 350 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4180104

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 בימבה פלא 80 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת/
כחול כהה 25 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 סליסר קוצץ ירקות הדגם 
הכתום 80 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר חברת 
קסטרו חדש 90 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-7041010

txed אופני הרים של 
26 300 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)31-32ח(054-8456883

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 054-8431644

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 58 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)31-32ח(054-7972972

 חדש באריזה! כיסויים 
מבד לסט סלוני 200 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-5728376 03-5704373

 למכירה בימבה כבאית 
גדולה + בימבה ורודה רק 70 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-8774181 שמעון

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

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

 למעון ילדים בבני ברק 
לשנה"ל תש"פ אחראית 

לתינוקיה, נסיון חובה 
תנאים טובים למתאימה 

052-7641817)32-33(_____________________________________________

 מטפלת חמה ומסורה 
לבוגרים במעון חרדי בפ"ת 

למשרה חלקית / מלאה 
052-7603242)32-33(_____________________________________________

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 סלולרי למכירה סוג 
שנפתח ונסגר, 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-32ל(גמיש 054-3584040

כללי

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

 נוקיה 230 חדש בקופסא 
כולל אחריות שנה וחצי 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-3299505

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למסירה עיתונים ישנים 
טלפון 02-5812872

_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 למכירה טלית צמר 
איכותית 105 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4381651

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)31-32ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8464909

 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

 יש לך קו כשר? בוא 
תעשה מזה כסף טוב )כל 

_____________________________________________)32-35ל(הארץ( 055-6721654

 כלובים דו קומתי מאובזר 
+ אוגרים 100 ש"ח רגילים 

מאובזרים 40 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(055-6797107

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-9089110

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8504411

 מסך מחשב 
POLYVIEM תקין 13 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בפ"ת 054-5349709

 תיק נשיאה למחשב נייד 
15.6 צבע שחור 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מקלדת אלחוטית דגם 
K260 לוגי'טק 30 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מכשיר DVD קורא 
מדיסקים ומדיסק און קי 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 054-5349709

 מיקרופון חדש! 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין מידה 14 
לגילאי 3-5 כולל גלגלי עזר 

_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 052-7148004

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

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

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

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

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

 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

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

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

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד חדש 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 כסא להוברבורד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 נעלי ספורט חדשות 
באריזה 100 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

 בירושלים שלושה 
קרטונים קרמיקה אפורה לקיר 

50 ש"ח כל קרטון
_____________________________________________)32-33ח(052-7627197

 זיכוי בפוקס הום 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 120 בלבד 054-8447073

 טלית חדשה כולל פתילות 
עבות קשורות )ספרד( פסים 

שחורים 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-8447073

 שמלת ערב אלגנטית 
לארועים מדה 42 כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7331365

 מתקן תלית כביסה 
פלסטיק חזק לבן כתר 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 תמונה ענקית הרב 
אלישיב לומד 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 ספר המהפך 2 של הר' 
זמיר כהן 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 בימבה גוק' 39 ש"ח 
בימבה פלא 85 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)32-33ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מטחנת בשר דגם קנוד 
_____________________________________________)32-33ח(הישן 250 ש"ח 053-3155415

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530

 למכירה רמקולים גדולים 
חברת סוני במצב טוב 250 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-4183200

 ילקוט ניקי 90 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה ילקוט קל גב 
סגול אורטופדי לילדה 35 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)32-33ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 99 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 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

 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

 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

 בית בובות של פליימוביל 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 תוכי דררות לא מאולף 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח גמיש 052-7130731

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7633738

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד לרג' שלושה חלקים 280 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-6658234

 למכירה נרתיק לאורגן 
)קייס( במצב מצוין במחיר 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8593729

 שמלת תחרה ושיפון 500 
ש"ח אפשרות להשכרה במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(סמלי 052-2378363

 משטח 1.90*1.40 מטר 
למיטה, חדש לחלוטין, היה 

בשימוש שבוע, נמכר עקב אי 
התאמה 250 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3584040

 למכירה שמן זית של חב' 
פרג ליטר מקורי מהמפעל 60 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח במבצע 052-7188017

 נעלי כדורסל חדשות 
לגמרי באריזה, מידה 47 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-52203761

 למכירה זיכוי במסעדת 
ריקוטה ע"ס 150 ש"ח נמכר 
_____________________________________________)31-32ח(ב- 120 בלבד 052-7669361

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 למכירה תווי קניה בשוק 
מהדרין בשווי 500 ש"ח ב- 

_____________________________________________)31-32ח(400 052-7195065

 ברה"ע למכירה תיק 
מזודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 60 ש"ח 050-6850138

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)31-32ח(053-3138830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון 200 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)31-32ח(053-3138830



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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

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

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

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

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

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

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

 דרושה מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)31-34(_____________________________________________

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרוש/ה שוזרת 
בעבודת יד לסלון פאות, 

אחרי קורס וניתן ללא 
נסיון, בחולון, ש. גמישות 

052-3500725)30-33(_____________________________________________

 לצהרוני המשכיל בפתח 
תקוה דרושים/ות מורים/ות 

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

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

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

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

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

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

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

 דרוש מיידי נהג עם רשיון 
אוטובוס זעיר פרטי להסעות 

_____________________________________________)29-32(ומשלוחים 053-3169658

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת לגילאי שנה, 

למשרה חלקית 7:30-13:15. 
2. מבשלת למשרה חלקית. 

_____________________________________________)29-32ל(052-8226582 052-8530061
 משלוחן לירקות מוסדי 

בב"ב, רישיון ב', מגיל 24 
עבודה פיזית, להתקשר בערב
050-4168864 077-7010470)29-32(_____________________________________________

 בפתח תקוה /גבעת 
שמואל דרושה סייעת מובילה 

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

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

_____________________________________________)29-32(תנאים טובים 054-6855447

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

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

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

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה 

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

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

למלאה/חלקית ניתן גם שעות 
גמישות 054-3080787

050-7884864)30-33(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

וסאפ, קו"ח לפקס:
 03-5222223

heshuvim@gmail.com)30-33(_____________________________________________

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

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

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

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

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

054-5841018)30-33(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/צהרון, אווירה 

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

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

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

 קופאים/ות סדרנים/
ות ועובדים כלליים, מגיל 

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

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

קו עיתונות דתית / 8230978 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

בס״ד

עלה
אנשים, שאיפות, הישגים.

יש לך סבלנות, אהבה וגישה לילדים?
בואי אלינו להיות

סייעת חינוכית לפעוטות
עם צרכים מיוחדים 

לפרטים: 03-6711800
sariww@gmail.com  | 03-6171808 :קו“ח לפקס

> תחילת עבודה מיידית! > משרה מלאה וקבועה! 
> תנאים טובים למתאימות

הטבות מיוחדות למסיימות לימודי חינוך מיוחד 

להשתלב בתוך צוות צעיר, דינאמי, אנושי ומגובש

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק, 
גננת לשנה"ל תש"פ, יום 

חופשי, קו"ח לפקס
03-619-0002)31-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למעון במרכז בני ברק 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

למשרה חלקית/מלאה
054-2586877)31-32(_____________________________________________

 למעונות אביב התורה 
דרושות גננות ומטפלות, 
_____________________________________________)31-34(שכר הולם 054-4893566

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)31-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש מחסנאי למחסן 
יבואן בב"ב, אפשרי פנסיונר 

zipi93@gmail.com קו"ח
050-7926486)31-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
גננת בעלת משמעת חזקה 
לצהרון 13:00-17:00 סייעת 

בוקר ומ"מ למשך השנה, 
תנאים טובים למתאימות 

03-9160700 בוקר
_____________________________________________)31-32(ווצא"פ 050-7877853

 לעמותה בב"ב, דרושה 
מזכירה בכירה, דרישות 

התפקיד: בעלת ראש גדול, 
חריצות, אחריות, יכולת ניהול 

של משימות מרובות בו זמנית. 
ידע בהנה"ח, שליטה מלאה 

בתוכנות האופיס,
grf.w@etrog.net.il :31-32(קו"ח(_____________________________________________

 דרושות גננות ומטפלות 
למעון חרדי בת"א לשנה 

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

 דרוש מפעיל עם קבוצת 
ילדים למבנה תמ"ת פנוי בנווה 

_____________________________________________)31-34ל(חוף ראשל"צ 050-8883222

 לצהרוני המשכיל 
בפתח תקווה דרושות/ים

מורות/ים לבתי ספר 
ממלכתיים שעות 

העבודה 12:45-17:00 
שכר הולם למתאימות/ים 

לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)31-32(_____________________________________________

לצוות לוין בע"מ
דרושות גננות וסייעות

 לשנת תש"פ
לצהרונים בגני ילדים בפ"ת- 

שכונת אם המושבות

לפרטים להתקשר בין השעות: 14:00-17:00 
בימים: א'-ה' בלבד!

עינת- 052-3568725
 08-9261967 משרד: 
08-9262518 פקס: 

שכר הולם למתאימות!

לשעות 13:45-16:45
מתאים גם לגננות ולמורות בשנת שבתון

הסעה מאלעד לפ"ת מובטחת!
הגנים הינם למגזר החילוני בלבד!

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

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
לחברת אופטיקה בב"ב 

*מזכירה למכון אבחון וטיפול 
חרדי במרכז, גלאט גו'בס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 רמי"ם, מורים, מרצים 
ללימודי קודש וכן ללימודים 

מקצועיים, אנשי צוות, 
משגיחים, מדריכים ועובדים 

כלליים לישיבה חדשה לחוזרים 
בתשובה במרכז, גלאט גו'בס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 מנהלת לסמינר בירושלים 
*מורה / מחנכת לביה"ס 

תיכון בית יעקב במכרז *מורה 
לכיתה יב' לסמינר בירושלים
גלאט גו'בס 073-7055666

www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
לחברת אופטיקה בב"ב *מנהל 

נמרץ לישיבה במרכז *מנהל 
לת"ת קטן בירושלים

גלאט גו'בס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 מזכירה למוסד חינוכי 
לבנות חרדיות בירושלים 

*מזכירים/ות למרכז רפואי 
בירושלים *מזכיר לארגון 

להקמת שיעורי תורה 
בירושלים גלאט גו'בס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 משגיח כשרות ועינייני 
דת לבית חולים במרכז גלאט 

גו'בס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 דרושות נשים לפתיחת 
עסק עצמאי במכירות למסלול 

ניהולי לפגישת התאמה
052-7641353)32-35(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-35(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)32-35(מעולים! 054-4771509

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון בב"ב 

תנאים טובים למתאימה
_____________________________________________)32-33ל(050-4146721

 לת"ת בת"א, מורה 
ללימודי חול לשעות 

אחה"צ לשנה"ל הבאה 
_____________________________________________)32-33(טל': 052-7623821

 נהג אוטובוס זעיר 
מאזור בני ברק, על 

מרצדס אוטומט תנאים 
_____________________________________________)32-35(טובים 050-4405578

 מטפלת למשרה 
מלאה למעון יום במרכז 

ב"ב, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)32-33(למתאימה 054-4842065

 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(_____________________________________________

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

השעות 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)32-33(מצויינים 050-4144711

 למעון ילדים בבני ברק, 
לשנה"ל תש"פ מטפלת 

למשמרת צהריים
052-7641812 13:30-16:00)32-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול היומן פגישות שלו, 
תיאומי נסיעות, ועוד. 3-4 

שעות ביום - גמיש שכר 50 
ש"ח לשעה קריירה

072-222-2622)32-32(_____________________________________________

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה, לניהול 

יומנים ועבודה משרדית רגועה, 
שעות נוחות בבוקר 7,500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח קריירה 072-222-2622

 לחברה סמוכה לבני ברק 
מזכיר/ה לניהול המשרד, 

לניהול יומנים ועוד, משרת 
בוקר א-ה 8:00-13:00, שכר 

45 ש"ח לשעה קריירה
072-222-2622)32-32(_____________________________________________

 דרוש נהג בוס למנכ"ל 
למשרה קבועה, שכר התחלתי 

8,000 ש"ח קריירה
072-222-2622)32-32(_____________________________________________

 דרושה סייעת לתינוקיה 
עד השעה 13:00 מ- 1.9.19 
_____________________________________________)32-33(בגני הדר פ"ת 050-3904445

מזכיר/ה

קלינאי/ת תקשורת

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושים/ת:

פיזיותרפיסט/ת
עובד/ת סוציאלי/ת

מטפל/ת ריגשית

סייע/ת

 למעון ילדים בב"ב, 
מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה/חלקית 

050-4160333)32-35(_____________________________________________



יש בדיקות שצריך
לעשות בצום

מכבי מזמינה אתכם לערוך בדיקות תקופתיות 
 ביום ראשון, צום תשעה באב

בין השעות 12:00– 7:00 
במרכז הרפואי, רח׳ רבי עקיבא 86, בני ברק.

בואו לערוך את
הבדיקות התקופתיות

רפואה מותאמת אישית בכל גילהחשובות בכל גיל
3040503040

עם יד על הלב
מתי לאחרונה

הלכת להיבדק?

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535  גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
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