
התשואות הארוכות 
שבו לעלות

המט"ח בתרחיש של ייסוף על פני הפחתת ריבית • העודף 
בחשבון השוטף זינק ברבעון השני לרמה גבוהה של 4.2 
מיליארד דולר • ענף התעשייה נמצא במיתון במדינות 

המפותחות | עמ' 5

מחירי הדלק יזנקו בעקבות המתקפה בסעודיה
בשל המתקפה על שדות הנפט של סעודיה שגרמו נזק של 5.7 מיליון חביות נפט ביום, ההערכה היא שמחירה של 

חבית נפט יזנק בשיעור של עד 10 דולר לחבית | עמ' 2

שפע מלגות 
לסטודנטים 
זה לא חלום

בכירי יועצי הרפואה 
בציבור החרדי התכנסו 

ליום עיון מיוחד 
ששילב הרצאות 

מקצועיות ומפגש 
בלתי אמצעי | עמ' 6

חלק מהמלגות 
תלויות בציוני הבגרות 
והפסיכומטרי וחלקם 

משתנות לפי החוג הנלמד. 
במתמטיקה, מדעי הטבע, 
אנגלית ותנ"ך – מחשבת 

ישראל, למשל, קיים מערך 
מלגות ייחודי | עמ' 6

פיצה האט סניף בני ברק
בן גוריון 29 )פינת ז'בוטינסקי( בני ברק

משלוחים
 חינם!

1-700-50-60-70
מינימום הזמנה

69.90 

2 מגשים ב-90 קוד קופון 679090
3 מגשים ב-120 קוד קופון 120120

למביא מודעה זו:

קינוח מתנה
בהזמנת 2 עיקריות / 2 מוקפצים

* אין כפל מבצעים * עד גמר המלאי

בס"ד יום רביעי י"ח אלול תשע"ט  18/9/19 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ז אלול תשע"ט 17/9/19

דולר ארה"ב « 3.5380
אירו « 3.9039
לירה שטרלינג « 4.4085
יין יפני « 3.2819
פרנק שוויצרי « 3.5691

הממשלה אישרה 
את הקמת היישוב 

מבואות יריחו
/ עמוד 2

כלכלה עולמית



הממשלה אישרה את הקמת היישוב 

הממשלה אישרה את הקמת 
היישוב מבואות יריחו

ירושלים 
מציגה: עיר 

דיגיטלית

בממשלה הבינו כי יש להקל ולזרז הקמת ישובים חדשים גם כחלק מתפיסת הביטחון החדשה וגם 
כמענה אמיתי וראוי לפתרון מצוקת הדיור. שינוי המדיניות הזאת מהווה בשורה של ממש לפרויקט 

הדיור החרדי ב"דורות עילית"

מתפיסת  כחלק  גם  חדשים  ישובים  הקמת  ולזרז  להקל  יש  כי  הבינו  בממשלה 
הביטחון החדשה וגם כמענה אמיתי וראוי לפתרון מצוקת הדיור. שינוי המדיניות 

הזאת מהווה בשורה של ממש לפרויקט הדיור החרדי ב"דורות עילית"
המובילות  בין  ירושלים  עיריית 
ע"פ   - דיגיטל  בשירות  ישראל  בערי 
 • דלוויט  חברת  של  דיגלוקלי  מדד 
ברצף  שנייה  שנה  שומרת  ירושלים 
על ציון גבוה בזכות מגוון השירותים 

הדיגיטליים

מאת: יחיאל חן

ביום ראשון השבוע את  הממשלה אישרה 
הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים 

את היישוב מבואות יריחו.
ממשרד המשפטים נמסר כי "במהלך ישיבת 
הפסקה  נעשתה  קצר  זמן  לפני  הממשלה 
הממשלה  ראש  עם  התייעצות  לצורך 
וראש המל"ל לגבי יסוד הדחיפות בקבלת 
מבואות  הישוב  להקמת  בנוגע  ההחלטה 
יריחו בבקעת הירדן. במסגרת ההתייעצות, 
לממשלה  המשפטי  היועץ  בפני  הוצגו 
התפתחויות מדיניות מן היממה האחרונה, 
לצד הערכת ראש הממשלה וראש המל"ל 
ההחלטה  בקבלת  דחיפות  קיימת  לפיה 
בעת  הממשלה  ע"י  הישוב  את  להקים 
רכיב  התקיימות  ונוכח  אלו,  בנסיבות  הזו. 
המשפטי  היועץ  המיוחדת,  הדחיפות 
כי על אף שקיימים קשיים  לממשלה קבע 
לבחירות,  הקירבה  נוכח  ניכרים  משפטיים 

ניתן לקבל את ההחלטה״.
ההחלטה להקים את היישוב מגיעה לאחר 
ממשלתיים  מגורמים  שונות  הצהרות 
וקובעי מדיניות בדבר שינוי מהותי בהליך 
גורמים  לדברי  חדשים.  יישובים  הקמת 
בכירים, בממשלה הבינו כי יש להקל ולזרז 
מתפיסת  כחלק  גם  חדשים  ישובים  הקמת 
הביטחון החדשה וגם כמענה אמיתי וראוי 
לפתרון מצוקת הדיור. אין ספק כי גם למצב 
ימינה  נוטה  הממשלה  ראש  בו  הפוליטי 

מאת: יחיאל חן

ראשון  ביום  אישרה  הממשלה 
הממשלה  ראש  הצעת  את  השבוע 
בנימין נתניהו להקים את היישוב מבואות 

יריחו.
"במהלך  כי  נמסר  המשפטים  ממשרד 
נעשתה  קצר  זמן  לפני  הממשלה  ישיבת 
ראש  עם  התייעצות  לצורך  הפסקה 
יסוד  לגבי  המל"ל  וראש  הממשלה 
הדחיפות בקבלת ההחלטה בנוגע להקמת 
הירדן.  בבקעת  יריחו  מבואות  הישוב 
היועץ  בפני  הוצגו  ההתייעצות,  במסגרת 
מדיניות  התפתחויות  לממשלה  המשפטי 
ראש  הערכת  לצד  האחרונה,  היממה  מן 
קיימת  לפיה  המל"ל  וראש  הממשלה 
את  להקים  ההחלטה  בקבלת  דחיפות 
בנסיבות  הזו.  בעת  הממשלה  ע"י  הישוב 
הדחיפות  רכיב  התקיימות  ונוכח  אלו, 
לממשלה  המשפטי  היועץ  המיוחדת, 
קבע כי על אף שקיימים קשיים משפטיים 
ניכרים נוכח הקירבה לבחירות, ניתן לקבל 

את ההחלטה״.
ההחלטה להקים את היישוב מגיעה לאחר 
ממשלתיים  מגורמים  שונות  הצהרות 

וקובעי מדיניות בדבר שינוי מהותי בהליך 
גורמים  לדברי  חדשים.  יישובים  הקמת 
להקל  יש  כי  הבינו  בממשלה  בכירים, 
כחלק  גם  חדשים  ישובים  הקמת  ולזרז 
כמענה  וגם  החדשה  הביטחון  מתפיסת 
הדיור.  מצוקת  לפתרון  וראוי  אמיתי 
ראש  בו  הפוליטי  למצב  גם  כי  ספק  אין 
בצירוף  פעם  ומאי  ימינה  נוטה  הממשלה 
תרמה  יש  האוהד  האמריקני  הממשל 

לשינוי התפיסה אצל קובעי המדיניות
בשורה של  מהווה  הזאת  המדיניות  שינוי 
ב"דורות  החרדי  הדיור  לפרויקט  ממש 
החרדית  העתיד  כעיר  המסתמנת  עילית", 
במזרח גוש דן. "דורות עילית" הינה קרקע 
חקלאית פרטית שנמצאת בהליכי הפשרה 
ותכנון. בשלב זה מתמקדים היזמים בדרכי 
לדורות  שמוביל  הכביש  ובתכנון  הגישה 
לתכנון  בנוסף   ,55 מכביש  היישר  עילית 

מקיף לבנייה עתידית של העיר.
מצד  נכונות  יש  מבעבר,  בשונה  "היום, 
והשרים  הממשלה  ראש  ומצד  הממשלה 
פתרונות  ומציאת  בניה  לקדם  הבכירים, 
הרב  אומר  החרדית",  הדיור  למצוקת 
מונטג המנהל את צוות התכנון של דורות 
ממשלה  שרי  בשטח  כאן  "היו  עילית. 

וחברי כנסת וכולם היו אחידים בהחלטתם 
יש  החרדי.  הציבור  של  העתיד  עיר  שזו 
קונצנזוס של שרי הממשלה. גם יו"ר ימינה 
הבאה  בממשלה  כי  הצהירה  שקד  איילת 
מאסיבית  בניה  לדרוש  מפלגתה  בכוונת 
בכל האזור בדגש על מזרח גוש דן, כאשר 
בתחילת  ביותר  הקרוב  הפרטי  השטח 
תקום  שעליו  השטח  זהו  דן,  גוש  מזרח 
בעבר  לב,  נשים  אם  עילית.  דורות  העיר 
קרקע,  פיסת  כל  על  להילחם  צריך  היה 
להרכיב  שעתידות  המפלגות  כל  היום 
בהמשך  תומכות  הבאה,  הקואליציה  את 

הבניה באזור".
הרב מונטג מוסיף: "דורות עילית מהווה 
הדיור  מצוקת  לפתרון  אמיתית  בשורה 
החרדית, משום שהיא מתוכננת כעיר ולא 
כיישוב קהילתי שמתפרס על פני תא שטח 
גדול. תכנון כזה נותן פתרון לאלפי יחידות 
כך  בודדות.  עשרות  לכמה  רק  ולא  דיור 
החרדיות  הערים  שתי  הוקמו  למעשה 
מודיעין עילית וביתר עילית. דורות עילית 
הממשל  שגורמי  התכנון  סוג  בדיוק  היא 
לפתרון  להביא  ובכך  לקדם  מעוניינים 

אמיתי של מצוקת הדיור"

מאת: יחיאל חן
 

במדד  בארץ  שנייה  היא  ירושלים  עיריית 
מתן  הבוחן   Deloitte חברת  של  "דיגילוקאלי" 
 250 ל-  דיגיטליים מקוונים לתושבים, בהשוואה  שירותים 

רשויות נבחרות בארץ.
מתן  בזכות  היתר  בין  לירושלים  הוענק  הגבוה  הציון 
דו״ח  תשלום  בארנונה,  טיפול  בנושאי:  מקוונים  שירותים 
חניה,  דו"ח  על  ערעור  חניה,  לתו  בקשה  הגשת  חניה, 
לגני  רישום  תושב",  ל"תיק  גישה  האתר,  דרך  קשר  יצירת 
ילדים, רישום לבתי ספר, זימון תור לקבלת שירות פרונטלי 
ושירותים מקוונים לבעלי העסקים בעיר כגון מידע לפתיחת 
לרישיון  בקשה  והגשת  עסק  רישוי  סטאטוס  בדיקת  עסק, 
עסק. וכן הודות לציונים גבוהים באפשרות חיפוש באתר, 
התאמת האתר למובייל וקיומם של אתר, דף עירוני ברשתות 

החברתיות ואפליקציה עירונית.
אנו מציינים בסיפוק את ההישג זו שנה שנייה ברציפות, זאת 
לאחר השקעה ממושכת בשיפור השירותים המקוונים, זאת 
במטרה לסייע לתושבים ולמנוע בזבוז זמן יקר של עמידה 

בתורים מיותרים.
ליאון: "הזוכים האמתיים הם התושבים  ראש העיר, משה 
רווחת התושבים  ואיכותיים,  הנהנים משירותים מתקדמים 
לעמוד  גאה  אני  הראשון.  במקום  מבחינתי  תמיד  תעמוד 
בחזית  הניצבת  בשירות  ומובילה  דיגיטלית  עירייה  בראש 
לתחום  נוגע  זה  כאשר  במיוחד  הטכנולוגית,  החדשנות 

השירות לתושב וגם בניהול השוטף של העיר".
עיריית  העירוני  המוקד  אפליקציית  גם  תושק  בקרוב 
ירושלים +106. האפליקציה תהיה פשוטה להפעלה, תכלול 
10 קטגוריות שונות ותאפשר לכל תושב, בהקשות בודדות 
את  המחייבים  ואירועים  תקלות  על  למוקד  לדווח  בלבד, 
למחלקות  ישירות  מועברים  כשהדיווחים  העירייה  טיפול 

הרלוונטיות. השטח עליו תיבנה העיר דורות עילית

י"ח אלול תשע"ט 218/9/19

מאת: יחיאל חן 

שיוט  בטילי  או  מזל"טים  של  בהתקפה  מדובר  האם 
הנפט  מתקני  על  מעיראק  האיראנים  ע"י  שנורו  מדויקים 

הסעודים?
נפט  לעיבוד  במתקן  האחרונה  בשבת  שאירע  האדיר  הפיצוץ 
באבקאיק ובשדה הנפט הסמוך בח'ורייס בסעודיה, גרמו לסעודים 

לצמצם את תפוקת הנפט בחצי מהכמות. בשל גל השריפות הענק 
שנותר כתוצאה מהמתקפה, נגרם הפסד של 5.7 מיליון חביות נפט 

ביום, המהווים 50 אחוזים מתפוקת הנפט של המדינה.
ניכר מהדלקים ברחבי  וחלק  זהו מתקן הגז מהגדולים בעולם 

העולם, מקורם בשדות הנפט של סעודיה. 
בעולם מעריכים, כי בימים הקרובים יזנקו מחירי הנפט בשיעור 
של 10 דולרים לחבית, כאשר המשמעות היא שמחירי הדלק יעלו 

בשיעור ניכר.

אסושיאטס  אויל  ליפאו  הנפט  חברת  נשיא  ליפאו,  אנדרו 
מעריך  אני  ביותר,  הגרוע  "בתרחיש  כי   CNBC-ל בראיון  אמר 

שהמחירים יהיו גבוהים ב-5 דולר או 10 דולר לחבית". 
שנשיא  ואף  המתקפה  נזקי  את  כעת  לאמוד  מנסים  הסעודים 
ומנכ"ל תאגיד הנפט הסעודי הממשלתי ארמקו, אמין נאסר, אמר 
כי "החלה כבר העבודה להחזרת הייצור ונפרסם עדכון בתוך 48 
שעות", ההערכה היא שהנזק לשדות הנפט של סעודיה עצום וכי 

ההשפעה של המתקפה תשפיע גם על מחירי הדלקים בעולם.

הצפי: מחירי הדלק יזנקו 
בעקבות המתקפה בסעודיה

בשל המתקפה על שדות הנפט של סעודיה שגרמו נזק של 5.7 מיליון חביות נפט ביום, ההערכה 
היא שמחירה של חבית נפט יזנק בשיעור של עד 10 דולר לחבית

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
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

אני  זה  בשלב  בביה"ס.  מקום  כממלאת  עובדת  אני  שאלה: 
טופס  על  לחתום  לי  נתנו  בתקן.  מ"מ  להיות  כדי  תיק  פותחת 
בכל  הבעל"ט  בשנה"ל  להעסיקני  מחויבות  מהמוסד  שמסיר 
מצב שיהיה בו כולל חופשת לידה. האם מסמך זה חוקי והאם 
מחובתי לחתום עליו? ומה המגבלות של מכתב זה שאני אפסיד 
עצמי  את  לפטור  יכולה  אני  כיצד  מחויבת  ואיני  ובמידה  ע"י 

מלחתום?
תשובה: על חוקי ההגנה בקשר לעובדת בהיריון לא ניתן 
לפיטורי  התמ"ת  משרד  באישור  הצורך  ולמשל  להתנות 
ניתן  אינו  בחוק  הקובעים  לתנאים  ובכפוף  בהיריון  אישה 
להתניה ועובדת לא יכולה לוותר על זכויותיה בנושא. הייתי 
ממליץ לך למסור את המסמך לעיונו של עו"ד העוסק בדיני 

עבודה בכדי לבחון את חוקיות המסמך.



שאלה: הוצעה לי עסקה מסוימת מול חברה בע"מ, כיצד 
בהתחייבותה  תעמוד  שהחברה  עצמי  את  להבטיח  אוכל 
אם אין בהתחייבות החברה בכדי לחייב את בעלי המניות 

בחברה?
תשובה: כאשר מתקשרים בעסקה מול חברה בע"מ ניתן 
בצורה  ולחייבם  המניות  בעלי  של  אישית  ערבות  לדרוש 
גם  כמובן  ניתן  לפי ההסכם.  החיובים של החברה  בכל  זו 
לדרוש בטוחות נוספות בהתקשרות עם חברה אך יש לשים 
לב שככל ולא קיבלנו ערבות אישית של בעלי המניות אזי 
כל התחייבויות החברה הינן התחייבויות של החברה בלבד 

ולא של האנשים עצמם שמנהלים את החברה בפועל.



שאלה: פורסם בתקשורת שלקוחות של חברה כלשהי או לקוחות 
של בנק כלשהו יהיו זכאים להחזר בגלל תביעה שהוגשה בנושא 
מסוים, איך אוכל לדעת אם גם אני זכאי להחזר או לפיצוי? האם 

עלי לבקש להצטרף לתביעה הייצוגית?
נקבע  כלל  בדרך  ייצוגיות  בתביעות  בפשרות  תשובה: 
קריטריונים  לפי  הקבוצה  לחברה  הפיצוי  לחלוקת  מנגנון 
היועץ  ידי  על  גם  פרסומם  טרם  שמאושרים  ברורים 
כלל  בדרך  המשפט.  בית  ידי  ועל  לממשלה  המשפטי 
בפרסום של פשרה מופיעות ההנחיות לחברי הקבוצה מה 
במסגרת  בפיצוי.  או  בהחזר  לזכות  בכדי  לעשות  עליהם 
להצטרף  לבקש  צורך  כלל  בדרך  אין  ייצוגית  תביעה 
מראש לקבוצה לאחר שהתביעה כבר הוגשה ולאחר שבית 
ייצוגית בעבור  לנהל תביעה  יחיד  המשפט מאשרת לאדם 
קבוצה גדולה, כל מי שמתאים לקריטריונים שהוגדרו ולא 

ביקש להיגרע מהקבוצה, יהיה חלק מהקבוצה.

מאת: מנדי קליין

בוחן  ישראל  בנק  של  המחקר  בחטיבת  שנבנה  מודל 
והאם  את הנטל הפיסקלי הצפוי של תשלומי הקצבאות 
את  תואמים  הלאומי  הביטוח  של  הקיימים  המימון  מנגנוני 
מאפשר  גם  המודל  בישראל?  הקצבאות  על  הצפויה  ההוצאה 

לבחון הצעות מדיניות ואת השפעתן בטווח הארוך.
בתרחיש שמבוסס על המצב החוקי הקיים, צפוי גידול הדרגתי 
מתון, עד לכדי 0.8% תוצר נוסף כל שנה, של ההוצאה על קצבאות 
הביטוח הלאומי בארבעת העשורים הקרובים. גם בתרחיש סביר 
יותר - שממשיך מגמות עבר בגידול הקצבאות, כולל הצמדה של 
העלאה  ומניח  במשק,  הממוצע  לשכר  והילדים  הזקנה  קצבאות 
מתונה של גיל הפרישה והצמדה של תקרת ההכנסה החייבת בדמי 

ביטוח לאומי לשכר - צפוי גידול זהה. 
להנחות המרכזיות שבה, מעלה  הרגישות של התחזית  בחינת 
שההוצאה הצפויה על גמלאות הביטוח הלאומי ב-2065 )השנה 
האחרונה עבורה יש תחזיות דמוגרפיות של הלמ"ס( נעה בטווח 

שבין 7.0 ל-8.4 אחוזי תוצר, לעומת כ-6.8 אחוזי תוצר כיום. 
 - יציאת המערכת מאיזון  על בסיס המצב החוקי הקיים, שנת 
כלל  בין  פער שוטף  נוצר  לפי השנה שבה  זה  המוגדרת במסמך 
ההסדרים  פי  על  הלאומי  לביטוח  המוקצים  המימון  מקורות 
זמן  נקודת   .2050 היא   – כלל תשלומי הקצבאות  לבין  הקיימים 
זו מאוחרת משמעותית מאלו שהוצגו בדיונים קודמים שהתקיימו 

במגזר הציבורי.
ככל שההחלטות לגבי איזון המערכת יתקבלו מוקדם יותר, כך 
ההתאמות הנחוצות יהיו מתונות יותר ויתפרסו על-פני מספר רב 

יותר של מוטבים ומשלמי מסים.
המחקר  מחטיבת  פינקלשטיין  עדי  ידי  על  שנערך  ניתוח 
וסוגיות  מדיניות  ניתוחי  ב"לקט  בקרוב  ויתפרסם  ישראל  בבנק 
מחקריות" של בנק ישראל בוחן את הגורמים הצפויים להשפיע 
ואת  בטווח הארוך על תשלומי הקצבאות של הביטוח הלאומי, 
המימון  הסדרי  עמידות  ועל  הפיסקליות  העלויות  על  השפעתם 
את  המשלב  מודל  על  מתבסס  הניתוח  הקצבאות.  של  הנוכחיים 
התחזיות הדמוגרפיות של הלמ"ס, מודל הצמיחה בטווח הארוך 
שפותח בבנק ישראל וניתוחים סטטיסטיים של תוואי ההתפתחות 
ניסיון  בסיס  על  הלאומי  הביטוח  דמי  ושל  שונות  קצבאות  של 

העבר.

בתרחיש המתבסס על החוקים הקיימים נמצא כי סך תשלומי 
הקרובים,  בעשורים  מהתוצר  יותר  מהר  לגדול  צפוי  הקצבאות 
שצופה  המהיר  והגידול  האוכלוסיה  הזדקנות  בשל  בעיקר  וזאת 
זאת,  עם  הנכות.  קצבת  מקבלי  בשיעור  לאומי  לביטוח  המוסד 
הגידול ההדרגתי הצפוי בנטל בישראל – 0.8 אחוז תוצר על פני 
אחרות  מפותחות  למדינות  בהשוואה  מתון   - עשורים  ארבעה 
מכיוון שבישראל האוכלוסייה צעירה, קצב הילודה גבוה וקצבת 
חשוב  גורם  אחרות.  מפותחות  למדינות  יחסית  נמוכה  הזקנה 
הצמדת  הוא  הקצבאות  בתשלומי  החזוי  הגידול  את  שממתן 
קצבאות הזקנה והילדים למדד המחירים לצרכן, ולא לשכר, מה 
להכנסות  ביחס  ניכר  בשיעור  זמן  לאורך  אותן  לשחוק  שצפוי 

משקי הבית ולתוצר.
נבחנת  הקיים  החוקי  המצב  המשך  של  ההשפעה  בחינת  לצד 
הביטוח  לשינויים אפשריים במערכת  התוצאות  רגישות  במסמך 
הלאומי. למשל: 1( הצמדת כלל הקצבאות לשכר הממוצע במשק 
במקום למדד המחירים לצרכן. בתרחיש כזה הגידול הצפוי ביחס 
תוצר,  אחוזי  ל-1.7  להגיע  צפוי  לתוצר  הקצבאות  תשלומי  בין 
2( העלאת גיל הפרישה לנשים  0.8 על פי החוק הקיים;  לעומת 
במקרה   .2019 ביוני  האוצר  משרד  שהציע  החוק  מתווה  פי  על 
כזה הגידול בקצבאות יסתכם רק ב-0.4 אחוז תוצר; 3( התמתנות 
על  שיתייצב  כך  הנכות  קצבת  מקבלי  מספר  של  הגידול  בקצב 
3.5% כיום ו-5% בתרחיש הבסיסי.  3.9% מהאוכלוסייה לעומת 
אחוז  ב-0.4  רק  יסתכם  הקצבאות  בסך  הגידול  כזה  במקרה  גם 
שכל  זניחה  לא  סבירות  שיש  מעריכים  שאנו  מכיוון  תוצר. 
ותקרת  רצפת  ולצידם הצמדה של  יאומצו,  אכן  השינויים האלה 
ההפרשה של דמי הביטוח לשכר הממוצע, אנו בוחנים גם תרחיש 
על  ההוצאה  סך  כי  ומוצאים  האלה  השינויים  כל  את  המשלב 
החוק  פי  על  לזו שמתקבלת  מאוד  דומה  זה  בתרחיש  הקצבאות 

הקיים )איור 1(.
הביטוח  למערכת  שזמינים  המקורות  תזרים  של  השוואה 
הסדרי  פי  על  הצפויים,  הקצבאות  תשלומי  למימון  הלאומי 
המימון הקיימים ובתרחיש הבסיס, מצביעה על פער החל משנת 
גדול  התפעול  והוצאות  הקצבאות  סכום  זו  משנה  החל   .2050
מסך התקבולים מהגביה הצפויה, מהעברות הממשלה, מתקבולי 
משום  הלאומי.  הביטוח  של  החוב  אגרות  ומפירעון  הריבית 
התקציביים,  המקורות  הגדלת  של  בצורה  התאמות  ידרשו  כך 
בתרחיש  הקצבאות.  הפחתת  או  הלאומי  הביטוח  דמי  העלאת 

בה  השנה  לעיל,  שתוארו  השינויים  את  המשלב  האלטרנטיבי, 
יווצר פער תזרימי היא 2053.

תזרימי  קושי  צפוי  בה  לנקודה  עד  הארוך  הזמן  משך  למרות 
ההתאמות  בביצוע  רבה  תועלת  יש  הלאומי  הביטוח  במערכת 
לנקודת  להמתין  ולא  יותר,  מוקדם  במועד  למערכת  הנדרשות 
הזמן בה המערכת תיקלע לקושי תזרימי. אם הממשלה תבצע את 
תידרש   ,2050 בשנת  רק  המערכת  למימון  הנדרשות  ההתאמות 
אז התאמה מיידית של 0.8 אחוז תוצר, שמשמעותה – למשל – 
40 אחוזים בקצבאות הזקנה והשארים. לעומת  היא הפחתה של 
את  לצמצם  יכולה   ,2021 בשנת  כבר  ההתאמות  התחלת  זאת, 
גודל ההתאמה השנתית ל-0.4% תוצר – שמשמעה הפחתה של 
10% בלבד בתשלומי הקצבאות, לכל הזכאים, החל משנת 2021. 

מאת: יחיאל חן

בשורה טובה לבעלי הרכב. החל מיום שני השבוע, ניתן 
לשלם עבור אגרת רישיון הרכב באתר של משרד התחבורה 
)5678*(, ולקבל את הרישיון מיידית בדואר  או במוקד הטלפוני 
מנכ"לית  הודיעה  כך  מהבית.  לצאת  מבלי  )מייל(,  האלקטרוני 

משרד התחבורה, קרן טרנר-אייל.
לדברי טרנר-אייל, השירות החדש יאפשר לראשונה להדפיס את 
רישיון הרכב בבית, ללא שום הגבלה וללא צורך בתשלום עבור 
שיפורים  של  ארוכה  לשורה  מצטרף  המהלך  רישיון.  כפל  אגרת 
בהם  הרישוי,  בשירותי  התחבורה  משרד  שמבצע  משמעותיים, 

צמצום ביורוקרטיה וקיצור זמני ההמתנה במשרדי הרישוי.
ראש אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, צור אהרון הוסיף 
כי האגף, יחד עם ממשל זמין, סיים פיתוח ייחודי המאפשר לשלוח 
את רישיון הרכב בתבנית מסמך PDF למייל של משלם האגרה, 
הציבורי  בשירות  הראשונה  הפעם  "זו  התשלום.  ביצוע  לאחר 

שהאזרחים מקבלים מסמך רשמי של המדינה באופן מידי לאחר 
ביצוע פעולה דיגיטלית של תשלום מקוון", הוסיף אהרון.

לרשות  כי  ציין  פלור  אבנר  )אינג'(  התנועה,  מנהל  סמנכ"ל 
הרכב,  רישיון  להדפסת  נוספת  אפשרות  כיום  עומדת  הנהגים 
רישוי בארץ. לדבריו, בימים אלה עורך משרד  גם במספר מכוני 
במכוני  להדפיס  רכב  לבעלי  המאפשר  ייחודי,  ניסוי  התחבורה 
הרישוי את רישיון הרכב ששולם ולבצע את המבחן השנתי לרכב 
)"טסט"(. פלור הוסיף כי בקרוב, יורחב הניסוי לכל מכוני הרישוי 

בישראל.
לפני  כי  הזכיר  כהן  גילי  התחבורה,  במשרד  שירות  סמנכ"ל 
נהיגה  רישיון  להחזיק  החובה  את  התחבורה  משרד  ביטל  כשנה 
ורכב בעת הנהיגה בכלי רכב פרטיים ומסחריים, במטרה לצמצם 
את הביורוקרטיה ולחסוך מהנהגים קנסות מיותרים. בדיקת תוקף 
המשטרה,  ניידות  מסופי  באמצעות  כיום  מתבצעת  הרישיונות 
את  גם  וחוסכת מהנהגים  און-ליין למשרד התחבורה  המחוברים 

הצורך בהנפקת כפל רישיונות נהיגה ורכב.

בנק ישראל: סך תשלומי הקצבאות צפוי 
לגדול מהר יותר מהתוצר 

רישיון הרכב אצלכם במייל

ע"פ מודל שנבנה בחטיבת המחקר של בנק ישראל, בתוך שלושה עשורים, יקשה הביטוח הלאומי בתשלומי קצבאות, בשל פער 
שייווצר בין כלל מקורות המימון המוקצים לביטוח הלאומי על פי ההסדרים הקיימים לבין כלל תשלומי הקצבאות

אגרת  משלמים  מהשבוע:  החל  רישיון?  כפל  להנפיק  או  הרכב  רישיון  את  לחדש  צריך 
רישוי דרך האתר המקוון או בטלפון ומקבלים מיידית את הרישיון במייל • מנכ"לית משרד 
התחבורה, קרן טרנר-אייל: השירות החדש יאפשר לראשונה להדפיס את רישיון הרכב 

בבית, ללא שום הגבלה וללא צורך בתשלום עבור אגרת כפל רישיון

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל:
kurislaw@gmail.com
או לפקס: 077-7060059.
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טקסי תארים ל-245 בוגרים 
ובוגרות מכללת מבחר

בנק דיסקונט מציג: שרותי 
VIP בנתב"ג ללא עלות

בטקסים רבי הרושם שהתקיימו בקמפוס הלימודים 'קונקורד', השתתפו 
הנהלת אונ' חיפה, הסגל האקדמי, הנהלת מכללת מבחר, הוועד המנהל של 

מכללת מבחר ובראשו עו"ד אריאל פוס וצוות המכללה

 VIP מחזיקי מפתח דיסקונט יהיו זכאים להטבת
בנתב"ג הכוללת ליווי אישי ומהיר של עד 6 נוסעים 

מטרמינל 3, החל משלב הצ'ק אין ועד לכניסה 
לדיוטי פרי 

מאת: ישראל חבר

שיוצר  ואי-הוודאות  הסחר  מלחמת 
גבוה  כלכלי  מחיר  גובים    BREXIT-ה
הפגיע  הוא  התעשייה  סקטור  בינתיים  מאירופה. 
במיתון  עצמה  למצוא  עשויה  וגרמניה  ביותר, 
המרכזיים  הבנקים  על  הלחץ  הנוכחי.  ברבעון 
הסיכונים  השפעות  את  לקזז  מנת  על  לפעול 
הפוליטיים הוא גדול – הן מצד השווקים והן מצד 
הפוליטיקאים. היעילות של המדיניות הזו שנויה 
האירופי  הבנק  של  ההרחבה  וצעדי  במחלוקת, 

המרכזי נתקלו השבוע בקיתונות של ביקורת.
הסחר  בנושאי  לסין  ארה"ב  בין  הדדיות  מחוות 
ההון  בשוקי  יותר  חיובית  לאווירה  תרמו  ביניהן 
המניות  מדדי  האחרון.  בשבוע  ובעולם  בארה"ב 
ובכך  עליות  של  ברציפות  שלישי  שבוע  רשמו 
הגיעו לרמות קרובות מאד לרמות השיא של כל 
מוצרים  של  רשימה  פרסמו  סין  מנהיגי  הזמנים. 
החדשים  מהמכסים  פטורים  שיהיו  אמריקנים 
בספטמבר.   17 ב–  לתוקף  להיכנס  שתוכננו 
מועד  דחיית  על  הודיע  טראמפ  הנשיא  בתגובה, 
 250 כ-  של  יבוא  על  המכס  שיעורי  העלאת 
 15 ל-   30% ל-   25% מ-  מסין  דולר  מיליארד 

בנוסף,  באוקטובר.   1 ה-  במקום  באוקטובר 
שהם  שעבר,  השבוע  סוף  לקראת  בסין,  הודיעו 
יימנעו מהעלאת מכסים על יבוא מוצרים חקלאיים 
מארה"ב. סבב השיחות הבא בין ארה"ב וסין צפוי 

להתקיים בחודש אוקטובר בוואשינגטון.
בערב  נפט  תשתיות  על  אתמול  מל"טים  התקפת 
גרמה  בתימן,  החותים  המורדים  ע"י  הסעודית, 
לנזקים כבדים בשני מתקני נפט גדולים, והביאה 
לקיצוץ של יותר מ-50% מתפוקת הנפט היומית 
במדינה. בערב הסעודית הודיעו על עצירת תפוקה 
של 5.7 מיליון חביות ביום, כמות המהווה כ-5% 
היקף  ברור  לא  עדיין  העולמית.  הנפט  מתפוקת 
הפגיעה ומתי יחזרו המתקנים לפעולה סדירה, אך 
קיצוץ תפוקה בסדר גודל שכזה, אם יימשך יותר 
הגלובלית  הנפט  באספקת  לפגוע  עלול  משבוע, 

ולהביא לעלייה חדה במחיר הנפט.
אבל  מעלה,  כלפי  מפתיעה  האינפלציה  ארה"ב: 
הריבית  הורדת  את  ימנע  לא  זה  הנראה,  ככל 
כולל  שאינו  )המדד  הליבה  אינפלציית  השבוע. 
לתחזיות  מעבר  באוגוסט  עלתה  ואנרגיה(  מזון 
לרמה  עלה  השנתי  והשיעור   0.3% של  בשיעור 
 ,PCE, לבחון  מעדיף  שהפד  המדד   .2.4% של 
כלומר   ,1.8% של  שנתי  שינוי  על  להצביע  צפוי 
עדיין מתחת ליעד האינפלציה של הפד – 2.0%. 

האינפלציה בארה"ב לא רחוקה מהיעד, אבל הפד 
האמריקני מאמץ לאחרונה גישה של יעד סימטרי, 
מאפשר   ,2% ל-  מתחת  שהוא  נתון  כל  כלומר 
היעד  את  משרת  שזה  בהינתן  ריבית,  הפחתת 

הנוסף של הפד – צמיחה.
הצביעו  השבוע  שהתפרסמו  נוספים  נתונים 
האמריקני.  הצרכן  של  יחסית  האיתן  מצבו  על 
של  הצרכנים  אמון  מדד  של  הראשון  האומדן 
מעל  מעט  עלה  לספטמבר  מישיגן  אוניברסיטת 
הרגיע מעט את החששות לאחר  ובכך  לתחזיות, 
אוגוסט.  בחודש  במדד  שנרשמה  החדה  הירידה 
המכירות הקמעונאיות עלו בשיעור נאה של 0.4% 
מהרכיב  מאד  הושפע  הנתון  כי  אם  באוגוסט, 

התנודתי של מכירת מכוניות.
אג"ח ממשלת  על  לפדיון  בתשואות  חדה  עלייה 
שנרשמה  התשואות  ירידת  לאחר  ארה"ב. 
עליה  האחרון  בשבוע  נרשמה  אוגוסט,  בחודש 
הארוך  בחלק  בעיקר  לפדיון,  בתשואות  חדה 
ממשלת  אג"ח  על  לפדיון  התשואה  העקום.  של 
ארה"ב לעשר שנים עלתה ל-1.90%, מרמה של 
בשיחות  ההתקדמות  החודש.  בתחילת   1.46%
אינפלציה  וגם  יחסית  חיוביים  נתונים  הסחר, 
שהייתה גבוהה מהציפיות תרמו עליית התשואות. 
ההסתברות להורדת ריבית נוספת ע"י הפד, ביום 

קרובה  נותרה   2.0% של  לרמה  השבוע,  רביעי 
ל-100%, אך הסיכויים להפחתות נוספות בהמשך 
להורדת  ההסתברות  משמעותית.  פחתו  השנה 
ריבית הפד בדצמבר לרמה של 1.5% עומדת כעת 

על 18% לעומת 62% לפני חודש.
המדיניות  את  מעמיק  המרכזי  הבנק  האירו:  גוש 
מחברי  חלק  של  התנגדות  למרות  המרחיבה, 
על  הריבית  לתחזיות,  בהתאם  המועצה. 
הופחתה  המרכזי  בבנק  הבנקים  של  הפיקדונות 
ממינוס 0.4% למינוס 0.5%. במקביל, הוכרז על 
חזרה לתוכנית של רכישת אג"ח מה-1 בנובמבר 
תוכנית  לחודש.  אירו  מיליארד   20 של  בסכום 
 open ended בצורה   בינתיים  תפעל  זאת 
כלומר, ללא הכרזה מראש על מועד סיומה. הבנק 
המרכזי נימק את צעדיו בכך ששיעור האינפלציה 
שיעור  על  באוגוסט  עמדה  הליבה  )אינפלציית 
משמעותית  נמוך  עדיין  בלבד(   0.9% של  שנתי 
נוספת  להאטה  ומהחשש  לשנה,   2% של  מהיעד 
והתפתחויות  הסחר  מלחמת  רקע  על  בצמיחה 
רכישות  את  לחדש  ההחלטה  אחרות.  גלובליות 
תקדים  חסרת  התנגדות  למרות  התקבלה  האג"ח 
גרמניה,  צרפת,  נציגי  מצד  המוניטרית  במועצה 

הולנד, אוסטריה ואסטוניה.

מאת: הילה פלאח

סוערת,  בחירות  מערכת  של  בעיצומה  דווקא 
והגיעה  נסקה  חרדית  האנטי  ההסתה  בה 
בחמישה  חגגו  מבחר  במכללת  חדשים,  לגבהים 
המכללה  ותלמידות  לתלמידי  תארים,  קבלת  טקסי 
אוניברסיטת  שע"י  לתואר  במסלולים  למדו  אשר 

חיפה.
בטקסים רבי הרושם שהתקיימו בקמפוס הלימודים 
הסגל  חיפה,  אונ'  הנהלת  השתתפו  'קונקורד', 
המנהל  הוועד  מבחר,  מכללת  הנהלת  האקדמי, 
פוס  אריאל  עו"ד  ובראשו  מבחר  מכללת  של 
ובני  התארים  מקבלי/ות  עם  יחד  המכללה,  וצוות 

משפחותיהם. 
מבחר  מכללת  בין  ומיוחד,  האמיץ  הפעולה  שיתוף 
יותר  לפני  כבר  שנרקם  חיפה,  אונ'  לבין  החרדית 
הנהלת  כאשר  הזמן,  עם  והתחזק  הלך  שנים,  מ-15 
והשקיעה  שינויים  אימצה  פערים,  על  גישרה  האונ' 
הנהלת  עם  יחד  המסלולים,  בפיתוח  רבים  מאמצים 
'מבחר', שלא חסכה בשום מאמץ בכדי שהסטודנטים 
בלי  ביותר  הגבוהה  ברמה  ללמוד  יוכלו  החרדיים 
על  שמירה  לצד  אקדמית,  מצוינות  על  להתפשר 

המסגרת החרדית האותנטית.
מבחר  מכללת  את  שהקים  ז"ל,  פוס  ד"ר  של  חזונו 
על מנת לאפשר לציבור בני התורה להתפרנס בכבוד, 
והאווירה  ההווי  על  בקמעא  אפילו  להתפשר  בלי 
שאף  יתכן  ענק.  בצעדי  ומתגשם  הולך   – התורנית 
המכללה,  תתפתח  כמה  עד  בחזונו  דמיין  לא  הוא 
שעד כה הביאה מאות סטודנטים חרדיים לקו הגמר 

בהצלחה, ומשם למשרות הנחשקות ביותר במשק.
טיפול  עו"ס,  מסלולי  ובוגרות  בוגרי  כך  על  יעידו 
באמנות, ריפוי בעיסוק, שירותי אנוש, ייעוץ חינוכי, 
בהצלחה,  התואר  את  שסיימו  ופסיכודרמה  סיעוד 

תוך עמידה ביעדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר!
מתוך מאות התלמידים והתלמידות שנכחו בטקסים 

יר"ש  בתלמידים  פגשנו  משפחותיהם,  בני  עם  יחד 
ברוכות  למשפחות  באימהות  אומנותם,  שתורתם 
תורה  של  בתים  המפרנסות  צעירות  בנשים  ילדים, 
קהילות  ממגוון  כולם  איכותיים,  סמינרים  ובוגרות 
הצפון  ממחוזות   – בארץ  מקום  ומכל  ועדות, 

הרחוקים ועד ירושלים ודרום הארץ...
היותה  שלמרות  ש.  הגב'  במיוחד  אותנו  ריגשה 
חירשת - אילמת, למדה לתואר ראשון בעו"ס וסיימה 
ומטלה  משימה  אף  על  להתפשר  בלי  בהצלחה, 
גב' ש. עובדת בשתי משרות עבודה  לימודית. כיום 
המוגבלת!  לאוכלוסייה  לסייע  וזוכה  סוציאלית 
העזרה  את  לשבח  ציינה  היא  ש.  גב'  עם  בשיחה 
והסיוע של צוות מכללת מבחר ואונ' חיפה בהנגשת 
במהלך  זכתה  לה  והתמיכה  הלימודיים  החומרים 

שנות הלימודים.
זוהי רק אנקדוטה אחת מתוך אינסוף... מאחורי כל 
תלמיד ותלמידה - עומדת משפחה שתמכה, עודדה 
ומודה  בהצלחתם  הלימודים, שמחה  במהלך  ועזרה 
על האפשרות שנפתחה בפניהם, להתפרנס ממקצוע 

מכובד תוך שמירה על הערכים.
הלימודים  תנופת  עם  ממשיכים  מבחר  במכללת 
מקום  לשריון  תש"פ.  לשנת  הרישום  את  וסוגרים 
למגוון  התאמתכם  ולבדיקת  מהמכינות  באחת 

המסלולים במכללה, התקשרו: 03-5785030.
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לקראת עונת החגים והטיסות לחו"ל 
ייחודית  הטבה  דיסקונט  משיק 
 VIP שירות   - דיסקונט  מפתח  למחזיקי 
בנתב"ג לטסים מטרמינל 3. ההטבה כוללת 
מחברת  דיילת  או  דייל  של  צמוד  ליווי 
דרך  לטרמינל,  מההגעה  החל  "לאופר" 
צ'ק  תהליך  נפרד,  באולם  בטחוני  בידוק 
היד  תיקי  של  בטחוני  בידוק  מזורז,  אין 
במעבר  וליווי   VIP לנוסעי  המיועד  בתור 
ביקורות הדרכונים עד לכניסה לדיוטי פרי. 
ההטבה ניתנת בחינם פעם בשנה, למחזיקי 
חיוב  סכום  להם  דיסקונט  מפתח  כרטיס 
בסך  בחצי שנה האחרונה,  חודשי ממוצע, 
של 12,000 שח ומעלה, בכל כרטיסי מפתח 
ממוצע  חיוב  עם  לאלו  בחשבון.  דיסקונט 
של 6,000 ₪ עד 12,000 ₪, השירות מוצע 

ב-99$, במקום 159$ עד 4 פעמים בשנה. 
בהרשמה  המשתמש  חווית  כי  לציין  ראוי 
כל  מאוד.  ומהירה  פשוטה  הינה  לשירות 
לאפליקציית  כניסה   – הוא  שנדרש  מה 
)פרטיים או עסקיים(, איתור סמן  דיסקונט 
"מפתח VIP נתב"ג", לחיצה עליו ובדיקת 
רשאי  אכן  והלקוח  במידה  להטבה.  זכאות 
להטבה  קופון  קוד  יקבל  הוא  זאת,  לקבל 
באפליקציה בהתאם לזכאותו, משם יתבקש 
לצורך  "לאופר"  חברת  לאתר  להיכנס 
מראש  המבוקש  השירות  הזמנת  המשך 

.VIP -ושריון חווית ה
וחוויית  הפרסום  השיווק  מנהל  פלד,  רוני 

 VIP מפתח  "שירות  בדיסקונט:  לקוח 
וגדל  הולך  צורך  על  לענות  בא  נתב''ג 
בתקופות  במיוחד  המתחזק  בישראל 
לשירות  מתווסף  החדש  השירות  החגים. 
החניה חינם ממנו נהנים מאות אלפי מחזיקי 
למעלה  כבר  חודש  מידי  דיסקונט  מפתח 

מעשר שנים".
נתוני רשות שדות התעופה, בכל שנה  לפי 
היוצאים  לנוסעים  התורים  תשרי,  בחגי 
ובתקופת  ומתארכים;  הולכים  לחופשות, 
היוצאים  במספר  הגידול  שיעור  החגים 
 ,2018 בשנת  עקבי.  באופן  עולה  לחו"ל, 
מספר  כי  פרסמה  התעופה  שדות  רשות 
הישראלים שטסו לחופשות במהלך חודש 
בספטמבר   1,091,806 על  עמד  תשרי, 
2016, טסו כ-802,000 ישראלים אל מחוץ 
החודש  אותו  לעומת  ישראל,  לגבולות 
בשנה לאחר מכן, במהלכו יצאו כ-953,000 
בעלייה  מדובר  בחו"ל.  לחופשה  ישראלים 
כי  ונראה  לשנה,  משנה  משמעותית 

המספרים יזנקו עוד יותר השנה ב-2019. 

כלכלה עולמית: התשואות הארוכות שבו לעלות
המט"ח בתרחיש של ייסוף על פני הפחתת ריבית • העודף בחשבון השוטף זינק ברבעון השני לרמה גבוהה של 4.2 מיליארד דולר • ענף התעשייה 

נמצא במיתון במדינות המפותחות

 בטקס סיום של 'מבחר'



חדש על 
המדף

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

לבשל בסטיילשפע מלגות לסטודנטים זה לא חלום

 MAGIRAY חברת הקוסמטיקה המקצועית
השיקה אתPEARL PEEL OFF MASK   -  מסכת 

פנינים מתקלפת לסילוק תאי עור מתים ורענון 
מרקם העור. מחיר: 25 ₪ ליחידה )3 מ"ל(, 210 

₪ למארז הכולל 10 יחידות, אצל קוסמטיקאיות 
www.magiray.info מורשות

Taft מבית שוורצקופף,  מותג 
עיצוב השיער מספר 1 בעולם 

הגיע לישראל ומציע מגוון 
מוצרים רחב המונה ספריי, 

מוס, ווקס וג'ל המעניק אחיזה 
חזקה לאורך זמן יחד עם הגנה 

מפני נזקי מזג אוויר ובכך 
מספק את המענה המושלם 

של הצרכן לעיצוב השיער

רשת סקארה משיקה ליין מוצרים 
ייעודי לעיצוב ואיפור הגבות הכולל 
5 מוצרים חדשים.  וגולת הכותרת 

החדשנית: פריימר לגבות!

סנו מדיק משיקה ג'ל ניקוי ידיים 
חדש ואפקטיבי במיוחד המכיל 

70% אלכוהול לשמירה על ניקיון 
והיגיינת הידיים. הג'ל החדש קיים 

במגוון ניחוחות לשימוש יומיומי 
בבית ומחוצה לו

ליימן שליסל מציעה: קופסת 
אוכל מחולקת ובה: חטיפי וופל 

ושוקולד של לואקר ומדבקות 
לסנדוויץ' - מתנה

השפתון "מאט אינק", של 
מותג האיפור הבינלאומי 

מייבלין ניו יורק, מושק 
בימים אלה בסדרת 

קפסולה חדשה בעיצובה 
של האמנית אשלי לונגשור. 

מחיר לצרכן: 40 ₪ . ניתן 
להשיג את הסדרה באתרי 

אי-קומרס נבחרים בלבד

מותג הדרמו-
קוסמטיקה לטיפול 

בעור יבש שפותח עם 
 CeraVe  דרמטולוגים
סרווה משיק: תחליב 

ג'ל לניקוי והזנת העור 
בלחות. ללא סבון. 

מכיל 3 סרמידים 
חיוניים וחומצה 

היאלורונית
מותג הקוסמטיקה 

GA-DE משיק מסקרה 
  EXTENTIC:חדשה

 LENGTHENING &
DEFINING המאריכה 

ומדגישה את הריסים ומעניקה 
להם אורך ונפח הנשאר עד 10 

שעות. מחיר: 89.90 ₪ 

מותג האיפור המקצועי 
בועז שטיין משיק שפתון 

מג'נטה בטקסטורת מאט 
המוצע בגוון עז שנע בין גוון 

פוקסיה עוצמתי לבזוקה. 
מחיר: 89 ₪ 

שיק תמרוקים השיק לקראת 
חגי תשריי קולקציה חגיגית 

- VIBE, פסטלית ורכה 
המאגדת 6 גוונים חדשים. 

מחיר:  19 ₪

חברת פרמה גורי מקבוצת כמיפל, מציעה את סדרת 
פרומנסיל לנשים בגילאי  +45 הכוללת כמוסות 

פרומנסיל מרוכזות במיוחד - עם 80 מ"ג איזופלבונים  
מתמצית פרחי תלתן אדום לגיל המעבר, לנשים 

בשלבים ראשונים ובמהלך גיל המעבר. כמו גם ספריי 
תומך לקירור שנועד לספק הקלה מהירה מגלי חום 

והזעת לילה. כשרות: בד"צ. להשיג בסופר פארם בבתי 
המרקחת ובתי הטבע

SABON גאה להציג את קולקציית ראש השנה הכוללת 
ניחוח חדש וממכר. הקולקציה ממשיכה את הקונספט 

השנתי של שנת האומנות ושואבת השראה מאומנות 
הויטראז', אשר מאופיינת במשחקי אור, ומושכת תשומת 

לב בזכות היופי והיוקרה שהיא משרה

חברת הקוסמטיקה המקצועית 
תפוח טכנולוגיות השיקה את 

 Moisturizing & anti wrinkle
cream קרם הזנה וטיפול 

בקמטים. מחיר: 130 ₪ אצל 
קוסמטיקאיות ברחבי הארץ. 

לבירור: 1-700-70-74-78

מותג הדאודורנטים 
המוביל Fa מציג: 

סדרת דאודורנטים 
 INVISIBLE

POWER בנראות 
חדשה ומרעננת 

המעניק הגנה 
מקסימלית, 

ללא כתמים, 
אנטיפרספירנט 

ו- 0% אלכוהול



























עבור סטודנטים רבים נטל שכר 
הלימוד מהווה אתגר משמעותי 
בדרך אל השגת התואר הנכסף. 
אנחנו, במכללה ירושלים עושים 

הכל על מנת להקל עליכם את 
הדרך הזו ולאפשר לכם להתרכז 
בדבר החשוב באמת - לימודים 
ברמה גבוהה והכשרה איכותית 

באווירה תורנית. לכן, הקמנו 
עבורכם מערך מלגות שנועד 

לתת לסטודנטים ולסטודנטיות הלומדים במכללה את מירב 
הסיוע וההכוונה בקבלת מלגות, אפילו עד גובה שכר הלימוד. 

במכללה צוות יועצים המעניקים ייעוץ אישי, ומיידעים את 
הלומדים במלגות המתאימות להם. חלק מהמלגות תלויות 

בציוני הבגרות והפסיכומטרי וחלקם משתנות לפי החוג הנלמד. 
במתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית ותנ"ך – מחשבת ישראל, 

למשל, קיים מערך מלגות ייחודי ובלעדי. בנוסף, בשנה א' יש 
מלגה בלעדית למגורים חינם במעונות ששוויה 4,000 ₪.  מעבר 

לכך, קיימות במכללה ירושלים מלגות נוספות רבות של  משרד 
החינוך, מפעל הפייס, קמ"ח, סחל"ב, פר"ח ועוד. אם גם אתם 
מתעניינים בלימודים אקדמאים ורוצים ליהנות משפע מלגות, 

התקשרו 02-6750911

במיוחד לקראת החגים, בשורה קולינרית עיצובית: לקולקצייה האהובה של רשת 'זארה הום' 
בישראל, מצטרפת קטגוריה חדשה ומרגשת – כלי בישול ומטבח שעושים חשק לבשל. רשת זארה 

הום מתחדשת לקראת החגים, עם קולקציית כלי בישול חדשה ובכך מרחיבה את מגוון הפריטים 
שברשותה בקטגוריית המטבח והבישול. הקולקציה החדשה משלימה את החסר בתחום הזה וכוללת 

סירים מברזל יצוק, סכיני שף, כלי עץ, קערות, תבניות טראקוטה, קרשי חיתוך ועוד והיא מאופיינת 
בעיצוב נקי ובצבעי השחור ולבן בתוספת עץ כהה וזכוכית. לזארה הום שני סניפים בישראל בקניון 

גינדי TLV ובקניון איילון.

לאומית היא בית עבור הציבור החרדי

טרייד-אין: עד 2,000 ₪ 
על המזרן הישן

קונים ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד

טבלת שוקולד פרה במתיקות מעודנת

בסימן מחויבות עמוקה ללקוח החרדי, בכירי יועצי הרפואה בציבור החרדי התכנסו 
ליום עיון מיוחד ששילב הרצאות מקצועיות ומפגש בלתי אמצעי עם הנהלת לאומית 

בראשות ניסים אלון. בזה אחר זה הופיעו בבנין המעבדה המרכזית של 'לאומית שירותי 
בריאות' עסקני ויועצי הרפואה הבכירים בציבור החרדי, ביניהם: )לפי סדר א"ב( הרב 

מרדכי אייכלר, הרב יחזקאל ברוין, הרב שמעון ברוין, הרב ראובן ברוין, הרב שמחה 
דרנגר, הרב אהרון ויינגרטן, הרב אשר וואלס, הרב משה חרש, הרב זיסמן טייטל, הרב 

משה לודמיר, הרב שמעון ליכטשטין, הרב יוסי מרגלית, הרב יצחק מלבר, הרב בני 
פישר, הרב חיים יצחק פלדמן, הרב אלי פריד, הרב חנניה צ'ולק, הרב יוסף צוקרמן והרב 

יצחק שטרן. מהצד של 'לאומית' המתינו להם המנכ"ל ניסים אלון וכן ראש חטיבת 
הרפואה, פרופסור שלמה וינקר, מנהל מחוז ירושלים, מר עודד ויגרצין, מנהל מחוז 
מרכז, מר עודד שטמר, מנהל מחוז צפון, מר זיו ויסמונסקי ומנהל אגף המעבדות, 

ד"ר יותם שנהר. יום העיון נערך ביוזמתו של מנהל שיווק למגזר החרדי ב'לאומית' הרב 
אפרים רוזנשטיין, כחלק מהעמקת שיתוף הפעולה של 'לאומית' עם הציבור החרדי. 

המשתתפים ביום העיון נהנו מכיבוד עשיר וארוחת צהרים משותפת עם בכירי 'לאומית', ושמעו הרצאות מקצועיות מהרופאים הבכירים ב'לאומית'. מי שהפיקה את 
האירוע היא חברת דיימונד גרופ הפקות בהנהלת מאיר מרגלית, המתמחה בהפקת כנסים, ועידות ואירועי יוקרה. את יום העיון פתח והנחה הרב אפרים רוזנשטיין שהודה 
למנכ"ל 'לאומית' על פועלו הרב למען הציבור בכלל ועל התאמת השירותים השונים לציבור החרדי ככל הניתן, ענין אליו הוא מסור בכל מאודו. "אנחנו בלאומית חשוב לנו 

להכיר מקרוב את האנשים שעומדים בקשר יום יום עם הציבור, עוזרים ומסייעים ויש לנו ברוך השם שותפות נפלאה אתכם", אמר הרב רוזנשטיין ליועצי הרפואה.

עמינח מזמינה 
אתכם להתחדש 

לקראת תחילת 
השנה, ולרכוש 

מזרן 'קינג קויל' 
איכותי במבצע 

טרייד אין משתלם. במסגרת המבצע, תוכלו להביא את 
המזרן הישן, ולקבל את שוויו הכספי עבור רכישת מזרן 
חדש. ההטבה מוגבלת עד ל-2,000 ₪. בנוסף, מציעה 

הרשת מבצעים מיוחדים בכל המחלקות: מיטות 
מתכווננות ב-24 תשלומים ללא ריבית, 400 ₪ הנחה 

למיטות נוער ומערכות ישיבה החל מ-5,990 ₪. עמינח 
היא תשלובת הרהיטים הגדולה בישראל המספקת כבר 
למעלה מ-80 שנה את מכלול פתרונות השינה והאירוח 

המובילים בישראל, בסטנדרטים חדשים של איכות 
שינה. הרשת מייצרת ומשווקת את המותגים המובילים 

בעולם, ביניהם: King Koil, ספפה, מיטה וחצי, 
 ,Serta Masterpiece ,סוויספלקס מערכות מתכווננות

רים ואמריקן קומפורט.

אחרי פיתוח ארוך ומאתגר שהוביל 
צוות טכנולוגי השוקולד של עלית, 

הצליחו עלית מקבוצת שטראוס להיות 
הראשונים המביאים לצרכן הישראלי 

את הבשורה: טבלת שוקולד במתיקות 
מעודנת עם 30% פחות סוכר*. את 

מקומו של הסוכר תופסים שני רכיבים 
מרכזיים: סיבים תזונתיים )17%( וקמח 

מפקעת אגוזי טייגר טחונים )5%(. איתור 
חומרי הגלם הייחודיים ופיצוח המתכון 

המדויק, אפשרו הגעה לפרופיל טעם 
מתקתק תוך שמירה על המרקם הנימוח 

המזוהה עם השוקולד. *ביחס לטבלת 
שוקולד פרה - חלב. איתי אנגלנדר, מנכ"ל חטיבת הממתקים של שטראוס: "כחלק מאסטרטגיית חטיבת 

הממתקים לפיתוח ממתקים באחריות, אנו שמחים להשיק לראשונה בישראל טבלת שוקולד מופחתת 
סוכר. נענינו לאתגר לפתח מוצר מענג לצרכנים המחפשים אלטרנטיבה מועדפת תוך שיפור בהיבט 

ההרכב התזונתי, השקענו במחקר ופיתוח והצלחנו להביא פתרון ראשוני לשוקולד מופחת סוכר, אשר את 
מקומו תופסים סיבים תזונתיים ואגוזי טייגר. "עלית" תמשיך להשתמש בחדשנות, יצירתיות ומומחיות 
כמנוף לשיפור מוצריה, ולפתח מוצרים מענגים - תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של צרכנים שונים, 

יצירת אלטרנטיבות חדשות לצרכנים ודרישות השוק המשתנות". טבלת השוקולד החדשה זמינה בשלושה 
טעמים: חלב ללא תוספים, חלב עם שבבי קוקוס, חלב עם שברי אגוזים. שלושת הטעמים בסדרה החדשה 

זמינים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

ב"שיא החשמל והמיזוג", רשת מוצרי החשמל הגדולה במגזר החרדי, מציעים מבחר עצום של מקפיאים ביתיים 
3-8 תאים באיכות מעולה ממיטב המותגים, במחירים מפתיעים ועם נפח אחסון של עד 600 ליטר! והשנה, גם 

רוכשי המקפיאים המשתתפים במבצע יוכלו ליהנות ממבצע החגים המפתיע של השנה, במסגרתו, רוכשים 
מוצר חשמלי במחירים המיוחדים של "שיא החשמל והמיזוג" ומקבלים מוצר חשמלי נוסף ממגוון עצום 

שבמבצע בשקל אחד בלבד, כך שנהנים מחיסכון כפול! בקיצור, אם אתם מעוניינים במוצרי חשמל לחגים – 
חושבים חכם, קונים ב"שיא החשמל והמיזוג". בנוסף, ב"שיא החשמל והמיזוג" תמצאו מגוון עצום של מוצרי 

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

והמיזוג, תשווה, תחסוך. באחריות שיא! רשת "שיא החשמל והמיזוג" הינה רשת בבעלות חרדית ולפיכך היא 
מתמחה בפתרונות מותאמים למשפחה החרדית ברוכת הילדים, בייחוד במוצרי החשמל הרלוונטיים כמכונת 

כביסה, מקררים, מקפיאים ותנורים – הנמצאים תחת הפיקוח הכשרותי הטוב ביותר בכל הקשור למנגנון 
ההפעלה בשבת ולהתאמה לבשרי וחלבי. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו 03-5045000

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 י"ח אלול תשע"ט 618/9/19
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דירות 
למכירה

יח’ - כ’ באלול תשע”ט
18-20/9/2019  

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

אופקים

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 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

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

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

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

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
לטאבו משותף עם 

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

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

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במקום הכי מרכזי ושקט 

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

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

דופלקסים

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

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

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

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

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

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול, מחיר מציאה 

2,900,000 ש"ח כל הקודם 
זוכה! תיווך בני ברק

_____________________________________________)36-39ש(050-9094402

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

 בגני זוהר דירת גן שמורה, 
5 חד' + חצר + מחסן + 

_____________________________________________)37-38ל(חניה 054-3977553

+5 חדרים 

בית שמש 

4-4.5 חדרים
 4 חד' ברמב"ש ג' 2 

מרפסות סוכה, 120 מ"ר, 
חנייה מקורה, מחסן גדול, נוף 

_____________________________________________)37-40א(מדהים לל"ת 050-6750824

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

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

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

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

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)37-37(_____________________________________________

 מציאה!!! בשכ' הריף 
המתחרדת וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)38-38(054-9715858 דרום נדל"ן

אלעד

וילות ובתים

 באזור שקט בבניה 
דירות 75 מ' 1,650,000 

*באזור מרכזי 4 ח' 
1,950,000 קבלן אמין 

תיווך B.D.A אבי
054-8449423)38-38(_____________________________________________

 במרכז אזור רח' ירושלים 
בבנין חדיש, מחולקת, 3 

חד' + יחד' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח, 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית, 4 כ"א, חדשה 
2,150,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

 בבירנבוים ק"ב אחרונה 
כ- 80 מ"ר + אופציה בגג, 

מתאים לחלוקה 1,600,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)38-38(_____________________________________________

 באזור השומר/רבי 
עקיבא 80 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,580,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 03-5791514

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 באיזור הוילות! הזדמנות 
פז! בבנין חדש! 4 חד' 110 
מ"ר + נוף רק 2,000,000. 

5 חד' 130 מ"ר מרווחת רק 
2,200,000 ש"ח הראשון 

_____________________________________________)38-38(בתיווך 054-3050561

בני ברק

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג )דופלקס( כ- 

190 מ"ר, 4.5 חדרים, 
משופצת + גג ענק 

מושקע + אופ' ענקית 
בחזית, מתאימה 

למגורים, השקעה / טאבו 
משותף, חזית, ק"ד, 
מיידי, מחיר מציאה! 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

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

מושקעת ברמה גבוהה, 
5 חדרים + גג פתוח, ק"ג 
)ללא מעלית( נוף פתוח + 
חניה בטאבו, מיידי, מחיר 

מציאה! סלומון נכסים 
_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' + מ. שמש, 
חזית לשדרה, ק"ב אחרונה, 
משופצת, 3 כ"א, חדשה + 

חניה 2,550,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג דירת 5.5 
חד', קומה ד', ללא מעלית, 
מושקעת 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-41ש(לל"ת 054-3236059

 באזור חזו"א 5 חדרים 
חדשה ויפה כ- 120 

מטר + חניה + מעלית 
 B.D.A 2,400,000 תיווך

_____________________________________________)38-38(אבי 054-8449423

 בהזדמנות אבל באמת 
הזדמנות: 5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + פנטהאוז 

_____________________________________________)38-39א(052-3330965

 באזור לנדא 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה, 
משופצת, חזית 2,450,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור מגדל המים 7 
ח' ענקית ומפוארת! + נוף 
+ מרפסות, ק"ה + מעלית 

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 03-5791514

 בלנדא 5 ח', ק"ג + 
מעלית + חניה, מוכן לחלוקה 

2,450,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 03-5791514

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)38-38(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

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

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

050-4999465)38-38(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,690,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)38-38(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 
ענקית, 6 חדרים, 125 
מ"ר, משופצת, ק"א, 

חזית + אופ' לחדר- סוכה 
2,350,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

+5 חדרים 

 נדירה! בניסנבוים 4 חד' 
+ יחידה, כולל מעלית וחנייה 
2,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! בראשונים 
בבניין חדש כ- 90 מ"ר, 
מחולקת לדירה 3 חד' 
+ יחידת דיור מניבה + 

אופציה רק ב- 1,670,000 
ש"ח מיידי! להב נכסים 

050-4177750)38-38(_____________________________________________

 באליהו הנביא 4 חד' 
מטופחת, קומה שנייה 
ואחרונה ב- 1,990,000 
ש"ח. ברוזנהיים כ- 90 

מ"ר מיידי ב- 1,890,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)38-38(_____________________________________________

 א.אברבנאל 4.5 חד', 
קומת קרקע 3 כ"א + 

מעטפת 50 מ"ר + גינה 
1,700,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.אהרונוביץ 
חדשה!! 4 חד' כ- 90 מ"ר + 
מעלית/מ,שמש 1,850,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)38-38(_____________________________________________

 א.יואל כ- 4 חד' כ- 87 
מ"ר, ק"ב מ.מהיסוד + סוכה 
א.למחסן 1,695,000 "תיווך 
_____________________________________________)38-38(משגב לדיור" 052-5222690

 חדשה!! בשיכון ה' 4 
חד' כ- 105 מ"ר + מעלית 
+מ.שמש 2,000,000 "תיוו 
_____________________________________________)38-38(משגב לדיור" 052-5222690

 א.בנימין אברהם 4 כ- 87 
מ"ר קומה א' א. מ.מעולה + 
סוכה + חניה + א.להרחבה 

1,490,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

באזור טרפון ק"ג, 4 ח' 
משופצת + י. הורים + 

מרפסת + יחידה מושכרת 
2,380,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 03-5791514

 באזור חגי 4.5 ענקית, 
מושקעת + מרפסות, ק"ו 
+ מעלית 2,380,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש, ק"א, 

חזית + מעלית 2,590,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)38-38(_____________________________________________

 א.הושע 4 כ- 92 מ"ר, 
3 כ"א, ק"ג + מעלית, 

משופצת + סוכה + ח.בטאבו 
2,000,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית, 3 כ"א, ק"ב, חזית 
+ מעלית 2,180,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באזור הנביאים / זכרון 
מאיר 4 חד' 95 מ"ר ק"ב 

אחרונה + א. בגג משופצת 
2,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בגמר בנייה בבית יוסף 
4 חד' יפה, חזיתית, ק"א  

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)38-38(_____________________________________________

 בגורדון דירת גן עם דירה 
ענקית 1,990,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)38-38(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' חדשה 
מקבלן, חזית, מעלית וחנייה 

1,850,000 ש"ח 03-8007000 
050-4999465)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בלעדי! באזור יהודה 
הנשיא שיכון ג' בבניין בוטיק 

חדש 4 חד', 100 מ"ר, 
מושקעת ברמה גבוהה ביותר, 

ק"ד + מעלית + חניה + 
מחסן, חזית 2,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-38(א. פנחסי 03-5799308

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

 באפשטיין 10 בית 
פתוח!!! לל"ת ביום 
ו' כז' אלול )27.9.19( 

בשעות 10:00-11:00 3 
חד', 82 מ"ר, קומה ב', 
חזית + מ.סוכה חובה 

לראות! 052-2452820 
_____________________________________________)38-38(מקסימום נדל"ן

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

2,080,000 תיווך B.D.A אבי 
054-8449423)38-38(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

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

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)38-38(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 3.5 חד', כ- 
87 מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 

ג', מ.כחדשה א.בג.רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 א.אבן גבירול 3 חד', 
קומה א', כ- 90 מ"ר + 

מ.שמש, מ.חלקית, א.להרחבה 
1,620,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בנימין אברהם 
3 ענקית, כ- 82 מ"ר, קומה 

א', משופצת חלק' 1,430,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 3 חד', כ- 65 
מ"ר קומה א' מ.מהיסוד + 

א.לסוכה + חניה 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 לחטוף!! א.סוקולוב 3 
חד', כ- 57 מ"ר, קומה א', 

מ.מהיסוד + סוכה 1,390,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 א.קובלסקי 3 חד' כ- 66 
מ"ר קומה ב', א.להרחבה 

48 מ"ר תוכניות 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

+ סוכה 1,470,000 "תיווך 
_____________________________________________)38-38(משגב לדיור" 052-5222690

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

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

נכסים" 03-5791514
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

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

_____________________________________________)38-38(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים + מרפסת גדולה, 

ק"ג, חזית מרוחקת מהכביש, 
60+10 מ"ר תיווך ספיריט 

050-4122744)38-38(_____________________________________________

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

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

050-4122744)38-38(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין 
איכותי ומפואר 3 חד' 

+ מרפסת שמש מיידי 
ב- 1,680,000 גמיש. 

בטבריה מציאה! כ- 70 
מ"ר, קומה שלישית 

ואחרונה מיידי ב- 
1,500,000 ש"ח גמיש 

להב נכסים
050-4177750)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 
חדרים, קו' א' 3 כיווני אוויר 
אופציה גדולה )שכנים בנו( 
1,260,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין אברהם 
קו' ב' 3 חד' + 2 מרפסות, 
90 מטר אופציה בגג בטון 
1,420,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)38-38(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונות, יפהפיות 

1,400,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)38-38(_____________________________________________

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

לעסק 1,450,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)38-38(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' ק"א 
מרווחת אופציה להרחבה 

1,600,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)38-38(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3.5 חד', 
3 כ"א, אופציה ענקית + 

מעלית וחניה 1,950,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)38-38(_____________________________________________

 בהזדמנות! בטרומפלדור 
3 חד' + אופציה בגג ובצד 
רק 1,180,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)38-38(____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים גדולה כ- 80 

מ"ר שמורה ומטופחת, 
קומה א' עורפית ושקטה 
1,400,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)38-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא, יוקרתית, 
חדשה, 3 חד' + מ. שמש 

+ חנייה ומשרד לל"ת 
_____________________________________________)37-40א(1,850,000 055-9943331

 דירת 3 חד', ק"א, 
בזבוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-40ש(052-5444744

 בהזדמנות! בגינחובסקי 
3 + מעטפת ואישורים, ק"ג, 
משופצת 1,450,000 לל"ת 

_____________________________________________)37-40א(052-7162802/3

 באזור חברון כ- 3 ח' 
קומת כניסה + אופציה רק 
1,280,000 ש"ח! "אפיק - 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 03-5791514 

 בקוק השקט כ- 4 ח' 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

חניה 1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 03-5791514

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד' 
100 מ"ר )65 בנוי + שלד 35( 

ק"א, משופצת 1,750,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)38-38(_____________________________________________



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

יח’ - כ’ באלול תשע”ט  18-20/9/2019

ירושלים

וילות ובתים

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

גני תקווה

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

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

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

050-5308742)29-29(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

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

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

מגדלי קיסר

פתח תקווה

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

4-4.5 חדרים
 בעין שמש, דירת 4 ח"ד, 

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

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

חיפה
 בארלוזורוב 61 קומה 

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

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

+5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

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

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

אלעד

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

 בשמאי 3, 3 חד' ממוזגת, 
משופצת עד היסוד, מטבח 

גדול, 2 כיורים, שרותים 
כפולים, מרפסת סוכה, 4,200 

_____________________________________________)36-39(ש"ח לחודש 054-4797080

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
צד פ"כ חזית לז'בוטנסקי 
מפוארת 1300.000 תיווך 
_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב 054-5500263 

חריש
 למכירה בפרויקט חרדי 

דירת 5 חד' + מרפסת סוכה 
1,200,000 ש"ח מאיר

_____________________________________________)37-40ל(052-8461976

 חייב להימכר! ביבניאל 
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)38-38(_____________________________________________

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

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
ק-ב 120 מ"ר משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)38-38(_____________________________________________

 תשואה נדירה!!! 
בסמוך לקרית שמואל 120 
מ"ר משופצת + יחידת דיור 
30 מ"ר בכניסה פרטית + 

מרפסת מושכרות ב- 3,700 
ש"ח 750,000 ש"ח תיווך 

הצבי 04-6716666
053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בפוריה עילית וילה 310 
מ"ר בנוי מחולקת ל- 3 דיר' 
+ אופ' לשני יח"ד משופץ 

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

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

גינה + מרפסת 62 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ.סוכה הכל בטאבו 

_____________________________________________)38-38(לל"ת 053-3147717

 מציאה!!! בקרית שמואל 
דירת גן 4 חד', 126 מ"ר + 

40 מ"ר, מ.סוכה + גינה 100 
מ"ר טאבו, בניין 4 דיירים בלבד 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה 
1,050,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר, המגרש 400 
מ"ר, 5 חד' משופצת + נוף 

לכנרת, מושכרת, ניתנת 
לשכירות יומית ב- 1,500 

ש"ח ללילה 1,300,000 ש"ח 
תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל 4 חד', 128 
מ"ר קו ב', מרפסת + נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בסמוך לקרית שמואל 
128 מ"ר, 4 חד', קו 6 + 

מעלית + נוף לכנרת 700,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה מקבלן 
קו א' 3 חד', 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופ' מיידית לחדר, 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

74 מ"ר קו 4 ללא 450,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי קו ג' 60 מ"ר 
3 חד' משופצת כחדשה + 

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 וילה 3 מפלסים, 7 חד', 
208 מ"ר בנוי על 375 מ"ר, 

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-44א(הקרקע 052-2671439

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים 

2-2.5 חדרים 

 בלעדי 3.5 ח' קומה ב' 
ברחוב המכבים מפוארת מאוד 
+ אופצייה חתומה לפינוי בינוי 

בניין חרדי 1420.000 תיווך 
_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב 054-5500263

ירוחם

 באהרון דב 3 ח' גדולים, 
ק"ב, חזית 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באזור סוקולוב מימון 
3.5 חד' 80 מ"ר משופצת + 
מחסן בק"ק 8 מ"ר + סוכה 

ק"ב חזית 1,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

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

משופצת א. להרחבה 
1,280,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד' בבניין חדיש 3.5 חד' 

85 מ"ר + היתרים 51 מ"ר 
משופצת כחדשה ק"א + 

מעלית + חניה 1,950,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור מימון בתחילת 
בניה 3 חד' 75 מ"ר מפרט 

עשיר קבלן אמין 1,650,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

חזית פונה לנוף + חניה 
1,630,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 3 
חד' קומה ב' אופציה בצדדים 

ובגג בטון )השכנים בנו( 
1,320,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לקוק( בבנין חדש 

כ- 95 מ"ר 3.5 חדרים 
+ מרפסת שמש/סוכה 

גדולה ק"א + מעלית 
1,850,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן 4 חד', 124 מ"ר, 

מרפסת + מחסן, נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

04-6716666 053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן מיני פנטאווז 4 חד', 
מרפסת סוכה, נוף לכנרת, 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בקהילה החרדית 3, 
משופצת מלאה כניסה מיידית 

_____________________________________________)38-41א(נריה 054-4983943

 ברמות זרחי וילה 8 חד' 
)230 מ"ר( + גינה )200 מ"ר( 
עם יחידה + חלל )50 מ"ר(, 
נוף, גישה נוחה 4,400,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)38-38(_____________________________________________

 ברמות פולין 4 חד' גדולים 
)84 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
)34 מ"ר(, תחבורה 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)38-38(_____________________________________________

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,090,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר( 
+ ת.ב.ע )58 מ"ר(, משופץ 
חלקי, נוף! קרוב למכולת, 

לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)38-38(_____________________________________________

 למכירה דירה מחולקת 
ל- 2 מושכרות כל אחד ב- 
2,000 ש"ח רק 600 אלף 

_____________________________________________)r.b 052-6224648)38-38 תיווך

עפולה

פנטהאוזים ודירות גן
 בן יהודה, דירה בקומה 

ומיוחדת 160 מ"ר + אישורי 
בנייה על הגג ניתן לחלוקה ל- 

2 דירות קומה 3 מעלית וחנייה 
2,400,000 ש"ח

050-3528252)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בקיטרוני דופלקס גג, 5 חד', 

150 מ"ר, קומה 10+11, 
מ"ש, ממ"ד, 2 מעליות, 2 

חניות, מחסן 30 מ"ר, יואל בן 
052-6228800)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בלמפרט 1, קומה 9+10, כ- 
150 מ"ר, בניין בן 6, מעלית, 
חניה בטאבו, מ"ש/סוכה כ- 

35 מ"ר, יח' הורים מאור
054-7772434)38-38(_____________________________________________

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

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

050-3073256)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ברב 
פינצ'י, הדר גנים, 4, מעלית 

שבת + חניה, מרפסת סוכה 
1,480,000 ש"ח זוהר שמיר 

052-8663093)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בחפץ 
חיים, 4 חד', 95 מ"ר, קומה 

1, מעלית, חניה, שמורה מאוד 
_____________________________________________)38-38(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה" בהרצל, 
4 חד', 110 מ"ר, קומה 2, ללא 

_____________________________________________)38-38(מעלית יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד, 4 חד', )3 במקור(, 

95 מ"ר, קומה 3, ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד יואל בן 

052-6228800)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד, 4 חד', 103 מ"ר, 

קומה 3, מ"ש, ממ"ד, 2 
מעליות, חניה, מחסן יואל בן 

052-6228800)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהרצפלד 5, קומה 3, 4.5 חד', 

100 מ"ר, שמורה ומסודרת, 
מיזוג אוויר אריאל שמילוביץ

050-3073256)38-38(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בשיפר 
24, 4 חד', 100 מ"ר, חדשה 
מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)38-38(שמילוביץ 050-3073256

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

חניה, 4 חד', 95 מ"ר, מ"ש, 
ממ"ד, מיזוג אוויר אריאל 
_____________________________________________)38-38(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" בבן 
גוריון 41, דופלקס 5 חד', 

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

ומושקעת עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ 

050-3073256)38-38(_____________________________________________

דופלקסים

 "רימקס עוצמה" 
במסריק 14, קומה 3, 3 

חדרים, ממוזגת ושמורה אריאל 
_____________________________________________)38-38(שמילוביץ 050-3073256

  "רימקס עוצמה" בעין 
גנים, 3 חד', 85 מ"ר, קומה 1, 
ללא מעלית, משופצת מהיסוד 

_____________________________________________)38-38(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה" 
בקיטרוני, 3 חד', 75 מ"ר, 

קומה 7, מ"ש, ממ"ד, מעלית, 
חניה תת קרקעית, מחסן יואל 

_____________________________________________)38-38(בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה" בהרצל, 
2.5 חד', 67 מ"ר, קומה 

4, ללא מעלית, משופצת 
_____________________________________________)38-38(מהיסוד, יואל בן 052-6228800

 בבלעדיות בדוד המלך 
8, דירת 2.5 חדרים, כ- 50 

מ"ר, 2 כ"א, ק"כ כניסה 
מיידי תיווך ספיריט

050-4122744)38-38(_____________________________________________

 באלוף שמחוני 2.5 
חדרים, 65 מ"ר, ק"ק 
+ א. הרחבה 25 מ"ר 

)השכנים הרחיבו( 
 052-2452820

_____________________________________________)38-38(מקסימום נדל"ן 

 מציאה!! ז'בוטינסקי 
חזית לב"ב 2.5 חד' כ- 
55 מ"ר א. לצד ג. בטון 

)ש.בנו( 1,270,000 תיווך 
משגב לדיור

052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

3.5 חד', מיזוג אוויר מרכזי 
ובחדרים, חניה משותפת 

אריאל שמילוביץ
050-3073256)38-38(_____________________________________________

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

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

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)38-38(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמב"ם כ- 5 חד' ק"ק 

מיידי 4,900 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)38-38(_____________________________________________

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

ממוזגת. 4,800 ש"ח גמיש 
052-7671305

_____________________________________________)38-41ל(

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' בגנו 4 חד', 102 
מ"ר ענקית, ק"א, מזגנים 

5,000 ש"ח 050-6776833 
_____________________________________________)37-38ל(054-8481132

 בלעדי! בדניאל 4 חד' 
+ מ. שמש גדולה, ק"א, 

משופצת מיידי 4,300 ש"ח א. 
_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

3-3.5 חדרים

 בק. הרצוג 3 חד', ק"ד, 
ללא, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)36-39ל(3,000 ש"ח 050-4131561

 בעוזיאל 3 חד' גדולים 
משופצים וממוזגים 

בבניין חדיש, קומה ב' 
עם מעלית 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב -03

050-5308742 5797756)36-36(_____________________________________________

 3.5 חד' בצפניה, ק"ג, 
מעלית, חזית, מזגנים, מיידי, 
4,900 ש"ח 052-7663934 

_____________________________________________)37-41ל(054-8478988

 בפלמ"ח 3 חד', ק"ק + 
חצר, משופצת כחדשה, בנין 

_____________________________________________)37-38ל(חרדי, גמיש 055-6722822

 בשמעיה בבניין 
יוקרתי ומפואר 3 חד' 

גדולה, מיידי ב- 4,500 
גמיש. באדמור מגור 3 
חד' גדולה בבניין חדש 
ב- 4,900 להב נכסים 

050-4177750)38-38(_____________________________________________

 בסוקולוב חדשה! 3 
ענקית יפהפיה! ק"א, חזית 
+ מעלית 4,800 ש"ח מיידי 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)38-38(_____________________________________________

 2.5 חד' גדולים, 
70 מ"ר בהרצוג ליד 

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

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

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

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

ענק, בהזדמנות! 1,100,000 
_____________________________________________)34-41ל(ש"ח 054-5770778

2-2.5 חדרים

 בסמטת אזר, ק"ק, 2 
חדרים, חזית, סלון, מרוהטת 

+ 2 מזגנים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)36-39ש(054-7578276

 בשיכון ה' דירת קרקע, 
2.5 חד' + גינה ענקית, 
3,500 ש"ח, החל מ- ח' 

_____________________________________________)37-40ש(חשון 052-2758844

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

ומאווררת, מ.אמריקאי, ד.שמש 
_____________________________________________)37-38ל(2,600 ש"ח 050-4196040

 ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, 

כ- 45 מ"ר, קומה 2.5, 2,700 
ש"ח מיידי! 054-7342396 

_____________________________________________)38-41ל(054-4520649

 בשיכון ה' שח"ל 17 יחידה 
לזוג 2 חד' ממוזגים ריהוט 
_____________________________________________)38-41(מלא מיידי 054-2208800

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים חדר מרוהט, 

ממוזג, מתאים ליחיד או 
_____________________________________________)38-40ל(למטרה שקטה 052-3632080

יחידות דיור

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

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

 באזור דסלר, יפה 
וממוזגת, מטבח נפרד + 

גנרטור, למיידי! 2,300 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ל(050-4126569

 ברח' יהושע 2 יח"ד, כ- 
40 מ"ר כ"א, ק"ק, מרוהטות 
וחדשות לחלוטין 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ל(ליחידה 054-4944799

 בשיכון ה' יח"ד חדשה, 
מפוארת, מרווחת + סוכה, 
ק"א, מיידי 053-3156591 

_____________________________________________)37-38ל(058-3257065

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת ומסורגת 
+ מזגנים + ריהוט חלקי + 
_____________________________________________)37-40ל(דוד"ש סוכה 050-5260688

 יח"ד בבירנבוים 33, כ- 35 
מ"ר מרווחת, כחדשה, 2,700 

_____________________________________________)37-38ל(ש"ח מיידי! 052-7684978

עמנואל

 דירת קרקע + חצר.לאחר 
צביעה ושיפוץ, מיידי, 950 ש"ח 

_____________________________________________)36-39ל(חודשי 054-6648933

2-2.5 חדרים 

גבעת שמואל
+5 חדרים

 להשכרה 5 חד' מוכנה 
למגורים, קומה 7, חניה + 

מחסן + מעליות 03-9301478 
_____________________________________________)37-38ל(050-9301478

טבריה 
 דירת חדר קטנה + 

שרותים ומקלחת + מזגן 
1,700 ש"ח כולל מון חשמל 

והכל 052-2634477
_____________________________________________)37-40ש(052-32248325

3-3.5 חדרים

 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, ריהוט חלקי, 3,000 

ש"ח, פינוי ב- 1-10-19
_____________________________________________)36-39ל(052-2447475

פתח תקווה

 בגורדון 3 חדרים + מעלית 
וחנייה 3,500 ש"ח

050-3528252)38-38(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 דרושה דירה להשכרה 
בבני ברק לממושכת 5 חדרים 

_____________________________________________)38-39ח(050-8848889

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228
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 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גורן

 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(_____________________________________________

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

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

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

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

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

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

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)37-48(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

גליל מערבי

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

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

דלתון

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

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

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

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

_____________________________________________)36-47(ש"ח 058-3242145

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

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

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-01/20(נקיה מאוד 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

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

קיט 
ונופש

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

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

אביבים

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

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

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

050-5308742)35-35(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
 במלון רמדה חדר + _____________________________________________)35-42א(050-3056720

מטבחון ומרפסת כולל שירות, 
המלון )ללא אוכל( לימים, 

שבתות / תקופות
_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

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

 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)38-38(_____________________________________________

השקעות

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק,

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 מציאה! חנות 14 
מ"ר + שירותים בק"ק, 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

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

עסקים

 מבחר חנויות להשכרה, 
ברחוב מלכי ישראל בירושלים, 

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

 בנצרת עלית, למכירה 
בנין מסחרי 3,300 מ"ר, 

מושכר לגופים ממשלתיים, 35 
_____________________________________________)36-39ש(מליון ש"ח 052-2479184

מחסנים
 להשכרה בבני ברק! 

מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)36-39ל(052-7140101

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

עד 10 איש, ביהכנ"ס צמוד 
_____________________________________________)36-39א(050-3518000

 "ארוח בהר" - צימר 
מפנק לזוג + בריכה גדולה 
ומחוממת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

 דירה מרוהטת ליום 
בשבוע, אפשרי שישבת קרוב 
_____________________________________________)37-38ל(לבורסה בר"ג 055-6688411

 בהזדמנות מגרשים 
ברחובות בתוכניות הותמ"ל 

ממש לפני הפשרה 
כ- 8 יחידות לדונם החל מ- 
800,000 ש"ח לדונם תיווך 

_____________________________________________)37-38א(053-2120267

 למסירה בב"ב חנות יוקרה 
לבגדי ילדים ונערות, מוניטין 

רב + אתר הכנסות מובטחות 
_____________________________________________)37-38ש(מהיום הראשון 050-2050266

 חניה מקורה + שלט בבנין 
חדש בהרב קוק/ר' עקיבא 

_____________________________________________)37-38ל(500 ש"ח 055-8808100

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא בב"ב 30 מ"ר במיקום 

מעולה עם חשיפה אדירה 
054-4434751)37-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)37-40א(03-5709011

חניות

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 צימרים מפוארים + 
מרפסות נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
הקדימו הזמנותיכם לחגים!

_____________________________________________)37-41ש(052-6990764

 בנווה עובד - פוריה, 2 
צימרים מקסימים ומטופחים 
+ גינה + מתקני גן + בריכה 

_____________________________________________)37-48ש(נקיה ויפה 050-2791457

 להשכרה במרכז ב"ב ר' 
עקיבא 50 מ"ר בפסג' מרכזי 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

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

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)38-38(_____________________________________________

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-11/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית
 צימרים מפוארים 

בצפון + ג'קוזי גדול בכל 
צימר+בריכה מחוממת בחורף 

ומוצנעת. מבצע חורף חם!
054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

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

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

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

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

כפר שמאי

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

050-4210440)27-38(_____________________________________________

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 אירוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

מגדל
 וילה יחודית מהממת, 

עד 30 איש + בריכה + סוכה 
ענקית + ביהכ"נ פרטי. מבצע 

_____________________________________________)38-41ל(לחגים! 053-2865903

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-36/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-43ש(052-4604609

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

הוקי ופלייסטיישן, מקרן טניס, 
סנוקר, טרמפולינות, ג'יפים 
ואופניים. מטבח גדול וחדר 

_____________________________________________)37-36/20(אוכל 052-8669090

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

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

 בפרל 28 ב"ב, בבניין 
חדש מהנילונים, ק"ק, כניסה 

מהחזית, כ- 85 מ"ר, אופ' 
לחצי, לכל מטרה, ללא 

ארנונה, גישה למשאית, מיידי 
4,800 ש"ח. לל"ת

054-8449114)38-38(_____________________________________________



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

מכוניות

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-33/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

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

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

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

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

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(ונדנדות 052-5856465

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)32-43(_____________________________________________  בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

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

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

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)31-38(רחבי הארץ 053-4271262

מכוניות

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

יח’ - כ’ באלול תשע”ט  18-20/9/2019

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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

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

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

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

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

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

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

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

054-3534937)32-39(_____________________________________________

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

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

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

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

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

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813
 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

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

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

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

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

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-36/20ל(052-2332194

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

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

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! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

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

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

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

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

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

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

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(_____________________________________________

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

 הלוואות חוץ בנקאיות, 
לתקופת החגים, באישור 
מיידי עד 100,000 ש"ח 

ללא ערבים
_____________________________________________)35-38ש(077-3500405

פולקסווגן
 פולקסווגן קראפטר 2011 

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

יעוץ נישואין

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

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

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

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

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

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-48/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-26/20ש(052-7623725

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)36-41/19ש(מהעתיקה 052-3455254

 להשכרה יומי ושבתות 
צימר לזוג בעיר, בעיר 

העתיקה של צפת, מיקום 
_____________________________________________)36-39ש(מעולה 052-7153475

מחשבים

 לחרדים ודתיים לאומיים, 
לשלוח קו"ח + תמונה בווצאפ 

052-4738511 דמי רישום 
_____________________________________________)36-39ל(100 ש"ח

 נלקח בטעות באזור מרום 
נווה בר"ג ע"י תחנת אוטובוס 
מכשיר מנפח גלגלים ביום ה' 

שבוע השני של בין הזמנים 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597787 054-8423194

 למסירה בבני ברק, מכשיר 
תנור + גז דרוש החלפת ג. 

חימום, הגז מצוין!
_____________________________________________)36-37ח(054-8446448

 דרוש באלעד מקרר משרדי 
קטן במצב טוב לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)36-37ח(054-8535618

 בעתיקה של צפת, 
צימר יפיפה, לזוג + ילד, 
במיקום מעולה, מאובזר 

_____________________________________________)37-40(וממוזג 052-7153475

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-48ש(ושבתות 052-7668387

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-36/20ש(050-6241690 03-9363752

 "ימית הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-48ש(054-6852866 054-5487671

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים + תיקונים. 

שירות עד בית הלקוח אלי- 
_____________________________________________)37-40ש(055-6651237

נהיגה
 משה אלסין - מורה 

לנהיגה אוטומט. מלמד גם 
לתאוריה. אווירה נעימה! 

_____________________________________________)37-48ש(מחירים זולים! 052-2523284

פיתוח קול
 לקראת הימים 

הנוראים - שיעורי פיתוח 
קול מקצועיים ברמה 

גבוהה לחזנים
_____________________________________________)37-40ש(052-8813439

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 למסירה 3 בובות תצוגה 
לחלון ראווה נשים

_____________________________________________)37-38ח(03-6181711

 2 ילקוטים למסירה 
למשפחות שזקוקות 1 של 

דולפינים לבן ו1 ניקי של בת 
_____________________________________________)37-38ח(במצב טוב 050-4195132

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(בעבר 054-2509001

 All About You מעוניין בספר 
_____________________________________________)37-38ח(חלק 1 052-7677306

 למסירה חוברות "קטיפה" 
ו"מוסף שבת" )יתד( בבני ברק 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633824 052-7632395

 לילד מיוחד דרוש מכשיר 
_____________________________________________)37-38ח(כושר )הליכה( 053-3142444

 מעוניינת לקנות מכשיר 
הדרן במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 למכירה ציורים מקוריים 
_____________________________________________)37-38ח(לסוכה 055-6700587

 מעוניינת לקנות מסך יד 
שניה ברוחב 70 ס"מ

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 מעוניינת לרכוש ספרים 
ותמונות על העלייה מתימן 

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-05/20(_____________________________________________

צבע איטום אינסטלציה, 
תיקונים כלליים,
 ריצוף,דודים, 

ואיתור נזילות וחשמל.

052-7894414

שיפוצים
 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

סוכות
 ישירות מהיבואן 

פוסטרים וקישוטי סוכות 
במחירי חיסול, לסיטונאים 

ובעלי דוכנים בלבד
_____________________________________________)38-39ל(055-6687487

פדיון נפש 
 פדיון נפש עפ"י 

הקבלה, הוצאת עין 
הרע בעופרת כולל כל 

החומרות 1-700-707-556 
_____________________________________________)38-39ל(053-2432072

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-13/20ש(וחשמל 052-7894414

 נמצא עגיל זהב בארמונות 
חן ב"ב בתאריך כה' אב

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)38-39ח(054-8471251/2

 אבד צמיד יקר ערך פלאפון 
_____________________________________________)38-39ח(054-8566170

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

_____________________________________________)38-39ח(054-8466553 054-8538616

 לפני מספר ימים נשכחה 
בחנות ברמן ר' עקיבא 54 בני 
ברק עליונית בצבע כחול כהה 
עם רבועים בצבע לבן מחנות 
CLASSIC STYE לפרטים: 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(בעבר 054-2509001

 מעונין בספה נפתחת 
עדיף ל- 3 מיטות רוחב 80 

_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 050-4116799

 מעונין בפקס במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)38-39ח(ירושלים

 למסירה ארון גובה 2 מ"ר 
רוחב 2.30 מ"ר 0.40 עומק 

במצב טוב עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)38-39ח(צבע חום טלפון 054-8711159

 למסירה חינם שולחן מעץ 
1.80 נפתח ל- 2.40

050-4120010 אחרי 8 בערב 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 בירושלים למכירה תנור + 
כיריים 350 ש"ח במצב מצוין 

_____________________________________________)37-38ח(050-6256846

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 055-9765406

HP GB250 מחשב נייד 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד + מסך, 
עכבר, מקלדת, רמקולים 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 055-9765406

 מקפיא 5 מגרות במצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-7614722

 קנווד - מכשיר וחלקים 
ללא קערה 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7614722

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

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-6850138

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

_____________________________________________)37-38ח(053-3179093

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 JBL רמקול אלחוטי 
FLIP במצב חדש 180 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-4825582

 מזגן חלון תדיראן 1.5 
כ"ס במצב מצוין 400 שקל 

_____________________________________________)37-38ח(052-7126454

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

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

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 מדפסת צבעונית משולבת 
פקס ברדר דיו 200 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-8585960

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)37-38ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מאוורר תליה 16 אלקטרו 
חנן חדש בקופסא 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(כ"א 02-5373360

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח 052-7148004

 סורק למחשב במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(90 ש"ח 052-7148004

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סל"ד 
_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 PILOT רדיטאור 
9 צלעות בקושי משומש 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4087927

 KENWOOD מגהץ 
במצב טוב בקושי משומש 

2400W ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4087927

 למכירה מזגני אלקטרה/
תדיראן 3/5 2/5 1/4 כ"ס 

בהזדמנות כחדשים -050
_____________________________________________)37-38ל(6710265

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-2934353

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

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

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

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)38-39ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה פקס 90 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(מצב מעולה 052-5737813

 למכירה שואב אבק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מקרר של אמקור צבע 
לבן יד שניה עובד מצויין רק ב- 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח טל': 050-4146777

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור 
טוסטר וחימום קטן תוצרת 

BISTNO ב- 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8433730

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 ברע"ה למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מכונת תפירה תעשיתית 
ברונר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 058-4413099

 רדיו בסגנון רטרו כולל 
USB ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7153007

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים טל': 052-7180828

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

_____________________________________________)38-39ח(052-7180828

 טאבלט 10.1 במצב חדש 
כולל נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-8380655

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סלד' 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סיר לחץ גאלה 9 ליטר 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח 054-2013391 נעמי 

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-721667

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 מטען נייד 20000 אמפר 
טעינה מהירה כמו חדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3161169

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח טל': 052-2727474
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 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 ארון 5 דלתות, סט מצויין, 
עיצוב מדהים, גוף סנדוויץ 

אדום, פורמייקה צבע פוליסנדר 
חום יין, נגיעות שמנת, סט 

קומפלט, למיידי עקב מעבר 
_____________________________________________)35-36ח()36-37ח(1,880 ש"ח 053-8252357

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

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

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

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-5705546

 בפ"ת 2 כורסאות לסלון 
מבד אדום בורדו במצב מצויין 

500 ש"ח פרטים:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4110991

 סלון 1+2+3 מצויינות 
במיידי, הקודם זוכה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א 053-8252357

 פינת אוכל עץ + 4 
כסאות, גודל: אורך 180/90 

נפתח עד 2.5 מר', למיידי עקב 
מעבר 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(053-8252357

 חדר שינה + שידה + 2 
מזרנים, מצויין, עיצוב מדהים, 
גוף סנדוויץ אדום, פורמייקה 

צבע פוליסנדר חום יין, נגיעות 
שמנת, סט קומפלט למיידי 

עקב מעבר 2,100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(053-8252357

 שידה ומראה + מדפים 
וקולב תואמים )אגוז בהיר( 

_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 058-3232259

 שולחן סלוני 70*140 מעץ 
מלא ומסיבי בצבע טבעי )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כורסא לסלון, כסאות 
מחשב, מזנונית, כיסוי לספה 

חדש, עד 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 עמודון לבן מפלסטיק של 
כתר חדש 0.65*1.70 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל אחד 054-3584040

 כוננית 4 מגירות פלסטיק 
_____________________________________________)36-37ח(לבן 250 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק כחול 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כ"א חדש 054-3584040

 משטח מיטה 1.90*1.40 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 350 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)36-37ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 למכירה שולחן פיקניק 
חדש )לגילאי 6( + סככה 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-6925410

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)36-37ח(460 ש"ח 054-5656194

תינוקות

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כסא לרכב לילד 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלה 3 מצבים אמבטיה, 
כסא רכב 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלת טיולון שצריך 
להחליף גלגל אחד ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 גאמפר' עם משחקים 
מתאים מאוד למטפלת ב- 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7119273

 למכירה ברמלה עגלת 
תאומים טובה מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-4439935

 למכירה כחדשה נדנדה 
לתליה במשקוף ביתי עד 

גיל 3 ב- 60 ש"ח בלבד נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

 למכירה כרית הנקה 
"כריתי" כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד נייד: 050-4116410

 למכירה עגלת מוצי 
מצוינת כולל אמבטיה וטיולון 

גינס ב- 500 ש"ח )גמיש( נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

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

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

ראשון שישי 
במחיר מבצע

גלאט כשרראש השנה עם אוצרות חיים
משגיח צמוד

כ"ז אלול - ב' תשרי 27.09-01.10 שישי-שלישי
אפשרות לחג בלבד ראשון- שלישי

חוויה ייחודית ברוחניות וגשמיות כמיטב המסורת

במלון ציפורי בכנרת

לנשים: הרבנית גלית ברוך

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו
הרב שחר לוי שליט"א

הרב אברהם ברוך שליט"א
הרב אמנון בן סימון שליט"א

לפרטים והרשמה: 052-3579862 , 052-8831378, 050-3131740 ,03-6880091

בעל תוקע 
ירא שמיים הרצאות

מרתקות

הפעלות 
לילדים

ע"י מפעילה 
מקצועית,
פרסים 
והפתעות

טיול 
לרשב"י 

ביום א'
לבאים מיום ו'

יר
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 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין 250 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא משרדי במצב מצוין 
200 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 ספות 2+3 מושבים 
איכותיות מבד בצבע בז' 

חזקות ושמורות 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-4087927

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 למכירה דלת כחדשה צבע 
חום ונגה + משקוף רוחב 80 

500 ש"ח גמיש פלא'
_____________________________________________)37-38ח(054-8484132

 3 מדפים צבע שמנת 
25*110 ס"מ 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 ספה + מיטה אורך: 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 שולחן סלוני ענק עץ מלא 
במצב מצוין 500 שקל

_____________________________________________)37-38ח(052-7126454

 שולחן מעץ 1.80 נפתח 
ל- 2.40 120 ש"ח אחה"צ 

_____________________________________________)37-38ח(050-4120010

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)37-38ח(מצוין 150 ש"ח 052-7148004

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 054-5656194

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרון אחד כחדש 280 

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

 כסא בטיחות חדש 
לתינוק "ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 למכירה בב"ב כדורי 
דיקלקטין מקוריים 270 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8524657

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-5656194

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)37-38ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 למכירה עגלת בוגבו 3 
500 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-6850138

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(052-6431557

 מיטת תינוק גדולה 
0.75*130 עץ בוק 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7639661

 טרמפולינה לתנוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4135002

 עגלת גוי אמבטיה וטיולון 
במצב טוב מאוד 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120286

 עגלת איזי בייבי אמבטיה 
כחדש שחור רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120285

 סלקל יד שניה 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 משאבה חדשה! "לנסינו" 
_____________________________________________)37-38ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)37-38ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 058-3245685

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446728

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה ליטף 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חדשה! לנסינו 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)36-37ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
_____________________________________________)36-37ח(ציקו 350 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8597137

 טיולון יויו גגון ירוק מצב 
מצויין 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7180828

 רדיטאור כחדש 12 צלעות 
איכותי בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3187278

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7180828

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

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

_____________________________________________)35-36ח(055-9765406

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

_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 HPI13 מחשב נייד 
מצויין ללא תקלות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3346080

 להשכרה מקרן לאירועים 
משפחתיים במחיר 45 ש"ח 

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

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

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671 

 מזגן חלון חב' אלקטרה 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 052-7126106

 מכונת קפה חדשה 
מהאריזה + 300 קפסולות ב- 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-7629544

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 תנור חימום חדש במחיר 
השווה לכל נפש )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 PRINCESS 10 תוצרתW

+ אביזרים נלווים )מתאים 
במיוחד לניוקי מכונית( 

בהזדמנות )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיריים גז 4 להבות, מסך 
מחשב דק 170 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-6388897

 מייבש כלים 20 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מנקה בקיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 052-6388897

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מעבד מזון חדש בקופסא 
דגם ישן 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכונת קפה חדשה 
מהקופסא ב- 100 שקל בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מחבת חשמלית ומנגל 
חשמלי חדשים באריזה!!! 100 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 052-6388897

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 בהזדמנות תנור אפיה/
 BISTRO חימום קטן תוצרת
)בני ברק( 70 ש"ח בלבד -054

_____________________________________________)36-37ח(7216671

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה בהזדמנות )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)38-39ח(460 ש"ח 054-5656194

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסאות עץ עם 
רפוד מלא לסלון 125 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-4166058

 מיטת נוער נפתחת לזוג 
עץ מלא + מזרונים 450 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/120 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב 052-7109690

 למכירה שולחן לסלון 
וכסאות ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7690382

 למכירה סלון 2+3 צבע 
זית + כריות יפות מבד וידיות 

עור 450 ש"ח פלא':
_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן שבת + 6 כסאות 
מסיבי ומיוחד חום עץ מלא 
ריפוד עור 500 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח 052-7126206

 מזנון לנוי מעוצב צבע לבן 
עם מגירה 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומודו 2 מגירות רחבות 
ומראה צבע חום מעוצבת 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7118267

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
מצב מצויין 110 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למסירה חינם מיטת נוער 
ארונות מזרן ושולחן עפרה 

_____________________________________________)37-38ח(054-2444831

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה עגלת סילב 
קרוס היוקרתית במצב 

מצוין! מתאימה מגיל 0 
עד 3 עם כל הציוד הנלווה 

052-7773526)37-37(_____________________________________________

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7608119

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-2238587

 בהזדמנות עגלת טיולון 
איזי ביבי במצב מצויין 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 עגלת ביבי גוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(054-8463244

 למכירה לול עץ חדש ויקר 
+ מזרון 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8401217

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)38-39ח(054-8446728

 עגלת דוקטור בייבי ידית 
מתהפכת מצב מעולה בצבע 

סגלגל 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה לתינוק 
)3 גלגלים( בצבע שחור גלגלי 
_____________________________________________)38-39ח(אויר 350 ש"ח 050-4116799

 למכירה מזרון תינוק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מיטת תינוק מצב מצויין 
צבע לבן ללא מזרון + מיטת 

מעבר 350 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפיסט אוניברסלי מצב 
מעולה 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה ליטף 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חדשה! לנסינו 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)36-37ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
_____________________________________________)36-37ח(ציקו 350 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8597137

 טיולון יויו גגון ירוק מצב 
מצויין 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 מיטת תינוק מצב מצויין 
צבע לבן ללא מזרון + מיטת 

מעבר 350 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפיסט אוניברסלי מצב 
מעולה 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 מציאה! עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית מגיל 0, 

תוצרת אנגליה, במצב מצויין, 
כמעט ללא שימוש, רק ב- 
_____________________________________________)36-37ח(1,500 ש"ח 052-7773526

 למכירה מעמד אמבטיה 
לתינוק + משטח החתלה, 
במצב חדש לחלוטין, דגם 

יוקרתי רק ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7773526

 כסא האכלה לתינוק גדול, 
נקי ושמור, צבע כחול 120 

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

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

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

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
"ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

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

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

 משאבה חשמלית דוד 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

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

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2614753

C2  מחודש מתאים 
לכשרים למעט גולן והוט 250 

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

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 מכשיר GPS לרכב 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8474176

 למכירה פלאפון תומך 
כחדש במצב מעולה צבע לבן 

_____________________________________________)37-38ח(80 ש"ח 054-8426680

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)37-38ח(054-8478028

 משכיר GPS ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-8474176

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-2614753

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167777

 נוקיה 208 מחודש באריזה 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 052-7134641

כללי
 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470
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דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

יא’ - יג’ באלול תשע”ט  11-13/9/2019

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

 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 
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

 מציאה: כלוב + 3 תוכים 
פסטורלים + 2 בתי הטלה 
270 ש"ח בודד ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בערב 054-8592649

 בהזדמנות שמלת ערב 
נצנצים להשכרה 42, 34 רק 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 195 ש"ח 050-4143035

 פנקיים יפיפיים ב"ב רק 20 
ש"ח ליחידה טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 תוכונים מהממים ויפיפיים 
ב"ב רק 40 ש"ח ליחידה טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 כיסויי מגן לטלפון חדשים 
_____________________________________________)36-37ח(5 ש"ח נייד: 052-3186268

 אקוריום פנורמי כולל 
הציוד גודל 0.7*0.5 מ' 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3165776

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 03-6164549

 פקס לייזר של ברדר דגם 
7320 כולל טונר 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 052-7187193

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 054-8464909

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח 050-6850138

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

_____________________________________________)36-37ח(מצב חדש 054-5981054

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5981054

 שמלה מהממת חדשה 
קרם מידה 1 מחיר מציאה 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-8497425

 כלוב עם 2 תוכונים + 
מתקן מים 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 כלוב + ארנבת + שרקן 
+ אוכל 300 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 למכירה אופנוע משטרה - 
פג 350 ש"ח נדרשת החלפת 

_____________________________________________)36-37ח(סוללה 050-6925410

 אופנים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק 052-7600336

 אופניים חשמליות ליאמי 
שחורות מחיר סביר 450 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(050-7806788

 גגון מתאים לכניסה לבית, 
לחנות, לביהכ"נ או מעל חלון 

וכד' 0.85*1.65 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336 בב"ב 

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יוגודיוב מידה 38 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8478028

 מדפסת + פקס חברת 
קנון חדשה 130 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5925787

 ילקוט ניקי עם עגלה 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 צעצועים לילדים עד גיל 6 
כולל לגו משחקי הרכבה טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)37-38ח(460 ש"ח 054-5656194

 חוברת "סימנא" הלכות 
לבחינות ברבנות "עירובין" 

חדש ב- 12 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)37-38ח(10 ש"ח 050-4135002

 ילקוט ניקי חדש! מרופד 
2 תאים גדולים 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)37-38ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 מכנס גי'נס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 80 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-7041010

 מראה לארון בגדים 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 290 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 משקולות 20-45 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 סט איפור 72 צלליות + 
סומק חדש לא היה בשימוש 

_____________________________________________)37-38ח(85 ש"ח 054-8478855

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)37-38ח(054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח! 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 משטח שיש בצבע שמנת 
בבני ברק 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 גוף תאורה עגול גדול בבני 
_____________________________________________)37-38ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 בושם בולגרי אקוה 
ו- BLV כ"א ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(חדשים 054-8481218 אלעד

 חולצת פוסור חדשה 
מידה 15 ב- 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)37-38ח(054-8481218 אלעד

 סט רשר היורש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5981054

 למכירה נעלי עקב מידה 
40 צבע כסף חדשות באריזה! 

_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 054-8426680

 בגד ים חדש M&H לגבר, 
כחול L בפ"ת 40 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-4144107

 למכירה אופני הרים 
שילדה אלומניום בצבע שחור 

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 054-2819921

 אופניים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)37-38ח(ברק 052-7600336

 נשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8474176 054-8478028

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-61999806 בערב 

 כיסוי לרולר לקולנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילד 
BMX במצב מצויין מידה 16 

לגילאים 4-7 שנים במחיר 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פרטים: 054-2819921

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8464909

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יוגדיוב מידה 38 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8478028

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

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 054-6969961

 קורקינט לילדים במצב 
חדש ועדיין באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-6877622 בני ברק

 גלולות משחק לילדים 45 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 חצאית אלגנטית חגיגית 
קומות צנוע מתאים גם 

לחסידים 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 סט לקפה ותה של נעמן 
_____________________________________________)37-38ח(40 ש"ח 058-7041010

 מכנס חולצה לספורט 
לנוער סופג זעה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 למסירה מסך מחברת 
פיזוצו 32 אינץ כחדש ממש 

_____________________________________________)37-38ח(400 ש"ח 052-7152829

 למכירה בב"ב כובע 
בורסלינו מידה 56 כחדש 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3288707

 למסירה בב"ב עדשות 
מגע 1.00 ו- 0.75 חבילה 

_____________________________________________)37-38ח(כמעט חדשה 054-8524657

 כיור קטן כ- 27*40 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 02-5373360

 ספריית קודש ספרי יסוד 
מהו' ישנות 10 ש"ח לספר 

_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)37-38ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3256014

 הליכון מצויין עובד מצויין 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

 KWNWOOD רדיו דיסק 
עם כל התושב והפנלים 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

  מנורת קיר נוי תלויה 
_____________________________________________)37-38ח(מהצד 50 ש"ח 052-7148004

 חולצת פסים לבנה לגבר   
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה תרמיל 20 ש"ח, 
תיק נסיעה 40 ש"ח מזוודה 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 רדיו דיסק 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 מזודה 4 גלגלים 130 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 קסדה לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7687863

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)37-38ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 ספר לימוד לבנות תיכון 
אלגברה גיאומטריה חשבונאות 

אנגלית 30-40 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7676856

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-4157763

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ 
_____________________________________________)37-38ח(ירקות 80 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 
100 ש"ח במקום 180 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה משחקי הדירן 
ריבוע בריבוע 280 ש"ח עגלת 
_____________________________________________)38-39ח(בובה 100 ש"ח 050-4166058

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7687863

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מעולה לסוללה סוללה נטענת 

30 ש"ח מציאה טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 3 מגירות רשת ברזל 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-9089110

 קרמיקה חדשה קרם 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 אופני הילוכים 50 שקל 
ואופני נוער 60 שקל

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-5385013

 למכירה כינור 3/4 פגניני 
ב- 380 ש"ח משומשת במצב 

_____________________________________________)38-39ח(מצויין 054-8429231

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 050-3337530

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין 130 

ש"ח )אפשרות להעביר את 
האופניים לבני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-2819921

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד 

זכר עובד מחיר 480 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412976

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כ"א 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8412903

 אקווריום 50*50 ס"מ 
פינות מעוגלות בב"ב 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7134641

 אורגן 2 קומות כולל 
שולחן מחובר 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 אופני הילוכים 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-6437084

 ספרי לימוד כחדשים תת 
מאור ישראל מכיתות ד' עד ז' 

_____________________________________________)38-39ח(052-7118267

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-272747

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לנערים תוצרת 

ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 נגן רוייזו וידאו + משחקים 
+ העברת קבצים מגע 280 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3268337

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 משקפי שמש חדשות של 
חברת אופטיקנה מעוצבות 

_____________________________________________)38-39ח(יפות 70 שקל 052-5918474

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 שעון יד חברת בלרי חדש 
ברמה ועם תאריך ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 052-5918474

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

כולל כ. זיכרון 32GB ב- 170 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 11* מטר 99 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3233170

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 
אופנים 150-70 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)38-39ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מזוודה 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 עגלת קניות במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תוכון שלא נושך ומתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(050-4157763

 משחק מונופול 
אלקטרוני חדש לגמרי 160 
ש"ח )נקנה השבוע ב- 240(

_____________________________________________)38-39ח(052-7601614/5

 נרתיק לאורגן חדש 
באריזה מרופד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים 054-8593729

 סוכת ברזלים במצב מצוין 
2*2 מטר 500 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)38-39ח(054-8474162

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8474176 054-8478028

 מגבעת לאופרדו מידה 
54 במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מראה + מסגרת צבע עץ 
50*1.3 ס"מ 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מגהץ קיטור במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 052-7148004

 אורגן ימהה מעולה! 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
_____________________________________________)37-38ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120285

 עגלת קניות מבד חזקה 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4087927

 ג'י פי אס לרכב כחדש! 
_____________________________________________)37-40ש(איכותי! 054-8527470

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

 32GB כולל זיכרון
_____________________________________________)37-38ח(170 ש"ח 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה X11 מטר 99 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3233170

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מזרונים 150 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 ישבנון 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 למכירה 5 זוגות אופניים 
בפ"ת לילדים והזוג השישי 
חינם! כל זוג אופניים 130 

ש"ח פרטים בפלאפון:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 מציאה 3 הטאבלט היהודי 
כחדש 450 ש"ח גמיש הקודם 

_____________________________________________)36-37ח(זוכה! 055-6772996

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3256014

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-7640482

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

_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד 1G זיכרון 25 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7640482

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 נעל סניקרס 28 משובץ 
של קסטרו 60 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)36-37ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 אופנים בימבה פלא
65-150 ש"ח יד שניה

_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 מזנון נוי מעוצב 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה 
מציאה! כחול מידה 56 400 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3245685 

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 אופניים חשמליים במצב 
מצוין כולל מנעול וקסדה 

במחיר 2,650 ש"ח
_____________________________________________)36-37ל(052-7679910

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194



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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-10/20ל(טובים" 03-5782180

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

 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

יח’ - כ’ באלול תשע”ט  18-20/9/2019

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

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

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

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

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

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

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

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

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

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)36-39(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-38(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)36-39(מעולים! 054-4771509

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה בשעות 
הבוקר בלבד

054-2681222)36-39(_____________________________________________

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
_____________________________________________)34-37ח(055-5527391

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

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

 דרושים עובדים 

להוצאת והחזרת 
עגלות למיחזור 

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

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

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. סייעת למשרה 

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

_____________________________________________)35-38ש(גבוה 052-7177524

 לפיצה בב"ב דרושים 
משלוחנים תנאים טובים 

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

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לגן בגבעתיים מיידי, 
סייעת למשרה מלאה,

7:30-16:45, שכר גבוה כולל 
תשלום חגים וחניה

052-3838484)36-39(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למרפאת שיניים בב"ב 

קו"ח לפקס 03-631-0203 
_____________________________________________)37-38ש(055-6684461

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה, אפשרות 

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

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים לערב ר"ה 

ויוכ"פ במקוואות ובתי עלמין 
בבני ברק, ירושלים והסביבה 
תנאים טובים 052-7124416 

_____________________________________________)36-39()בערב(

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

קו עיתונות דתית / 8236104 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

 דרוש תורם לזיכוי 
הרבים, מצווה גוררת 

מצווה ושכר מצווה מצווה 
058-3275870)37-40(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
מטפלת לתינוקיה, משרה 

נוחה, 8-13:30 )יום חופשי( 
נסיון חובה, תנאים טובים, 
_____________________________________________)37-38(קו"ח לפקס 03-619-0002

 למכבסה שלגית ב"ב 
שליח רישיון, נהיגה ב' לעבודה 

קבועה רכב צמוד
_____________________________________________)37-38ש(050-8460282

 לשי מתוק בב"ב דרושה 
עובדת למשמרות, ידע בעיצוב, 

_____________________________________________)37-40א(אידיש יתרון 053-3180602

 דרוש מפיץ לספרי קודש 
שיקבל אותם בחינם ואת 
הרווח ממכירתם הוא יקח

_____________________________________________)37-38ל(03-6193173 054-8411036

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)37-40א(052-6607070

 לדיור בקהילה לאנשים 
עם מוגבלות שכלית דרוש 

רכז דירה בבני ברק, העבודה 
דורשת יכולת ריכוז וניהול, 

shay333@seso.co.il 37-38(קורות חיים(_____________________________________________

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים, 

חובה נסיון + ויזה 
בתוקף! 054-8474734 

_____________________________________________)37-40ל(בין 18:00-21:00

 דרושים נערים 
להתרמות ערב ר"ה וערב 
יוה"כ לארגון מוכר תנאים 

_____________________________________________)37-38ל(טובים 050-4153051

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
נקיון בשעות הערב קו"ח 

_____________________________________________)37-38(לפקס 1533-577-9518

 לחנות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות לעבודה 
במשמרות תנאים טובים 

_____________________________________________)37-40(למתאימות 054-7694963

 קופאים/ות סדרנים/ות  
כלליים/ות, מגיל 17.5, לעבודה 

_____________________________________________)37-40(מיידית בב"ב 050-8557084

 לנקיון חדרי מדרגות 
דרוש עובד חרוץ 
לרציניים בלבד!
054-2421996
_____________________________________________)36-39ש(052-4003742

 שכר גבוה ברשת מזון 
כשרה דרושים עובדים/ות 
כלליים/ות ומקצועיים/ות, 

077-9800700)37-40(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, בשעות בוקר/

_____________________________________________)37-40ש(אחה"צ כל יום 052-7669393

 לחברת השוק של 
גבעתיים דרושה מנהלת 

חשבונות סוג 1+2 בעלת 
ניסיון, קו"ח למייל 

hsg2874@gmail.com)37-38(_____________________________________________

 דרושים בפ"ת עובדים 
לנגריית רהיטים נחשבת 
בתחומה. משרה מלאה, 

תנאים טובים. לפרטים אנא 
_____________________________________________)37-39(פנו לאלון: 050-5605040

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 מתקן דיסקים גדול 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 מזרון על זוגי ד"ר גב, תנך 
מפורש אשר וייזר 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 אופניים מעולות נמכרות 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 הליכון במצב מעולה מנגן 
ותקין נהפך לכמה מצבים 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

דרוש/ה:

חרדים תחום ממונה
דרישות התפקיד, פרטים נוספים והגשת 
מועמדות באתר האינטרנט של המועצה 

להשכלה גבוהה-מדור דרושים
www.che.org.il

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

054-4827797

לצהרון 
בצפון ת"א

דרושות לשנה"ל תש"פ

תנאים טובים למתאימות

גננות וסייעת
+המלצות

 התפנה חזן לימים נוראים 
בנוסח ספרדי - ירושלמי

_____________________________________________)38-39ל(052-7679831 058-7679831

 לחברה בתחום רפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לניהול יומן ולו"ז, קביעת תורים 
ועוד. שעות נוחות לא נדרש 
ניסיון, שכר 55 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)38-38(קריירה 072-22-222-62

 למרפאה בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול לקוחות 

המרפאה, שעות נוחות לא 
נדרש נסיון שכר 45 ש"ח 

_____________________________________________)38-38(לשעה קריירה 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק 
מזכיר/ה לניהול המשרד, 

לעבודה משרדית נוחה, א-ה 
8:00-15:00 שכר 8,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-38(קריירה 072-22-222-62

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת חמה ומסורה, 

משרה מלאה, תנאים מצויינים 
במיוחד + בונוסים

052-7144468)38-41(_____________________________________________

 למאפייה בפ"ת דרושים 
עובדים )צמוד לצומת סגולה( 
לעבודת אריזה וליקוט הזמנות 

בימים ראשון - חמישי
054-7708222 17:00-23:00)38-39(_____________________________________________

 דרושה בק.משה בירושלים 
לשמירה על מבוגרת בין 

13:30-17:00, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)38-39ל(050-7696655

 דרושים לעבודה מהבית: 
גרפיקאי/ת **מזכיר/ה לניהול 
ארגון חסד **קלדנית להקלדת 

חידושי תורה גלאט גו'בס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)38-38(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: מזכיר/ת מנכ"ל, סביבה 

מתחשבת, תנאים מעולים 
**מזכירה לת"ת **הנדסאיות 

אדריכלות לחברה חרדית בב"ב 
**סוכן שטח + רכב צמוד 

לאזור המרכז 70% לקוחות 
קיימים **מנה"ח למגוון 

תפקידים גלאט גו'בס
 www.glatjobs.co.il

073-7055666)38-38(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכיר/ה אדמיניסרטיבי/ת 
למשרד ממשלתי **מזכיר 

נמרץ וצעיר למוסדות תורה 
וחסד **הנדסאית אדריכלות 
למשרד אדריכלות **מנה"ח 
למגוון תפקידים גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)38-38(_____________________________________________

 דרושים מנהלי סניפים 
לרשת מזון גדולה בצמיחה 

 www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)38-38(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 לעסק בתחום האופנה 
בי"ם דרוש עובד קבוע לשעות 

_____________________________________________)37-38ל(אחה"צ 058-4943637

 דרושה בייביסיטר מסורה 
ל- 2 ילדים באזור רח' אפשטיין 

_____________________________________________)38-39ל(מ- 15:00 052-6266000

 דרושים מתרימים לערב 
ר"ה וערב יוה"כ שכר נאה 

_____________________________________________)38-39ל(לפרטים 054-8412245

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

 03-9094566 8:30-14:30
_____________________________________________)38-45א(053-3197448

 לישיבה בבני ברק עוזרת 
טבחית בעלת נסיון להתקשר 

משעה 10:00-15:00 טל': 
050-5304424)38-41(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה גננת מ- 8:00-13:00 , 

יום חופשי, תנאים טובים, נסיון 
חובה, קו"ח לפקס

03-619-0002)38-39(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

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

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



בשם ה' נעשה  ונצליח!

קמח ותפוחים
קראמבל
זה פשוט

חסד
זה פשוט

לצאת בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

שלא יבלבלו אותך!
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