




מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה שבהסדר.

*גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד. 
בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

ללקוחות כללית מושלם פלטינום

054-8496623הרב פרדו משה 14, בני ברקהבעה ויצירהזהבה לרר

054-4425577חיים לבנון 45, תל אביב - יפוהבעה ויצירהבר דינה

מתפתחים
יחד עם

הילדים שלכם!
בתחום התפתחות הילדמגוון מטפלים חדשים בבני ברק ובתל אביב,לקוחות כללית מושלם

לרשימת המטפלים המלאה התקשרו
2700* מכל טלפון



ד' אלול תשע"ט 44/9/19

בוועידת כלכליסט שהתקיימה השבוע הציג נגד בנק ישראל את 
המלצות בנק ישראל להעלאת רמת החיים בישראל תוך שמירה 

על המשמעת הפיסקלית

שר הכלכלה אלי כהן בכנס המועצה לצרכנות שנערך בתל אביב: 
"הפיקוח על הבנקים נמצא בניגוד עניינים ושם את טובת הבנקים 

לפני טובת הצרכנים"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס התכנית להעלאת 

רמת החיים בישראל

החוק להגנת הצרכן יחול גם 
על הבנקים וחברות הביטוח

מאת: מנדי קליין

מתקרבת  הבחירות  מערכת   – חשיבות  בעלי  ימים  "אלו 
לספסל  חוזרים  ישראל  תלמידי  מיליוני  בבד  ובד  לסיומה, 
הנדרשים  והכלים  ההשכלה  את   לרכוש  כדי  הלימודים 
בנאומו  ישראל  בנק  נגיד  אמר  בעתיד",  המדינה  את  להוביל  כדי 
בוועידת כלכליסט. "אנצל אם כך את ההזדמנות כדי לדון בסוגיות 
ישראל  בנק  את  ובוודאי  כולנו,  ואת  כפרט,  אחד  כל  שמעסיקות 
החיים שאנו  ורמת  הבאים,  והדורות  ילדינו  עתיד   – הכלל  ברמת 

מעוניינים לשפר לטובתם, וכמובן לטובתנו כמדינה.
"לפני מספר ימים פרסמה חטיבת המחקר בבנק ישראל מסמך 
רמת  את  להעלות  כדי  הנדרשים  בצעדים  עוסק  כולו  שכל  מקיף 
לעשות  כיצד  ישראל  בבנק  עצמנו  את  שאלנו  בישראל.  החיים 
זאת, והתשובה היא שהמיקוד הנדרש הוא בשיפור הפריון לעובד 
ממחישות  הללו  ההמלצות  שיצרנו.  הדרכים"  "מפת  זו  בישראל. 
בנושאים המקרו-כלכליים  לעסוק  ישראל  בנק  את המחויבות של 
הכלכלי  כיועץ  תפקידי  במסגרת  המשק  של  ביותר  המהותיים 
עליהן  ארחיב  ומעמיק.  מקצועי  ניתוח  על  ומבוססות  לממשלה, 

מיד.
ולנגד  אך לפני כן אפרט בקצרה על החזון שעומד לנגד עיניי, 
עיני הבנק בבואנו לעסוק ולכוון את קובעי המדיניות לעסוק בכך, 
כבר היום. ההחלטות הנבונות שקיבלו קובעי המדיניות במדינתנו 
את  ישראל,  כלכלת  את  וחיזקו  ביססו  היום  ועד  היווסדה  מאז 
היום  ערוכים  אנו  שבו  למצב  אותנו  והביאו  ועוצמתה,  יציבותה 

להתחיל לנקוט בצעדים הנדרשים כדי להכין את הכלכלה והמשק 
ההמלצות.  את  ליישם  ויכולה,  צריכה,  ישראל  הבאים.  לעשורים 
יישום ההמלצות של בנק ישראל יסייע להצעיד את ישראל לעתיד 

עם רמת חיים גבוהה יותר. אני אומר זאת בביטחון מלא!
הצעדים  עלות  מבוטלת.  לא  בהשקעה  כרוך  שהדבר  כמובן 
המופיעים בדוח, כאשר יגיעו ליישום מלא בעוד מספר שנים, אינה 
ש"ח  מיליארדי  כ-44  שהם  בקירוב,  לשנה  תוצר  כ-3%  נמוכה: 
לשנה במונחי התוצר הנוכחי. העלות גבוהה בשל עומק הפערים 
ואולם,  האחרונים.  העשורים  לאורך  שונים  בתחומים  שנצברו 
בטווח  לתוצר  לתוספת  הערכתנו  ובגדול:  תשתלם,  ההשקעה 
תוצר  אחוזי  כ-20%   - בהרבה  גבוהה  ההמלצות  מיישום  הארוך 
יותר,  ש"ח  מיליארדי  כ-270   – יותר  פשוטות  במילים  או  לשנה. 

במונחי התוצר הנוכחי, לילדינו ולדורות הבאים.
לטפל  הצורך  חשבון  על  בא  לא  התכנית  יישום  כי  אדגיש 
בנחישות בסוגיות הפיסקליות ובגירעון המעמיק. מניתי בזמנו את 
להתמודד  מנת  על  לעשות  תידרש  הנכנסת  שהממשלה  הצעדים 
בתחילה,  יעילות  לא  הוצאות  צמצום  הפיסקליים:  האילוצים  עם 
ביטול פטורים ממס, וככל הנראה גם להעלות את שיעורי המסים. 
אין זה סותר את הצורך או האפשרות להתחיל ביישום ההמלצות 
כבר עתה. בראש ובראשונה, מכיוון ששלב התכנון ובניית הכלים 
יארך  ההמלצות,  באימוץ  מהותי  חלק  שהוא  הרפורמות,  ליישום 
רבות  המלצות  ישנן  בנוסף  יחסית.  זניחה  עלותו  ובמקביל  זמן, 
שניתן ליישם כבר היום, כיוון שהן עוסקות בהסטת מקורות קיימים 

ובתהליכים מנהליים.

מאת: מנדי קליין

בכנס המועצה לצרכנות שנערך בתל אביב בהשתתפות שר 
הכלכלה ח"כ אלי כהן, מנכ"ל הביטוח הלאומי עו"ד מאיר 
קליימן  פזית  רו"ח  חימי,  אבי  הדין  עורכי  לשכת  ראש  שפיגלר, 
את  יחיל  כי  הכלכלה  שר  אמר  המיסים,  רשות  בכירה  סמנכ"לית 
החוק להגנת הצרכן על הבנקים והביטוח. השר אמר כי "הפיקוח 
על הבנקים נמצא בניגוד עניינים ושם את טובת הבנקים לפני טובת 

הצרכנים".
מדיניות  חשף  שפיגלר  מאיר  עו"ד  הלאומי  הביטוח   מנכ"ל 
קשה  נכות  עם  "ילדים  כי  ואמר  הלאומי  בביטוח  חשובה  שינוי 

יהיו פטורים מהוועדות הרפואיות  כדי לקבל הטבות מס. המטרה 
היא למנוע מהם טרטור מיותר. ומייתר את הצורך להגיע למשרדי 
הביטוח הלאמי או מס הכנסה. שפיגלר הדגשי כי הביטוח הלאומי 
אמור לשרת את הציבור" היעוד של הביטוח הלאומי הוא לשרת 

את הציבור".
הלשכה  בכוונת  כי  הודיע  חימי  אבי  הדין  עורכי  לשכת  ראש 
להקים וועדה להגנת הצרכן שתדון בסוגיות צרכניות ובהצעות חור 

המוגשות בכנסת.
המועצה  נתוני  את  הציג  מרום  עופר  לצרכנות  המועצה  מנכ"ל 
מ-50,000  בלמעלה  טיפלה  במסגרתם  האחרונה,  בשנה  לצרכנות 

פניות צרכנים והשיבה לצרכנים כ-9 מיליון שקל.

שאלה: אנחנו גרים בבניין משותף ולבניין יש 2 כניסות 
כניסה א' וכניסה ב' ויש לנו מקלט משותף,

הדברים  מכל  המקלט  את  לפנות  רוצים  אנחנו 
המיותרים שיש שם ולשפץ טיפה )כמו לתקן חלונות 
שבורות ותיקון הדלת(. יש לציין שיש בשתי הכניסות 
רוצים/ שלא  שכנים  ויש  להשכרה  מחולקת  דירות 

וטיפול  ניקיון  של  בהוצאות  להשתתף  מעוניינים 
1. האם אנחנו יכולים לחייב אותם? במידה  במקלט. 
וכן, איך? 2. ולדירות המושכרות על מי חל התשלום 

- על המשכירים? או על השוכרים?
הרכוש  של  הניהול  בדבר  החלטות  תשובה: 
המשותף צריכות להתקבל על ידי רוב בעלי הדירות, 
בבניין.  הדירות  משטח   50% מ  למעלה  שבבעלותם 
חוק המקרקעין גם קובע כי בעל דירה חייב להשתתף 
של  ולניהולו  התקינה  להחזקתו  הדרושות  בהוצאות 
המחויבים  השירותים  ולהבטחת  המשותף  הרכוש 
על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח 
רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית 
השתתפות  שיעור  בתקנון  נקבע  אם  זולת  המשותף, 
אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו 
הבניה,  גמר  בעת  שהיה  כפי  המשותף  הרכוש  של 
בהסכמת  מכן  לאחר  בו  שבוצעו  שיפורים  לרבות 
החוק  קובע  הנפרדים  האגפים  לעניין  הדירות.  בעלי 
או  אחדים  ממבנים  מורכב  משותף  בית  כאשר  כי 
מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או 
מיתקנים נפרדים )להלן - בית מורכב( ובעלי הדירות 
חלק  או  כולו  המשותף,  הרכוש  כי  בתקנון  קבעו 
ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות 
יהיו  וניהולו  שהחזקתו  או  אגף,  או  מבנה  שבאותו 
נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה 
והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות 
רשאים  הדירות  בעלי  בלבד;  אגף  או  מבנה  שבאותו 
לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת 

לגבי אותו מבנה או אגף.



בנייד  דיבור  על  דו"ח  קיבלתי  לשאול:  רציתי  שאלה: 
)השוטרת   .a שטח  פלסטיני  מכפר  ביציאה  בנסיעה, 
כתבה את דברי אלו בדו"ח(, האם יש סמכות לתת דו"ח 
לא בשטח ישראלי, והאם מומלץ להישפט אפי' שהודיתי 

בעבירה?
תשובה: ההתייחסות של הדין לישראלים המבצעים 
עבירות תנועה ביהודה ושומרון הינה כאילו עברו את 
העבירה בשטח ישראל בהתאם לחוק לתיקון ולהארכת 
 – והשומרון  )יהודה  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן 
תשס"ז-2007  משפטית(,  ועזרה  בעבירות  שיפוט 
לפי  לדון,  מוסמך  בישראל  המשפט  בית  כי  שקובע 
הדין החל בישראל, אדם הנמצא בישראל על מעשהו 
או מחדלו שאירעו באזור וכן ישראלי על מעשהו או 
והכל  הפלסטינית,  המועצה  בשטחי  שאירעו  מחדלו 
אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום 

השיפוט של בתי המשפט בישראל.
של  לעבירות  בנוגע  בישראל  החל  הדין  הוראות 
על  גם  יחולו,  מינהליות  ולעבירות  משפט  ברירת 
בשטחי  או  באזור  ישראלי  שעבר  כאמור  עבירות 
המועצה הפלסטינית ושאילו היו נעברות בישראל היו 

עבירות כאמור.
או  המעשה  שבשעת  מי  על  חלה  אינה  זו  תקנה 
המועצה  שטחי  תושב  או  אזור  תושב  היה  המחדל 

הפלסטינית, שאינם ישראלים.



שאלה: בנוגע לתשובה שפורסמה בשבוע שעבר לגבי 
מעלית, האם הסכמת שני שליש מבעלי הבתים

בעלי  לכמות  ביחס  או  הדירה,  לשטח  ביחס  היא 
הדירות? לדוגמא: אם הבניין מעורב וכל דירה בשטח 
מטר,   100 שגודלם  דירות  האם  שונה,  הוא  שלה 

נספרות כדירות שגודלם 140 מטר?
לפי  יחסי  באופן  מתקבלות  ההחלטות  תשובה: 

הבעלות היחסית בשטח הדירות.
 

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
 kurislaw@gmail.com 

או לפקס 077-7060059



5ד' אלול תשע"ט 34/9/19 ד' אלול תשע"ט 4/9/19

האני מאמין של נגיד בנק ישראל
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברים בפתיחת "ועידת הנגידים" של העיתון גלובס בהשתתפות שלושת הנגידים 
שקדמו לו בתפקיד: "עולם הכלכלה כפי שהיכרנו עובר תמורות מפליגות ומרעישות. כדי להמשיך לתפקד בסביבה 
משתנה, וכדי לדעת לקדם באופן מיטבי את פני המשברים הפוטנציאליים, אנחנו חייבים לדבר, לחשוב, ולנשום חדשנות 

טכנולוגית, פיננסית ומחקרית"

מאת: יחיאל חן

"אני מאוד שמח על ההזדמנות לשבת פה 
היום עם שלושה מקודמיי בתפקיד, ולדון 
בסוגיות שברומו של עולם הבנקאות המרכזית – 
אין חבורה יותר ראויה כדי לקיים איתה את הדיון 
הזה", כך פתח נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון 
את דבריו בפתיחת "ועידת הנגידים" של העיתון 

"גלובס".
בהמשך פרש הנגיד את משנתו הכלכלית ואמר: 
ובכל  הקודמים,  הנגידים  את  שאציג  צורך  "אין 
את  מאליהם  כמובנים  לקחת  לא  חשוב  זאת, 
ההישגים שלהם, שהעמידו את בנק ישראל בחוד 
החנית של העשייה הכלכלית בישראל ובבנקאות 
ישראל,  כלכלת  את  וחיזקו  העולמית,  המרכזית 
את יציבותה ועוצמתה. הם הובילו אותנו למצב 
הנדרשים  לנקוט בצעדים  היום  יכולים  אנו  שבו 

כדי להכין את הכלכלה לאתגרי העתיד. 
"פרופ' יעקב פרנקל היה הנגיד המייצב ומצעיד 
נכנס  כשהוא  המט"ח.  בשוק  הליברליזציה 
שהצלחנו  שאחרי  שחשבו  מי  היו  לתפקידו 
להדביר את ההיפר אינפלציה של שנות השמונים, 
ירידה נוספת מרמה של עשרים אחוז לרמה נמוכה 
יעקב  בה.   הכרוך  המחיר  את  שווה  אינה  יותר 
שבסופו  ונחוש,  עיקש  מתמשך,  תהליך  הוביל 
נהנה  והמשק  נמוכה,  ישראל לאינפלציה  הגיעה 
מיציבות וודאות ארוכת שנים בתחום זה. כידוע, 
נמוכה  מעט  אינפלציה  עם  מתמודדים  אנו  כיום 
טיפ- היית מתאמץ  אם  עדיף  היה  )אולי  מהיעד 

שהמאמץ  לכל  ברור  כיום  יעקב(.  פחות,  טיפה 
ניצח  יעקב  הארוך.  לטווח  משתלם  היה  הזה 
ובמאזן  המט"ח  בשוק  הליברליזציה  תהליך  על 
התשלומים, בזכותו המשק כולו נהנה מפתיחות 
מלאה של שוק המט"ח ומתנועת כספים חופשית 

בין המשק לבין חו"ל. 
את  שצלח  הנגיד  הוא  פישר  סטנלי  "פרופ' 
שכלכלת  ובזמן  בהנהגתו,  העולמי.  המשבר 
יציבות,  של  אי  היה  ישראל  בנק  רעדה,  העולם 
פעולה  ודרכי  מקורית  חשיבה  דעת,  שיקול 
אמיצות, שהשרו ביטחון על הפעילים בשווקים, 
על החברות, ועל הציבור כולו, והיו בין הגורמים 
שסבלו  אלה  בין  היה  הישראלי  שהמשק  לכך 
בנחישות  הוביל  סטן  העולמי.  מהמשבר  פחות 
ישראל החדש, במסגרתו,  בנק  חוק  את  חקיקת 
של  תהליך  הוביל  הוא  האנושי,  לטבע  בניגוד 
לשינוי  עד  הנגיד, שהיה  קיצוץ בסמכויותיו של 
החוק כמעט כל יכול. בזכותו, החלטות המדיניות 
ועדה,  של  במסגרת  כיום  מתקבלות  המוניטרית 
ואת  הציבורית  הלגיטימיות  את   שמגבירה 
ההחלטות.  בקבלת  ישראל  בנק  של  העצמאות 
אדמיניסטרטיבית,  מבחינה  מתנהל,  גם  הבנק 
המועצה  של  והנחייתה  הפקוחה  עינה  תחת 
את  הפכו  לא  ואחרים  אלה  שינויים  המנהלית. 
החיים של הנגידים שבאו לאחר מכן לקלים יותר 
אבל  לא(,  עדיין  סטנלי,  מתלונן,  שאני  לא  )וזה 
הם שיפרו וחיזקו את ההתנהלות של בנק ישראל. 
את  שאחזה  הנגידה  היתה  פלוג  קרנית  "פרופ' 
השור בקרניו, ועסקה בבעיות היסוד של הכלכלה 
בצורה  השולחן  על  שמה  קרנית  הישראלית. 
המשק  של  הנמוך  הפריון  בעיית  את  ברורה 
הישראלי – אולי הגורם שיהיה המשפיע ביותר 
על רווחת אזרחי ישראל בעשורים הבאים. סדרת 
כהונתה  בתקופת  שנעשו  וניתוחים  מחקרים 
על  להצביע  יודע  אחד  כל  שכיום  לכך  הובילו 
הבעיה. כהונתה של קרנית התאפיינה ברפורמה 

הנהגתה  תחת  הפיננסית.  במערכת  משמעותית 
הבנק לקח על עצמו את הקמת המערכת לשיתוף 
חמישה  לפני  השקנו  אותה  אשראי,  נתוני 
פעולה עם משרד האוצר  חודשים; הבנק שיתף 
וההוצאה  החקיקה,  בעיצוב,  נוספים  וגורמים 
לפועל של הרפורמה להגברת התחרות בבנקאות. 
מתוך הכרה ברורה בחשיבות היציבות הפיננסית, 
קרנית התעקשה על קידום החקיקה של הוועדה 
חשובה  תשתית  מהווה  אשר  פיננסית,  ליציבות 

להפחתת הסיכונים אם וכאשר משבר יתרחש.
ותודה  בתפקיד,  קודמיי  לכם,  גדולה  תודה  אז 
המכובדת  הבמה  על  גלובס  לעיתון  גם  כמובן 
לקודמיי,  לספר  כדי  זאת  אנצל  כאן.  שכינס 
ישראל  בבנק  שמתרחש  מה  על  כולו,  ולציבור 
שלנו  התכניות  ועל  לתפקיד,  שנכנסתי  מאז 

לעתיד. 
תמורות  עובר  שהיכרנו  כפי  הכלכלה  "עולם 
לתפקד  להמשיך  כדי  ומרעישות.  מפליגות 
בסביבה משתנה, וכדי לדעת לקדם באופן מיטבי 
את פני המשברים הפוטנציאליים, אנחנו חייבים 
טכנולוגית,  חדשנות  ולנשום  לחשוב,  לדבר, 

פיננסית ומחקרית.
כמה  השלמנו  לכהונתי  הראשונים  "בחודשים 
כפי  שקדמו.  בשנים  שהתחילו  מהמהלכים 
לשיתוף  המערכת  את  לאוויר  העלינו  שציינתי, 
רצוננו.  לשביעות  מתפקדת  אשר  אשראי,  נתוני 
שלא  כאלו  גם  פיננסיים,  גופים  של  רב  מספר 
והחלו  למערכת  הצטרפו  חוק,  לפי  חייבים 
לדווח לה ולקבל ממנה נתונים. הוצאנו גם לדרך 
תוך  האשראי,  כרטיסי  חברות  שתי  הפרדת  את 
ההפרדה  של  שהפרמטרים  מקפידים  שאנחנו 
לעדכן  שמח  גם  אני  הרפורמה.   ביעדי  תומכים 
מספר  כבר  נפגשה  פיננסית  ליציבות  שהוועדה 
פעמים ומתקדמת בגיבוש הכלים ונוהלי עבודתה. 
הצגנו לממשלה ניתוח מעמיק וברור לגבי הצורך 
הצגנו  במקביל  פיסקליות.   התאמות  בביצוע 
 - למשק  והפיריון  החיים  רמת  לשיפור  תוכנית 

תוך דגש על הצעות מדיניות אופרטיביות. 
ולהשפעות  הדיור,  לסוגיית  עיוורים  לא  "אנחנו 
מחטיבת  ביקשתי  לכן  הצעיר.  הדור  על  שלה 
אופרטיביות  המלצות  לגבש  להתחיל  המחקר 
החדשה  לממשלה  לסייע  כדי  הדיור,  בתחום 
להסרת  ולפעול  העדיפויות  סדרי  את  לזהות 

חסמים שמקשים על הגדלת היצע הדירות.
"ביוזמה משותפת עם קרן המטבע הבינלאומית, 
אנו מפתחים מודל מאקרו כלכלי חדש, שלוקח 
כה  עד  כלולים  היו  שלא  מגזרים  שני  בחשבון 
והמערכת  הדיור,  שוק    - המקובלים  במודלים 
מהגורמים  היו  אלו  שני  כזכור,  הפיננסית. 
ישמש  המודל   .2008 של  למשבר  העיקריים 
יתרום  גם   אך  המאקרו  להערכות  אותנו  
יוזמה  עוד  פיננסית.  ליציבות  הוועדה  לעבודת 
על  עובדים  אנחנו    - המטבע  קרן  עם  משותפת 
במערכת  הסייבר  סיכון  בנושא  בינלאומי  כנס 
שזהו  בכך  הכרה  מתוך  והפיננסית,  הבנקאית 
הפיננסית  ליציבות  העיקריים  הסיכונים  אחד 

בהסתכלות עתידית. 
ובראיה  העולמית  בכלכלה  השינויים  "בהינתן 
להגדרת  אסטרטגי,  תהליך  התנעתי  קדימה, 
ההנהלה  הקרובות.  לשנים  הבנק  של  היעדים 
הבנק,  מנכ"ל  מנצח  עליו  למהלך,  נרתמה  כולה 
חזי כאלו. לא פשוט לקיים תהליך כזה תוך כדי 
העבודה השוטפת שהיא תמיד מאוד אינטנסיבית, 
את  להרים  חייבים  שאנחנו  ברור  לי  היה  אבל 
התהליך  את  ליווינו  לכן  לשוטף.  מעבר  הראש 

על  חושבים   – היום  "עושים   – פנימי  בסלוגן 
המחר". ביקשתי מחברי ההנהלה לחשוב מחוץ 
לקופסא, ולנסות לזהות את האתגרים החשובים 
יתמודדו  ישראל  ובנק  ישראל  כלכלת  שאיתם 
מספר  כך  לצורך  הקמנו  הקרובות.  בשנים 
ומנהלים,  עובדים  עשרות  בהשתתפות  צוותים, 

בכל התחומים הרלוונטיים:
בעידן  המוניטרית  במדיניות  עוסק  הראשון,   •
לאור  הגדולות.  השאלות  את  ושואל  המודרני 
ולאור  והמקומית,  העולמית  בכלכלה  השינויים 
הכסף  של  במבנה  לחול  שעשויים  השינויים 
בעידן המודרני, חיוני להבין  איך צריכה להתנהל 
ומהו ארגז הכלים הדרוש  המדיניות המוניטרית 
לשם כך. לכן, כבר בשנה הקרובה בכוונתנו לקיים 
תהליך של חשיבה מחדש על מסגרת המדיניות 
המוניטרית, וכבר הזמנו גורמים בכירים מבנקים 
בכנס  ולהשתתף  לארץ  לבוא  בעולם  מרכזיים 
ייתכן שבסוף  בנושא. בהחלט  לערוך  שבכוונתו 
הוא  הקיים  שהמשטר  למסקנה  נגיע  התהליך 
אנחנו  אולם  אותו,  לשנות  צורך  ואין  הנכון 
חייבים לאתגר את החשיבה מכל הכיוונים לפני 

שנגיע למסקנה כזו. 
נוסף עוסק במערכת הפיננסית העתידית  • צוות 
בה.  הצפויים  לשינויים  להיערך  יש  בו  ובאופן 
שמירה   - שמטרתה  אסטרטגיה,  מגבש  הצוות 
המערכת  התאמת  תוך  הפיננסית,  היציבות  על 
המשתנה,  לסביבה  והרגולציה  הפיננסית 
והטמעת חדשנות. ההתפתחויות  הגברת תחרות 
הפיננסית  המערכת  את  שמשנות  הטכנולוגיות 
האתגרים  גם  כמו  הצוות,  עבודת  בליבת  עמדו 
השחקנים  ובסוג  במספר  מהגידול  הנובעים 
במערכת,  לצד שאלות מתבקשות לגבי תפקידו 
של בנק ישראל כגורם מרכזי במערכת הפיננסית 

ובשוק ההון בכלל.
מתמקד  הוא  חיים.  עושים   השלישי,  בצוות   •
הדיגיטלי.  בעידן  המתקדמות  בטכנולוגיות 
הצוות חשב על ההשפעות של העידן הדיגיטלי 
הפתוחה,  הבנקאות    - הפיננסיות  התשתיות  על 
הבלוקצ'יין, המטבעות הדיגיטליים, ועל הצורך 
לשדרג את מערכות התשלומים במשק למערכת 
-  תחום שבו ישראל  תשלומים מיידית ומהירה 

העולמית.  החזית  מאחורי  בפיגור  נמצאת 
לכלכלה  הפינטק  תעשיית  של  בתרומה  דנו 
החדשנות  את  לקדם  ניתן  כיצד  הישראלית, 
איך    - וגם  כולה,  ובכלכלה  הפיננסית  במערכת 
להפוך את הבנק עצמו לארגון דיגיטלי וחדשני. 

• מי שמכיר אותי יודע שאני נושם מחקר ודאטה. 
חושש  אני  בכך.  עוסק  שהקמנו  הרביעי  הצוות 
שמאז כניסתי לתפקיד הצמחתי לא מעט שיערות 
לבנות אצל האנשים המצויינים בחטיבת המחקר 
הדרישות  עם  הבנק,  של  הסטטיסטיקה  וחטיבת 
והבקשות שהצבתי להם. הנתונים הסטטיסטיים 
הבנק  בעבודת  המרכזיות  הדרך  מאבני  הם 
צורך  יהיה  עתיד,  פני  צופה  במבט  המרכזי. 
באיסוף של מידע חדש מסוגים שונים וממקורות 
חדשים. ביג דאטה, מידע ויזואלי, אודיו-ויזואלי, 
אלו  כל   – מלאכותית  בינה  גיאוגרפי,  מידע 
תחומים שמתפתחים בקצב מהיר ועל הבנק יהיה 
כיצד להפיק מהם את המקסימום לצורך  לבחון 
את  להנגיש  כיצד  וגם  השונים,  תפקידיו  מילוי 
והנוחה  היעילה  בצורה  הרחב  לציבור  המידע 

ביותר.
המשאב  אל   – פנימה  גם  מסתכלים  אנחנו   •
לרשות  שעומד  ביותר  החשוב  הנכס   - האנושי 
בנק מרכזי. אנחנו בוחנים לעומק את ההיערכות 
את  תבטיח  אסטרטגיה  ואיזו  שלנו,  התפעולית 
התשומות הנאותות לצורך ביצוע תפקידי הבנק 
לאורך זמן; ואת הקשר שלנו עם הציבור – האם 
וכיצד עלינו להתאים את האופן בו אנו מסבירים 
את עצמנו לציבור לאור השינויים החדים החלים 
בנקים  בו  ובאופן  בכלל,  התקשורת  בעולם 

מרכזיים מתקשרים עם הציבור – בפרט. 
"התהליך הזה הוא מורכב ומעמיק. מטרתו היא 
אפשרית,  מוסכמה  כל  על  שאלה  סימני  להציב 
המבחן  וכמובן,  אבן.  על  אבן  להשאיר  ולא 
כולו  הבנק  בו  האופן  לאור  ביישום.  יהיה  שלו 
-  אני בטוח שבסופו הבנק יהיה  נרתם לתהליך 
לאור  מיטבי  באופן  תפקידיו  למילוי  יותר  מוכן 

האתגרים הבאים עלינו בשנים הבאות".

פרופ' אמיר ירון



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

10 שנים של שקט
לקראת תקופת החגים אתם צריכים במטבח מיקסר 

חזק ואיכותי. סדרת המיקסרים הגדולים של בוש 
בעיצוב ייחודי ומרהיב, מגיעה עם קערה בעלת קיבולת 

גדולה במיוחד 6.2 ליטר, מה שהופך אותה אידיאלית 
להכנת כמויות מזון גדולות – עד 4 ק"ג בצק אותו 

ניתן להכין בבת אחת – בכמות המתאימה להפרשת 
חלה בברכה ועד כ-20 ביצים להקצפה. בזכות קערת 

הענק של מיקסר בוש MUM6, ההכנות לחג קלות 
הרבה יותר. המיקסר של בוש בעיצוב אלגנטי כולל 

קערת פלסטיק או נירוסטה גדולה במיוחד, הכוללת 
מכסה למניעת פיזור הקמח ו/או התזה הצידה בעת הערבול. המיקסר עם מנוע עוצמתי בין 800 ל-1,000 
ואט ומגוון אביזרים לרעיונות בישול ואפייה מגוונים. המבנה המיוחד של המיקסר בו הקערה יושבת ממש 
על גבי המנוע, מאפשר הוספה קלה ונוחה של חומרי האפייה גם בזמן בו המיקסר לש או מקציף, תוך כדי 

הפעולה. המיקסר כולל חלקים מפלדת אל חלד בעלי פונקציות שונות כגון ווי הקצפה, ווי לישה, בלנדר 
1.5 ליטר הכותש גם קרח )קיימים גם דגמים ללא הבלנדר( הנמכרים במחירים נוחים במיוחד. המיקסר קל 
לניקוי ואביזריו הנלווים ניתנים לרחיצה גם במדיח הכלים. למיקסרים 8 שנות אחריות נוספות מוגבלות על 

המנוע בלבד, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנתיים ממועד הרכישה כמפורט בתעודת האחריות. 
ברכישת הדגמים המשתתפים אצל המשווקים המורשים. 

מהדורה מוגבלת

רוצים לבנות קריירה בשוק ההון? 

מעוניינים לבנות קריירה בשוק ההון וליהנות 
מתפקיד עם שכר מכובד, עם צוות וסביבה 

חרדית? 'הכוון תעסוקתי' בני ברק, מיסודם 
של עיריית בני ברק ומשרד העבודה והרווחה, 

בשיתוף 'פסגות' – בית ההשקעות הגדול 
ביותר, מזמינים אותך להיות חלק מנבחרת 

מנצחת! למערך הפנסיה והגמל של 'פסגות' 
דרושים נציגי שירות לקוחות, שיעבדו במוקד 

נפרד לחלוטין עם צוות חרדי, בלי עבודה בחול 
המועד, פורים ותשעה באב ועם אפשרות 
קידום מקצועי מהיר למתאימים. העבודה 

בשעות היום בלבד בתל-אביב, באווירה 
ובסביבה חרדית. התפקיד מאפשר דריסת 

רגל ראשונית בשוק ההון והיכרות מעמיקה עם שוק החיסכון הפנסיוני. למתאימים יינתן מימון לימודים 
ואפשרויות קידום רבות בחברה. העבודה מתאימה לכל מי שקיבלו את היתר רבותיהם ליציאה לעבודה. 

ל'הכוון' שיתוף פעולה פורה עם שורה של מפעלים ומעסיקים גדולים והם פועלים כל העת לאתר עובדים 
חרדים איכותיים הידועים כבעלי מוסר עבודה גבוה, המתאימים לדרישות המעסיקים ומציעים לכם מסלולי 

הכשרה לתפקידים ייעודים, סדנאות ידע כלליות ועוד. לפרטים ומשלוח קורות חיים: 03-770-7300/1.

מחלבות שטראוס 
מרעננת את מקרר 

מעדני השוקולד 
ומשיקה את 'דני פרה' 
– מעדן שוקולד טעים 

במיוחד, המשלב בין מעדן 
'דני' הנוסטלגי והוותיק, לבין 

שוקולד פרה האהוב. 'דני 
פרה' מהווה גיוון משמעותי ויוצא דופן בקטגוריית 
מעדני הילדים. המעדן מכיל שוקולד פרה אמיתי, 

מאופיין במרקם עשיר ונמכר באריזה בולטת 
ומסקרנת. השילוב בין המותגים הוותיקים מבטיח 

חוויה מרעננת וכיפית. 'דני פרה' הינו מהדורה 
מוגבלת, משווק בגביע המכיל 125 ג', וזמין 

לרכישה ברשתות השיווק. כשרות: בד"ץ למהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מהדורה מיוחדת: ערגליות תפוח

חדש מסנו: ספוג הפלא נירוסטה!עונג שבת במרכז הרפואי שיבא – תל השומר

  MOJO: סדרת יינות חדשה ומסקרנת

מועשר בחלבון בטעם וניל חלב בטעם 'בלונדי'

מתחילים את הזמן עם וניש קליה

אסם מרחיבה את סדרת העוגיות הפופולרית 
"ערגליות" ומשיקה מהדורה מיוחדת: ערגליות 
במילוי תפוח - העוגיות האהובות במילוי חדש, 

מרענן וייחודי. סדרת ערגליות הינה אחת מהסדרות 
המובילות בקטגוריית העוגיות הכוללת מאות סוגים. 
בימים אלו, לרגל חגי תשרי משיקה אסם טעם חדש 

שמצטרף למגוון הטעמים הקיימים בסדרת ערגליות. 
סדרת ערגליות כוללת, ערגליות במילוי תות, ערגליות 

במילוי שוקולד, וערגליות במילוי פטל. דפנה ברנר 
שתיל, מנהלת פעילות המאפה באסם-נסטלה: 

"לאחרונה הרחבנו את המותג ערגליות וראינו שהוא 
מתקבל באהדה גדולה בקרב הצרכנים. כעת, לקראת 
החגים, אנחנו עושים צעד נוסף ביצירת מגוון טעמים 

וחדשנות למותג ערגליות. אנו בטוחים שהטעם החדש המצטרף למגוון הטעמים של 
ערגליות ירגש צרכנים וותיקים ובנוסף יביא צרכנים חדשים לטעום ולהתנסות". ניתן 

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הפרטיות. כשרות: בד"צ העדה החרדית.  

מחלבת 'יטבתה' ממשיכה לרענן 
את מקרר משקאות החלב, ומשיקה 

מוצר חדש במהדורה מוגבלת: משקה 
חלב בטעם שוקולד 'בלונדי'. המוצר 

משווק בבקבוק נוח במיוחד של 1 ליטר 
ובבקבוק אישי של 350 מ"ל. המשקה 

החדש הינו פרי שיתוף פעולה פורה 
בין השוקו הטעים בארץ, לבין שוקולד 

פרה 'בלונדי' האהוב של 'שטראוס' 
. 'בלונדי' הוא שוקולד לבן שחומרי 

הגלם בו עוברים תהליך של קירמול  כך 
שמתקבל מוצר בעל גוון זהוב וטעם 
נפלא. הודות לחדשנות זו ולטעמם 

הנפלא, משקאות החלב של יטבתה 
הינם היחידים בקטגוריה אשר נמצאים 

בצמיחה עקבית לאורך השנים, 
ומהווים 69% מנתח השוק הצרכני. 

כשרות: בהשגחת בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מחלבת שטראוס מרחיבה את קטגוריית המוצרים 
המועשרים בחלבון, ומשיקה מעדן PRO מועשר בחלבון 
בטעם וניל. המוצר החדש מצטרף למעדן PRO מועשר 

בחלבון עם שוקולד שהושק לפני מספר חודשים, 
וביחד הם מהווים את סדרת המעדנים היחידה בישראל 

שמועשרת בחלבון. נוסף להשקת הטעם החדש, 
מתרעננת סדרת מעדני PRO גם בנראות עדכנית 

ובגביע רחב ומפנק במיוחד. מעדן PRO וניל פותח 
בשיתוף עם שני ארד, התזונאית של מחלבת שטראוס, 

המתמחה בתחום הספורט והוא מכיל 10 גרם חלבון 
לגביע, 2% שומן, ו-126 קלוריות למנה/גביע בלבד. 

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

ארוחות שבת למהדרין גם למלווים, מנייני תפילות בביה"כ המרכזי, עירוב מהודר ועוד
המרכז הרפואי שיבא – תל השומר אשר חרט על דגלו לתת שירות ומענה איכותי לכלל 

האוכלוסיות בישראל משקיע משאבים רבים גם בתנאים לשבת כהלכתה עבור שומרי תומ"צ 
וזאת לא רק למאושפזים אלא גם למלווים ובני המשפחה. מדובר בשירות ייחודי הכולל חלוקת 

שלוש סעודות מלאות למהדרין המוגשות גם למלווים וגם למאושפזים בכל שבת בחדר אוכל 
הממוקם בבניין האשפוז בקומת הכניסה בסמוך לבית הכנסת המרכזי. לעומת בתי חולים 
אחרים בהם ארגונים ועמותות הם המחלקים סעודות לשבת, הסעודות המוגשות לציבור 

בשיבא הינן מתוקצבות בעלות גבוהה ע"י המרכז הרפואי שיבא עצמו וכוללות תפריט שבתי 
בד"צ העדה החרדית, כאשר נציגים מטעם שיבא נמצאים בשטח במהלך כל הסעודות תוך 

דאגה לכל הפרטים הנדרשים. בנוסף, במתחם המרכז הרפואי שיבא מתקיימים בכל שבת כמה מנייני תפילה בנוסחים שונים הנותנים 
מענה  למאות )!( מתפללים כאשר נציג המרכז הרפואי האמון על התנהלות בית הכנסת שוהה במקום וניתן להיעזר בו בכל מידע נדרש. 

גם עירוב החצרות המהודר שקיים בשיבא נעשה על סמך כל השיטות, אף המחמירות ביותר והוא נבדק בכל שבוע מחדש בערב שבת, 
כך שכיום יש לכל השוהים במקום אפשרות לסמוך על כשרות העירוב לכל הדעות למהדרין מן המהדרין. כל זאת מלבד השירות המלא 

למהדרין הניתן כיום במסגרת אגף נשים ואי"ה בקרוב גם באגף הילדים. השירות באגפים אלו כולל: אוכל בכשרות בד"צ העדה החרדית, 
תנאים לשמירת שבת כהלכתה, מענה הלכתי שוטף ועוד. מהמרכז הרפואי שיבא נמסר כי "הנהלת המרכז הרפואי שיבא ובראשה 

פרופ' יצחק קרייס רואים חשיבות רבה בהעמדת תנאים לשבת כהלכתה גם למאושפזים וגם לבני משפחותיהם ולכן מוקצים משאבים 
רבים לכל הנדרש עבור מטופלים מכלל הציבורים והקהילות. אכן תגובות הציבור הרחב למהלכים אלו חמות ומוקירות. בכל שבוע מחדש 
מתקבלות במערכת המרכז הרפואי  שיבא – תל השומר מכתבי תודה והערכה על הדאגה והחשיבה על כל הפרטים כולל הקטנים ביותר 
כמו ערכות להבדלה, סעודות שבת מהודרות, מקום מכובד לכל אחד גם בבית הכנסת. אין ספק, כי כיום, השוהים בשטח המרכז הרפואי 

שיבא בשבת יכולים להסתמך על השירותים הללו ולהקל מעליהם את העול והדאגה מעניינים אלו.

סוף סוף חוזרים לשגרה מבורכת. זמן חדש מתחיל 
בישיבות, והאמהות המסורות דואגות גם לארגן את 

החולצות הלבנות של בני הישיבה  באופן היעיל ביותר, 
כך שיראו מכובד ובצבע לבן בוהק הכי שאפשר. עם 
וניש קליה גולד  - האבקה המנצחת לכביסה לבנה 

ניתן לעשות זאת בקלות וביעילות: פשוט משרים את 
החולצות הלבנות הלבנות בגיגית של מים מהולים 

עם אבקת וניש קליה גולד לכביסה לבנה למשך חצי 
שעה  ומיד לאחר מכן מכניסים לכיבוס כרגיל במכונה. 

התוצאה: לבן יותר ב-3 דרגות. בדיוק כמו שראוי לבן 
ישיבה! ניתן גם להוסיף את אבקת וניש קליה גולד 

לתא המיועד לאבקת הכביסה כתוספת לאבקת 
הרגילה בכל כביסה לבנה וליהנות מתוצאות מעולות! 

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. 

 MOJO (MOMENTS יקבי כרמל, היקב המוביל בישראל, מחדש עם סדרת יינות חדשה וייחודית תחת השם
OF JOY – רגעים של שמחה(. הסדרה פונה אל הצרכנים בגילאי 25-40, המעדיפים טעמים קלילים, נגישים 

וצעירים. סדרת MOJO מביאה לידי ביטוי את העושר שנוצר ממפגש לא צפוי של זני ענבים וסגנונות. 
הבקבוק מגיע בעיצוב עדכני, עם סגר הברגה נח לשימוש. הסדרה כוללת שני בלנדים עם טוויסט ואמירה 

אישית של צוות הייננים בהובלת היינן יפתח פרץ :MOJO בלנד לבן עם עקצוץ של גוורצטרמינר, בציר 2018: 
בלנד לבן חצי מתוק מענבי סוביניון בלאן, מוסקט, קולומברד וגוורצטרמינר, רענן ומבושם. MOJO  קברנה 

סובניון עם טוויסט, בציר 2018: יין אדום חצי מתוק מענבי קברנה סוביניון, אליו נוספו ענבי קולומברד לבנים 
שנסחטו ולא תססו. שילוב שיצר יין משמח, מסקרן ועסיסי.

יפתח פרץ, יינן ראשי ביקבי כרמל: "בסדרת מוג'ו, רצינו להעניק מענה איכותי ונגיש לכל סוג של אירוע 
בבקבוק אחד. הארומה של המוג'ו הלבן משתלבת עם אירועים קלילים ועם מנות מגוונות וקינוחים. לעומתו, 

המוג'ו האדום ישתלב מצוין באירוח ביתי, מנות איטלקיות או על האש.

סדרת היינות MOJO משווקת במחיר מומלץ של 35 ₪, וניתן להשיגה ברשתות השיווק וחנויות היין ברחבי 
הארץ. סדרה זו, וכל יינות יקבי כרמל כשרים למהדרין, בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין 

שליט"א.

הצלמת  של  הצילום  לקורסי  גדול  ביקוש 
שבקיץ  לאחר  זאת  צברי.  שרה  המפורסמת 
לצילום  הספר  בבית  רבות  צלמות  הוכשרו  זה 
עדויות  ע"פ  הקורס  של  הייחודיות  ידה.  שעל 
התלמידות הינו בדגש האישי לכל תלמידה, זאת 
זמן  במשך  וכן  קטנות,  בקבוצות  לימוד  ידי  על 
בצורה  נלמד  החומר  שבו  יחסית  הקצר  הלימוד 
לימודים  מאד מרוכזת, תמציתית, מעשית, ללא 

משך  את  להרחיב  כדי  הגדולים  הספר  מבתי  בחלק  שנהוגות  ובמריחות  רלוונטיים  שאינם  תיאורטיים 
הקורס. הלמידה הינה חווייתית ותכליתית כאשר הצלמת המדופלמת נותנת את מיטב סודות המקצוע 
מניסיונה רב השנים לתלמידות, בקורס ישנו דגש על התמחות בצילומי משפחה ילדים ניו בורן ועוד. 
הצילומים נלמדים הן בכיתת הלימוד והן בחוץ בטבע. לאור הביקוש הרב נפתחים כעת קורסים חדשים 
ללימודי בוקר וערב . הזדרזו להרשם ועם בוא השנה החדשה תתחדשו במקצוע מכובד ובתעודת גמר. 

נפתחו קורסים חדשים ביום א' - 8.9 )בוקר( וביום ה' - 12.9 )אחה"צ(. לפרטים: 0526102024

קורס צילום מתומצת 

מתקשים להתמודד עם 
ניקיון סירי הנירוסטה 

שלכם? הכתמים השחורים 
לא יורדים? הברק נעלם?  

אין מי שלא מכיר את 
הכתמים החומים-שחורים 
שנוצרים משומן שרוף על 
דפנות ותחתיות הסירים. 

אבל אם עד היום חשבתם שהשפשוף הוא חלק בלתי 
נפרד מהבישולים – עכשיו יש פתרון:  "סנו סושי - 

ספוג הפלא נירוסטה", מסיר לכלוך ושומן שרוף בקלות 
ובמהירות, מנקה ומבריק סירים ומחבתות מנירוסטה.  

ספוג הפלא נירוסטה, מאפשר להחזיר לסירים 
ולמחבתות מנירוסטה מראה מבריק בקלות ובעזרת 

מים וסבון כלים בלבד, ומעניק לכלים מראה נוצץ 
כחדש, ללא כל מאמץ וללא תוספת של חומרי ניקוי 

אגרסיביים. ספוג הפלא נירוסטה מייתר את השימוש 
בחומרי ניקיון אגרסיביים ואת השימוש בכפפות גומי, 

מה שהופך אותו למתאים לעור הידיים ואף לידידותי 
לסביבה. ניתן להשיג בכל רשתות השיווק באריזת 3 

ספוגים במידות 12X10 ס"מ.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 ד' אלול תשע"ט 64/9/19



הצלחה מדהימה לחופשת 'קיץ בעננים 2 
עם קוקה-קולה בבנסקו שבבולגריה

חוזרים לבית הספר עם כריכים מזינים ומלאים 
בחלבון בשילוב טונה סטארקיסט

חמשת המשפחות הזוכות נהנו מחופשה חוויתית ומלאה באטרקציות, פינוקים 
ומתנות באוירה תורנית ומרוממת

מצרכים:

2 פרוסות לחם מלא

1 קופסה של טונה סטארקיסט 
בשמן

1 ביצה קשה

1 כפית אריסה

2 מלפפונים חמוצים

2 ענפי פטרוזיליה )אופציונלי(

אופן ההכנה:

מורחים פרוסת לחם אחד 

באריסה.

מוסיפים על פרוסות הלחם את 

הטונה.

פורסים את הביצה הקשה 

לעיגולים ומסדרים אותם מעל 

הטונה.

פורסים את המלפפון החמוץ 

ומניחים על הביצה.

קוצצים את הפטרוזיליה 

ומפזרים מעל.

חמש המשפחות המאושרות שזכו בפעילות קיץ בעננים 2 חזרו מחופשה חלומית ובלתי נשכחת בבנסקו שבבולגריה 
עמוסי חוויות והפתעות. המשפחות שבחרו לעשות טוב במסגרת הפעילות, נהנו מחמישה ימים של תוכניות 

ואטרקציות סביב השעון בנופים המרהיבים של עיירת הנופש הקסומה בנסקו בבולגריה ובהווי תורני למהדרין.

החופשה החלה בקבלת פנים חמה בשדה התעופה עם מארז מפנק של צידה לדרך מצוות קוקה-קולה, לאחר 
הטיסה נסעו הזוכים למלון בוטיק וכשר למהדרין בעיירת הנופש בנסקו.

בתוכנייה העשירה של החופשה הושקע תכנון רב וחשיבה על כל פרט והיא כללה נסיעה ברכבל בנופים קסומים, 
גלישה במגלשות מים, רחצה במעיינות מים חמים בהפרדה, פארק חבלים ייחודי ומאתגר, טיול ג'יפים אקסטרימי, 

סיור ותפילה בבית הכנסת הגדול והעתיק בסופיה, רכיבה על סוסים, משחקים אתגריים, ביקור בפארק הדובים ועוד.

בכל ימי הנופש התקיימו תפילות במניין, שיעורי תורה מלווים בשירה וארוחות עשירות גלאט למהדרין בפיקוח 
משגיח כשרות ששהה במקום. הנופשים נהנו משפע הפתעות ופינוקים במהלך כל ימי הנופש עם חשיבה עד 

לפרטים הקטנים כדי ליצור להם את החופש המושלם על כל המשתמע.

הזוכים המאושרים חזרו לארץ מלאי חוויות. הם ציינו לשבח את האווירה הנעימה והמלוכדת, הארגון המופתי 
והמחשבה של צוות קוקה-קולה על הנאתו של כל אחד מהנופשים באופן אישי וההשקעה האדירה בהפקת נופש 

מהודר ומותאם לציבור החרדי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

יעל בוימל, מנהלת קהל חרדי, קוקה-קולה ישראל מסכמת את החוויה: "גם השנה התרגשנו לראות את חמשת 
המשפחות הזוכות שבחרו לתרום ולהשפיע על הסביבה במעשי חסד מיוחדים, נהנות מכל רגע בחופשה, מתרעננות 

וצוברות חוויות המעניקות להן כוחות מחודשים לקראת הזמן והשנה החדשה. 

קוקה-קולה חרטה על דגלה להעצים את החיבור בין אנשים באמצעות נתינה ועזרה הדדית. הפעילות זכתה 
להצלחה רבה וקבלנו הדים נרגשים מכל רחבי 
הארץ. בעקבות הפעילות נעשו אלפי מעשים 

של חסד, הוקמו מיזמים נפלאים למען הציבור 
וזוהי מבחינתנו הזכייה הגדולה ביותר- להיות 
שותפים לכל-כך הרבה בחירות טובות ועשיית 

טוב בכדי להרבות טוב וחסד בעולם. 

קוקה-קולה מודה לאלפי המשתתפים 
בפעילות ומאחלת להם להמשיך ולהפיץ טוב 
וליהנות מפעילויות נוספות של קוקה-קולה 

-הטעם האמיתי".

סטאר – סנדביץ'

אחד הדברים החשובים בסדר היום של הילד הוא ארוחת הבוקר. ארוחת הבוקר צריכה להיות מזינה ומשביעה. טונה סטארקיסט 
מציעה באתר מס' מתכונים לסנדוויצ'ים משודרגים, מטעימים ומשביעים אשר יהוו ארוחה מזינה לילד. אל תשכחו להוסיף פתק 
חמוד שתמיד מחמם את הלב. טונה בבסיסה היא פתרון מצוין להורים ולילדים, לשדרוג משביע ומעניין של הכריך. היא מועשרת 

ברכיבים תזונתיים וניתנת לצריכה מחוץ לבית: חוסכת  זמן הכנה, טונה סטארקיסט מגיעה במספר טעמים, הם אינם מכילים 
חומר משמר ויחד עם זאת אינם דורשים קירור עד רגע הפתיחה.

כריך טונה בסגנון טונסיאי:

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....

7 7ד' אלול תשע"ט 4/9/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



ההרצאה תתקיים אי"ה ביום שלישי, י' באלול תשע"ט ( 10/9/19 )
בשעה 19:00 ברחוב כהנמן 107 ( לשעבר בנין פג'ו )

באגף הרווחה אולם שעורה.

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: א', ד', ה' 15:00-8:30, יום ג' 13:00-8:30, 20:00-15:00
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-5776149 | מייל

 

 

מרכז שקד מזמין אותך להרצאה מרתקת של:

גב' דקלה יוספסברג
מחברת ספר רב המכר "אמון"

בנושא

כיבוד הורים = ביטחון עצמי
מה הקשר?

כניסה חופשית
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

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

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

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

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

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

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

oryanut1@gmail.com -קורות חיים ל

אגף החינוך

בס“ד

הכרת המחשב
6 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

Word
11 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

PowerPoint
9 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

Excel
9 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

מתחילות

Outlook
שליחת מיילים וניהול יומן פגישות
2 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש

Excel
9 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

מתקדמות

חוגי העשרה לבנות בית יעקב
מותנה בארגון קבוצה עצמאית,

מינימום 14 בנות בקבוצה
25 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

ערב

HTML5

לימודים על טהרת הקודש, ללא חיבור לאינטרנט

הרישום בהגעה פיזית בלבד למרכז דיגיטלי, רח‘ אפשטיין 19, פינת 
רח’ חברון ב“ב.

בימים א‘-ד‘, בין השעות 15:30-08:30, ובנוסף ביום ה‘ בין השעות 18:00-16:30. 
טלפון 03-6966912 מענה אנושי (ללא רישום) בין השעות 11:00-09:00 בבוקר בלבד. 

rishumdigtali@gmail.com :מייל

איך נרשמים?

עדכון 
בשעות 
הרישום

קורסי מחשבים לנשים
ללא תשלום!

ההרשמה בעיצומה
בואי להרשם וללמוד!

לא נעים
מהנכדים?

רוצה להתקדם בעבודה?

ולהעשיר את עצמך?...

מתעייפת,
לבקש מאחרים?

מפחדת 
מהעכבר?...

אבל רוצה לשפר?...
יודעת,

אבל חייבת לעבודה?...
לא רוצה,

אוהבת ללמוד

הרב יחזקאל אסחייק שליט"א
הרצאה מרתקת בנושא רפואה מונעת ע"פ הרמב"ם

בשילוב הרפואה המודרנית!

עשרות אלפי אנשים מרוצים. 

ההרצאה מקנה דרך חיים פשוטה וקלה ליישום
עם תוצאות מובטחות של ירידה במשקל,

שיפור המצב הבריאותי,
הרגשה טובה וחיים ארוכים ובריאים.

דרך חיים

מחלקת תרבות חברה ופנאי

דברי פתיחה גב' שרון אברמצ'יק
מנהלת מחלקת הפרעות אכילה מעייני הישועה

בנושא הקשר בין אוכל לנפש

ערב בריאות
מרתק

לנשים ונערות

₪ 10

יום חמישי,
ה' באלול
ה'תשע"ט
(5/9/19)
בשעה
 20:00

באודיטוריום
העירוני

"משואות",
רח‘ ירושלים 1,

בני ברק.

הכניסה על בסיס מקום פנוי. כל הקודמת זוכה.
לנשים שנרשמו דרך המערכת הטלפונית. המקום שמור לבאות בזמן.
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03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

 למהירי החלטה, הרב 
קוק/חברון, 4 חד' גדולים, 
ק"ג עם מעלית, מושקעת 
ומעליה 3 חד' גדולים עם 

גג גדול, חזית עם נוף 
פתוח, 3 כ"א עם חניה 

2,620,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)22-22(_____________________________________________

ד’ - ו’ באלול תשע”ט
4-6/9/2019  

 ליד רדק, 3 חד' 
גדולים + 2 חצאי חדרים 

+ יחידת דיור נפרדת, 
ק"ק עם נגישות לכסא 

גלגלים. הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________ בני ברק

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

אלעד

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בנתן הנביא, 5 חד', 
115 מ"ר, ק"א, חזית, 3 
כ"א, מסודרת + 2 חניות 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

באר שבע

וילות ובתים

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

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

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

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)36-36(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)36-36(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

050-4117276)36-36(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(אברהם" 050-4117276

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

_____________________________________________)36-36(אברהם" 050-4117276

 בקהילה 3 חד, 80 מ' 
משופצת, ק"ב, 750,000 ש"ח 
_____________________________________________)36-36("תיווך אברהם" 050-4117276

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-36ל(052-2734071

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

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

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

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

050-4115958)34-37(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

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

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

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

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה 
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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 03-5797756 
050-5308742)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

3 כ"א, משופצת 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

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

 במצליח 4 חד' _____________________________________________)36-36(הראשון בתיווך
כ- 120 מ"ר משופצת, 
סוכה *יח"ד מושכרת 

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות למכירה 
ולחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים זולים משה
054-3255667)36-36(_____________________________________________

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

יחידות דיור מושכרות 5,200 
_____________________________________________)36-36(ש"ח 054-3255667 משה

 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)36-36(_____________________________________________

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

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

053-3128884 03-5791514)36-36(_____________________________________________

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

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)36-36(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 ברמת אהרן דירה, ק"ב, 
150 מ"ר, + 70 מ"ר מרפסת 

+ יחי"ד מושכרת, חניה 
4,000,000 ש"ח אלבה נדל"ן 

03-9143959)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)36-39ש(050-9094402

 למכירה בפרויקט בוטיק 
ברמב"ם מול נוף מרהיב עין 
פנטהאוס חדש, 4 חדרים + 
מרפסת 30 מ"ר, גג מוצמד 
בטאבו וחניה, ודירת שיפוע 

עם חצר ענקית וחניה, המחיר 
2,600,000 ש"ח אלבה נדל"ן 

03-9143959)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )גני 
הזית( בבנין חדש פנטהאוס 
מדהים, 5 חדרים + יחידת 
הורים + 2 מרפסות שמש 

גדולות, חזית לגינה, נוף 
מדהים, קומה 7 + מעלית 
+ חניה בטאבו 2,300,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)36-36(והשקעות 054-4290600

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג מחולקת, כ- 190 

מ"ר, 4.5 חדרים + אופ' 
מאושרת בגג + אופ' 

ענקית בחזית, מתאימה 
למגורים, השקעה / טאבו 

משותף, חזית, ק"ד, מיידי, 
1,920,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 
כ- 40 מ"ר בכל קומה, 5 

חדרים + גג, ק"ג, משופצת 
+ נוף מדהים + מעלית 
1,490,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

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

מושקעת ברמה גבוהה, 
5 חדרים + גג פתוח, ק"ג 

)ללא מעלית( נוף פתוח 
+ חניה בטאבו מיידי 

2,800,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 "בית פתוח" בקובלסקי 
11 דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 
4, מעלית, "הנכם מוזמנים 

לבית פתוח ללא עמלת 
תיווך מצד הקונים ביום שני 
ט' אלול 09/09 בין השעות 

17:00-19:00" לפרטים: תיווך 
050-4122744)36-36(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

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

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( א.לבניה "תיווך 
_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

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

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 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(_____________________________________________

 הזדמנות ביונה 
הנביא!! דופלקס 

160 מ"ר, ק"ג, חזית, 
אופציה לטאבו משותף 

2,300,000 מ.כהן נכסים 
052-7684074)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
050-5308742 5797756)36-36(_____________________________________________

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

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 באזור אבן גבירול 6 
גדולה, חדשה, ק"א + מעלית, 

חזית + מ.שמש 3,100,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)36-36(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

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

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

050-4999465)36-36(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)36-36(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 מציאה בפוברסקי!! 
5 חד', ק"ק, 115 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, 
אופציה לחלוקה 

1,980,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)36-36(נכסים 052-7684074

4-4.5 חדרים
 חדשה!! בשיכון ה' 4 
חד' כ- 105 מ"ר + מעלית 

+ מ.שמש 2,050,000 "תיווך 
_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

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

1,495,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 חד' כ- 87 מ"ר, 
ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה, 

א.למחסן 12 מ"ר 1,700,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

ק"ג, א.להרחבה 1,430,000 
"תיווך משגב לדיור" -052

5222690)36-36(_____________________________________________

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

ק"א, משופצת 1,780,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מרכז 4.5 חד' גדולה, 110 
מ"ר, משופצת כחדשה + 

סוכה גדולה + יחידת הורים, 
ק"א, חזית א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ב אחרונה + א. בגג, 
משופצת 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במרכז מיקום 
מצוין רח' שקט, 4 חד', 110 

מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה + א. בגג כולל רשיון 

וחתימות שכנים לבנית 2 
יחידות על הגג + חניה, 3 כ"א 

2,400,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)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(_____________________________________________

 4 מהקבלן, ק"ה, 
אברבנאל 20, מושקעות, 

נוף מהמם! חרדי!
052-8030868)36-36(_____________________________________________

 4 חדשה, ק"א, בשאול 
חדד מחולקת! 103 מ"ר 

מושקעת! חרדי!
050-4182819)36-36(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו 
מול העירייה, 4 חדרים, 

משופצת מהיסוד, 
ק"א, חזית + מעלית 

1,810,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
קרוב לסוקולוב כ- 100 

מ"ר, 4 חד' גדולה + 
מרפסות גדולות, משופצת 
מהיסוד, ק"א חזית לשבטי 

ישראל 1,900,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות

054-4290600)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 לחטוף! באזור הוילות 4 
חדרים חדשה מקבלן, 110 
מ"ר + נוף, כניסה מיידית 

רק 2,000,000 ש"ח הראשון 
_____________________________________________)36-36(בתיווך 054-3050561

 בלעדי 4 ח' בפ"כ, בניין 
אברכים, מפוארת + מעלית, 

קומה ב', חזית, 80 מטר 
1,780,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 4 
חד', 120 מ"ר, אופציה 

+ יחידה מושכרת 
2,150,000 קנין נדל"ן 

052-2221614)36-36(_____________________________________________

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1' + 

מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 
_____________________________________________)36-36(הנדל"ן 03-5757829

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

ניתנת לחלוקה 2,150,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בבן זכאי בניין מטופח 5 
חד', 120 מ"ר, ק"ב, חזית, 

משופצת, 2,700,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 באליהו הנביא 4.5 חד' 
מטופחת, קומה שניה 

ואחרונה ב- 2,200,000 
ש"ח, בראשונים בבניין 
חדש 4 חד', כ- 95 מ"ר 

מחולקת, קומה ראשונה 
ב- 1,650,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)36-36(נכסים 050-4177750

 באזור טרפון דופלקס, 
ק"ג, מחולק ל- 4 חד', משופץ 

עם יח' הורים + מרפסת + 
יחידה מושכרת, 2,400,000 

_____________________________________________)36-36("אפיק - נכסים" 03-5791514

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
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נופי עמנואל

בעמנואל



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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

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(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

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

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

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

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

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

050-5308742)29-29(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

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

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

מגדלי קיסר

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

צפת

דירות 
להשכרה

בני ברק 

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

+5 חדרים

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

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

 באזור העירייה, 
מיוחדת, קומת גג, 48 

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

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 
6,500 ש"ח פינוי לפני 
סוכות בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

קוטגים

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים 

 למכירה בפרויקט חדש 
בעמנואל במרכז הישוב, 8 

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים

AC  נכסים למכירה, 
ברח' משה בגנו בני ברק, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת ויפה ירון

052-6558820)32-35(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה 
ברח' הרב שר 7 בני ברק 

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

052-6558820)32-36(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

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

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

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד' כ- 80 

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

3000121)36-36(_____________________________________________

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

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

4-4.5 חדרים
 בעין שמש, דירת 4 ח"ד, 

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

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

חיפה
3-3.5 חדרים 

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

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

+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

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

4.4.5 חדרים

אלעד

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

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

3-3.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)36-36(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)36-36(_____________________________________________

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

053-3147717)36-36(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים
 בטבריה עלית דו 

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

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

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

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

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

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

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

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)36-36(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)36-36(תיווך הצבי 053-3147717

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

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

053-3147717)36-36(_____________________________________________

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

מוכנה למגורים + אופצייה 
מיידית לחדר נוסף 810,000 

ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)36-36(_____________________________________________

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

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

053-3147717)36-36(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)36-36(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)36-36(תיווך הצבי 053-3147717

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

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

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

_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ- 70 מ"ר 

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,150,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בדוד המלך 8 

דירת 3 חדרים מרווחת, כ- 85 
מ"ר + סוכה, 3 כ"א, ק"כ, 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

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

_____________________________________________)36-36(ספיריט 050-4122744

 באזור הנבאים 3 ח' 
גדולה מושקעת כחדשה + 

אפשרות לריהוט מלא, חזית 
2,080,000 תיווך B.D.A אבי 

054-8449423)36-36(_____________________________________________

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

סוכה 1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 א.הצבי 3 חד' כ- 66 מ"ר, 
ק"ב, א.להרחבה 48 מ"ר, 

1,370,000 גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 א.נורדאו 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, משופצת + 
סוכה 1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי עורפ' 
כניסה מב"ב 3 כ- 58 מ"ר, 

א.להרחבה, ש.בנו צד ו/ג.
בטון 1,280,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

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

סוכה 1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור 052-5222690

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

כ- 48 מ"ר 1,480,000 "תיווך 
_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.סוקולוב 
3 חד' כ- 67 מ"ר, קומה 
א', מ.מהיסוד, א.לסוכה 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

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

עשיר, קבלן אמין, 1,650,000 
_____________________________________________)36-36(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

להרחבה, משופצת, מסורגת 
1,300,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)36-36(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 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 מציאה בבלעדיות בברוט 
3 חד' + אופציה, שכנים בנו, 

80 מטר )שלד( 1,270,000 
_____________________________________________)36-36(פנחס נכסים 055-6789653

 לקראת סיום בניה 
ברבנו אשר בבניין איכותי 
ומפואר, 3 חד' משודרגת, 

כ- 78 מ"ר כולל יחידת 
הורים ב- 1,690,000 

ש"ח, ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר 3 חד' ענקית, 

כ- 80 מ"ר, מפוארת, 
כולל מרפסת שמש 

ב- 1,700,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)36-36(נכסים 050-4177750

 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)36-36(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

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

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

נכסים והשקעות
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בגרשטנקורן ק"ק, חזית 
לשדרה, 3.5 ענקית + אופציה 

2,100,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 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)36-36(_____________________________________________

 באזור חברון כ- 3 ח', 
קומת כניסה רק 1,320,000 

ש"ח! "אפיק - נכסים"
03-5791514)36-36(_____________________________________________

 באזור הגר"א 3 משופצת 
קומפלט + מרפסת 12 מ"ר, 

ק"א 1,950,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 מציאה! ברבי עקיבא 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 
לעסק 1,450,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
מרווחת, אופציה להרחבה 

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

050-4999465)36-36(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' ענקית 
בז'בוטינסקי עורפית לבני ברק, 

בניין אברכים + אופצייה 30 
מטר באישור שכנים, משופצת 

1,400,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, קומה 
א', בניין אברכים + מעלית, 

בניין בן 4 שנים, מפוארת 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בפ"כ 3 חד' משופצת, 
אופציה לסוכה 1,235,000 

גמיש לרצינים!!! קנין 
_____________________________________________)36-36(נדל"ן 052-2221614

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

סוכה וחניה 1,410,000 
מ.כהן נכסים

052-7684074)36-36(_____________________________________________

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

כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 
_____________________________________________)36-36(ספיריט 050-4122744

 ביהודה הנשיא 2 חד', 50 
מ"ר + אופציה, ק"א, שמורה 

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

לעוד 30 מטר 1,150,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263

)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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)36-36(_____________________________________________

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

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

רק 2,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)36-36(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! 
_____________________________________________)36-36(תיווך 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 1,890,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)36-36(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)36-36(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)36-36(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח
050-4464170)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים 
 בשפרינצ'ק החרדי 2 

חד', ק"ב, משופצת מושכרת 
ומרוהטת, לל"ת

_____________________________________________)36-37א(052-7647932 בין הסדרים

 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

 בשכון ג', ק"ב, חזית, 
לשנה )אופציה לקניה( 4 ח' 
חדשה, יפהפיה 5,000 ש"ח 
*יח"ד חדשה באותה קומה 

2,900 ש"ח "אפיק - נכסים" 
03-5791514)36-36(_____________________________________________

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 באזור אבני נזר 8 חד' 
ענקית, כ- 200 מ"ר + 

מעלית וחניה ב- 11,000, 
ברוזובסקי 5 חד' ענקית 
+ מרפסת שמש, מטבח 
פסח ויחידת הורים מיידי 

ב- 8,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)36-36(נכסים 050-4177750

 בראשונים בבניין 
חדש 4 חד' מחולקת 

ל-3 + יחידת דיור, קומה 
ראשונה, מיידי ב- 5,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)36-36(_____________________________________________

 בדבורה הנביאה 4 ח' 
משופצת, ק"ק, 2 כניסות, 

מרוהטת 5,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבלוי - גן ורשה 3.5 חד', 
ק"ג, ללא. מיידי! 4,200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ל(052-7606106

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

 ברחוב עוזיאל 3 
חדרים גדולים משופצים 
וממוזגים בבניין חדיש, 

קומה ב' עם מעלית 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה בבנין 
חדש 3 חדרים גדולה, 
100 מ"ר, מושקעת 

מאד + חצר, ק"א, חזית, 
מרוהטת + חניה בטאבו 

מיידית 5,100 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי 
2 חדרים + מרפסות 

גדולות, כ- 70 מ"ר, חזית, 
ק"ב ואחרונה כולל ריהוט, 

כניסה מיידית 3,500 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)36-36(והשקעות 054-4290600

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

+ 2 מזגנים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)36-39ש(054-7578276
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 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

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

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

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

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

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

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

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

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

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

053-7763264 053-7334201)25-36(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים יוקרתי, 
ייחודי, חדש, חלומי! מ- 900 
ש"ח בינהזמנים 1,100 ש"ח 

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

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

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

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

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

גליל מערבי

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

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

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 "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(_____________________________________________

 בפסגת יוחאי בשבוע 
האחרון מרביעי-שבת מבחר 

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

052-6966179/197)33-36(_____________________________________________

 יחידות נופש בנות חדר 
אחד, מאובזרות לחלוטין, 

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

 דירות נופש ליחידות/
משפחות מול הים, נוף מדהים 

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

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

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

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

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

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

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

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

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

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

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

כלנית
 צימרים מפוארים 

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

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כפר חנניה

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

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

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

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

 דירת נופש לשבתות 
ולאמצ"ש במחירים מפתיעים 

052-7103364)30-37(_____________________________________________

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

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

כפר שמאי

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

050-4210440)27-38(_____________________________________________

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

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

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

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 במלון רמדה חדר + 
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

מגרשים
 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)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)32-36ל(סוכה 050-5260688

 ברבנו אשר, מאובזרת, 
ממוזגת, מרוהטת, חדר וחצי 

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

1-1.5 חדרים

ביקוש 
דירות

השקעות

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

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 053-7161091

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק,

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

 מציאה! חנות 14 
מ"ר + שירותים בק"ק, 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

עמנואל

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

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

עסקים

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

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

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 דרושה דירה לקניה 
באלעד, 3 חדרים לל"ת

_____________________________________________)35-36ח(054-8475474

 מבחר חנויות להשכרה, 
ברחוב מלכי ישראל בירושלים, 

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

 בהרב קוק יחידה לזו"צ, 
יפהפייה, חדשה משיפוץ, 

מיידית 2,800 ש"ח
052-3344721)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-39ל(חודשי 054-6648933

2-2.5 חדרים 

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

050-3528252)36-36(_____________________________________________

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

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

 למכירה!!! בית מחולק 
במרכז הארץ תשואה גבוהה, 

לרציניים בלבד 3,400,000 
_____________________________________________)36-37א(054-5235538

 למכירה בשכונה ג' בבאר 
שבע, דירה בקומה ראשונה, 
90 מ"ר, 2 כניסות נפרדות, 

פלוס אופציה לקומה נוספת, 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 
מושכרת ב- 3,700 ש"ח, 

פוטנציאל גבוה, להיום 7 אחוז, 
ניתן עם התוספת בניה להגדיל 

משמעותית, כל הקודם זוכה 
052-4462863 תיווך "בית 

_____________________________________________)36-36(בית"

 למכירה בשכונה ג' בבאר 
שבע בית קרקע מתוך 1, 
100 מטר כולל ממ"ד עם 

חצר 220 מטר, מחולק ל- 3 
יחידות מושכר ב- 5,700 ש"ח 
8% תשואה בשנה תיווך "בית 

_____________________________________________)36-36(בית" 052-4462863

 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

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

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)36-36(_____________________________________________

 להשכרה באזור מכון 
מור בב"ב בבניין בוטיק 

700 מ"ר ב- 2 קומות + 
גג מרוצף + 32 חניות, 
לכניסה מיידית 49,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)36-36(_____________________________________________

 להשכרה משרד 
מפואר במגדלי שקל, 120 

מ"ר, מושקע במיוחד, 5 
חדרים + מרפסת גדולה, 

כניסה מיידית, לפרטים 
נוספים סלומון נכסים 

_____________________________________________)36-36(והשקעות 054-4290600

 יח' ארוח חדשה, 
מאובזרת, ממוזגת, 2 חדרי 

שינה + סלון + גינה
_____________________________________________)36-9/20ש(053-2759503

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
03-6162228



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

מכוניות

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

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

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

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

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

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

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

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

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

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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

 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(_____________________________________________

מאזדה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

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

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

■ 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

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

צפון

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

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

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

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

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

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים  "אצל אביה" 2 מתחמים 

נפרדים, וילה + 3 יחידות 
צימרים, בריכה פרטית בכל 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

פוריה

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

וחדש, 14 מקומות, במחירים 
_____________________________________________)34-37(הכי זולים 050-4638333

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

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

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

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

 "טובים השניים" שידוכים 
בכל הארץ לכל הגילאים, בכל 

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

 "ברכת יוסף" שידוכים 
לגילאים 30-40 איכותיים 

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

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)32-33ח(בישטנא 052-7619143

 נאבדו משקפים בחוף 
הנפרד ת"א המוצא יתקשר 

_____________________________________________)33-34ח(למספר 03-6169501

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

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

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

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

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

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

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

 דרוש מגהץ תפעל אפ' 
מקולקל בירושלים סמלי

_____________________________________________)33-34ח(054-8503310

יד שניה 
מוכרים

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

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

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

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

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

 מזדה 5 2012 שמורה, יד 
2 מהשכרה טסט לחצי שנה 

_____________________________________________)35-36ל(050-5614068

פולקסווגן
 פולקסווגן קראפטר 2011 

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

יעוץ נישואין

רפואת שיניים
 טיפול שיננית חינם! 

הסרת אבנית ע"י סטודנטית 
בפיקוח צוות רפואי אלכסנדרה

_____________________________________________)35-36ל(052-7957704

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

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

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

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 למסירה נברשת שנדליר 
יוקרתית 12 נורות

_____________________________________________)35-36ח(052-7113104

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-2934353

 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 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7180828

 רדיטאור כחדש 12 צלעות 
איכותי בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3187278

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7180828

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

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

_____________________________________________)35-36ח(055-9765406

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

_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 HPI13 מחשב נייד 
מצויין ללא תקלות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3346080

 להשכרה מקרן לאירועים 
משפחתיים במחיר 45 ש"ח 

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

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

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

_____________________________________________)34-35ח(2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-36/20(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 "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

 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

 התפנה קמפוס לשבת 
חתן בבני ברק לשבת 

פרשת לך לך, לפרטים: 
058-7658007)36-37(_____________________________________________

ארועים

מחשבים

 לב.ישיבות וב.סמינר 
בעיקר, לשלוח קו"ח + תמונה 

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

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)36-37ח(054-8471251/2

 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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(בעבר 054-2509001

 דרוש באלעד מקרר משרדי 
קטן במצב טוב לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)36-37ח(054-8535618

 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

מוצרי חשמל
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( 150 

_____________________________________________)36-37ח(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 בלבד -054
_____________________________________________)36-37ח(7216671

 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

לפרסום
03-6162228
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ריהוט

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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

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

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

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
טובה 400 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

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

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

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

 מנגל + גזיה גז מצב מצויין 
במחיר מציאה 500 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(פלאפון 050-7832389

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

HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

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

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4110991

 קומודה מראה ארון 
מגירות סנדביץ 400 שקל טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

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

 מציאה! ספה כפולה 
הכוללת ארגז מצעים )בני 

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

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
במצב מצוין 250 ש"ח כל 

אחת + למכירה כסא משרדי 
כמעט חדש 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

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

 כיסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 למכירה ספה חזקה 
ויציבה 320 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות מצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

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

_____________________________________________)33-34ח(מגירות 058-3217523

 למכירה שרפרף עץ 
איכותי וחזק עבודת יד מנגר 

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

 למכירה ארון סנדויץ 2 
דלתות צבע לבן חזק מאוד 

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

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

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 סלון עור איטלקי שני 
מושבים במצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-2344305

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

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

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

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

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

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

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

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

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

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

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

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

 בהזדמנות תנור אפיה / 
 BISTRO חימום קטן תוצרת

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

 למכירה בלנדר במצב 
מעולה 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 למכירה מטחנת בשר 
איכותית נקנתה ב- 400 ש"ח 

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

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

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

_____________________________________________)33-34ח(053-3179093

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD8 טושיבה מסך

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

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7515734

 מחשב מצוין ומהיר כולל 
תוכנות ומסך רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים 052-7655688

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

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

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

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

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

_____________________________________________)33-34ח(אחרי 15:00 

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

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

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

_____________________________________________)33-34ח(15:00

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

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

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

300 ש"ח טלפון
 שולחן זכוכית עגול קוטר _____________________________________________)33-34ח(054-5482231

60 ס"מ + 2 כסאות 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בבני ברק 03-6164549

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

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

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

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

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

_____________________________________________)33-34ח(052-7653954

 שידת מגירות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

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

 למכירה שולחן + זכוכית 
עבה לסלון במחיר הקרן ב- 

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

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

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

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

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

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

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

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

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

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

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

 אמבטיה לתינוקת צבע 
ורוד סיליקון מתקפלת כחדשה 

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

 שידת החתלה 120 ס"מ 
צבע שמנת 299 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 עגלת "פגרו" חדשה 
ויקרה, דגם 51 2019 + 

אמבטיה + טיולון + תיק 
3,000 ש"ח במבצע

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

תקשורת

 סמסונג A8 במצב חדש, 
64GB ,בקופסא, צבע שחור

נגד מים, יבואן רשמי סאני 
052-3441441)27-30(_____________________________________________

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

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

 עגלת תינוק שלמה 
איזיביבי 250 ש"ח )גמיש( + 

כסא האכלה - חינם
_____________________________________________)33-34ח(054-8410050 בני ברק 

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי מחיר 99 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6907470

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)33-34ח(054-8446728

 אמבטיה לעגלת ביביגוגר' 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

בבני ברק )אפשרות לשילדה( 
_____________________________________________)33-34ח(054-8567609

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 טרמפולינה לתינוק 70 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCES933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלו תומך כשר כל 
החברות ב- 220 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(052-7174414

 מנייד קו? למה שלא 
תרוויח מזה?! ניוד מקצועי 
_____________________________________________)32-35ל(בכל הארץ. 055-6721654

 למכירה פלאפון 2008 
כשר 250 שקל טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי כשר 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7167777

כללי

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

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

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרון אחד כחדש 280 

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

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

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרן אחד, כחדש 280 

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

 כסא האכלה לתינוק גדול, 
נקי ושמור, צבע כחול 120 

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

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

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

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
"ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

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

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

 משאבה חשמלית דוד 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

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

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-4843223

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2614753

C2  מחודש מתאים 
לכשרים למעט גולן והוט 250 

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

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

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

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

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 שקלים

_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

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

 LENOVO מחשב נייד 
 80GB CORE2 141 מסך

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

 למכירה רמקולים גבוהים 
חברת סוני 300 שקל גמיש 

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

 מחשב נייד HPI3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 קומקום חשמלי חדש 
באריזה HYUNDIA )בני 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

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

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

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300 ואט ב- 

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

 PILOT רדיאטור 
9 צלעות בקושי משומש 80 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
ELECTRA ב- 230 ש"ח 

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

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

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

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

_____________________________________________)34-35ח(052-2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

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

_____________________________________________)34-35ח(053-3121020

 דיסק חשמלי מקיטה 
W840 מצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

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

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

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

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

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

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 PH מדפסת + סורק של 
בעברית, מצב מצויין בלי פקס 

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

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

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

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה 320 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 תנור בילדינג תא אחד 
רוזייר 500 שקל טל':

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

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

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 052-3463482

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 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

 ארון 5 דלתות, סט מצויין, 
עיצוב מדהים, גוף סנדוויץ 

אדום, פורמייקה צבע פוליסנדר 
חום יין, נגיעות שמנת, סט 

קומפלט, למיידי עקב מעבר 
_____________________________________________)36-37ח(1,880 ש"ח 053-8252357

 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

 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

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

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

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
מעץ ריפוד אדום במצב מצויין 

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

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

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

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

 למכירה סט ספות 
1+2+3 עם ארגז מצעים 

ונפתח למיטה, מזרון קפיצים 
איכותי 420 ש"ח

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

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

 מיטת נוער עץ מלא 
נפתחת לשניים ומזרונים 500 

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

 שידה גדולה בצבע לבן + 
3 מגירות במחיר נוח במיוחד 

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

 ארון בגדים מתקפל מבד 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-4087927

 למכירה ספה חזקה ונוחה 
+ ספה נפתחת למיטה עם 

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

 שולחן פלסטיק מתקפל 
גדול צבע לבן 120 ש"ח בלבד 

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

 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

 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

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

 עגלת טיולון צי'קו כמעט 
חדשה 200 ש"ח בלבד - רמת 
_____________________________________________)36-37ח(גן גבול בני ברק 054-4980062

 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

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 מכשיר GPS לרכב 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8474176

 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
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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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

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 

 סנדלים לילד חדשים מידה 
40 מעור אמיתי 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי נייק מידה 39 לילד 
נקנו ב- 300 נמכרות ב- 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט לילד מידה 38 
מעור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי שבת שחור לבן עם 
פתח קדימה מידה 31 20 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8464909

 פינקים רק 50 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)33-34ח(ב"ב 054-8423165

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 זוג אוגרים חמודים + 
כלוב מתקנים + אוכל 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7624122

 רולר בליידס 
Energum abec 7 מידה -31
34 עם כל אביזרי ההגנה 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 עגלת קניות 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)34-35ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש" 

_____________________________________________)34-35ח(03-6199806

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין לגילאי 3-5 

כולל גלגלי עזר 110 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 נעלים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך לבן מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך ורוד מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט חדשות עקב 
קטן מידה 40-41 ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

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

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 30 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט ניקי לבנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט קל גב דולפינים 
לכיתה א' לילד 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 050-4195132

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 03-6199806

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)34-35ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 פן מקצועי של איתמר 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-7041010

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מצעים יחיד למיטת נוער 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית אפורה מידה 42 

ב- 380 נקנתה ב- 1,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

מחליק שיער מעולה!! של 
חברת remington חדש! 

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

_____________________________________________)34-38ח(052-7335357

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

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512 

 אופני הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512

 למכירה אופניים לילד לגיל 
3, +5 שנים 130 ש"ח במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין בפ"ת 054-2819921

 2 שטיחים כל אחד 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח פלא': 053-8238687

 מגהץ במצב טוב 70 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 בגדי נשים במצב טוב מ- 
_____________________________________________ )34-35ח(30 ש"ח פלא': 053-8238687

 עגלת קניות מבד חזקה 
במצב מעולה 2 גלגלים 40 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4087927

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154652

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-7154652

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7633738

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + שידת מגירות מ- 

120 ש"ח כל פריט
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813 בני ברק

 מוטות לתליית כביסה על 
מעקה מרפסת כולל 10 גלגלי 

ברזל כחדש 100 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)34-35ח(054-6969961

 מראה במסגרת עץ + 
תאורת לדים 190*110 בבני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נעלי וולדרורוף גרמניות 
מס' 6 אורטופדי חדש בקופסא 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 050-6726441

 דלת פלדלת מצב מצויין 
+ משקוף 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(03-5704859

 למכירה משנה ברורה 
דרשו חדש בקופסא 300 שקל 

במקום 370 טל':
_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 שמלת אירועים, יפהיפיה 
להשכרה ב- 250 שקלים מידה 

_____________________________________________)34-35ח(38,42 טל': 050-41743035

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)34-35ח(050-4157763

 אופני כושר של חברת 
יורק 500 ש"ח בבני ברק יגאל 

_____________________________________________)34-35ח(052-7187193

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)35-36ח(058-3299505

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

_____________________________________________)35-36ח(054-2633790

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

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

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

 חדש באריזה!! רולרים 
/ סקטים מחובר לנעלים 90 

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

 שק אגרוף מקצועי 
ביותר חדש ממש של 

 + evercast חברת
שרשרת ברזל חיבור, 380 

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

 2 כלובים לציפורים 
איכותיים עם תאים 

_____________________________________________)38-42ש(לחלוקה 054-8527470

 למכירה מצלמת פילים 
עם אביזרים ב- 400 )גמיש( 

_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

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

 תיק לסמינר יפה ואיכותי 
במיוחד כחדש 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(058-3228383

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

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

 רדיו דיסק 
KWNWOODעם כל 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-8433730

 למכירה אופניי ראלי 
פעלולים אחד במצב מצויין 

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

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

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

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

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

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

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-4157763

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

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

 נעליים אלגנטיות לנשים 
מידה 39 שחור 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 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

 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

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

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

 ספר חשבון מספר 7 
חשב נא 20 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

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

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

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

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה' )כדור רגל שולחן 

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

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

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

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

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

 למכירה אופניים 160 ש"ח 
בני ברק מצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-8475855

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

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

 סט השר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5981054

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 עגלת גו בייבי' צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 למכירה ילקוט איכותי 35 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6907470

 למכירה אופנים 120 ש"ח 
הילוכים מצב מצוין בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

אופני ילדים לגיל 2-4 שנים 
מיוחדות ואיכותיות 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
 M מידה WORKER תוצרת

חדשה באריזה )בני ברק( 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קורקינט 3 גלגלים באריזה 
חדשה חברת סקוטר לא היה 

בשימוש כלל רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 תיקי נשים ונערות חדש 
באריזה במחיר מציאה 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה ברדר תפר 
ישר, זיגזג, לולאות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

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

 richards אופה לחם 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 180 ש"ח 050-4171382

 מכונת ממתקים זיפאין 
בשימוש פעמים ספורות בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(מחיר 100 ש"ח 050-4171382

 חרצובות חברת רנקו/זוהר 
שימוש נעשה במהדרין בלבד 

054-8465707 באלעד או 
_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 למכירה אופנים 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
AMGELS )בני ברק( 150 

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

 למכירה פקס + שואב 
אבק + מזודה 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)33-34ח(דבר 054-5656194

 שולחן נירוסטה 1.20*80 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7134641

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 תיק חדש לסמינר לפי 
תקנון הסמינר 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415 

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)33-34ח(25 ש"ח 053-3155415



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

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

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

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

 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

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

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(_____________________________________________

העבודה ללא נשק
תנאים סוציאליים מלאים

הכשרה 4 ימים ע"ח החברה

חברת "רשת בטחון"

למערך אבטחה במודיעין עילית

דרושים
אברכים/פנסיונרים

לפרטים: אורי

054-5875650

למשרת בודקים ביטחוניים למוסדות חינוך

אין חובת עבר צבאי
עבודה מיידית

ללא עבר פלילי

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 לסוכנות ביטוח מובילה, 
במגדלי בסר 3 ב"ב,  מנהלת 
חשבונות העלת נסיון, שעות 
 riki@tlp-ins.co.il .גמישות

03-6503177)34-37(_____________________________________________

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

 מוטיבציה ואהבה 
לקטנטנים? זה המקום 

עם מיטב התנאים, 
דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי 

בפרדס כץ ב"ב
054-8432610)33-36(_____________________________________________

 למוקד נפרד בב"ב דרושות 
נציגות מכירה, 34 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37(+ עמלות 054-5789059

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)34-37(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות 
ידע במחשבים וגרפיקה 

יתרון, לחנות צילום בב"ב 
03-6199392)34-37(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)33-34ח(טבח / נהג 052-7191083

 אישה חרדית מעוניינת 
במשק בית לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-2616758

 בוגר נתיבות עולם, ניסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)34-35ח(050-4160390

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
_____________________________________________)34-37ח(055-5527391

 דרושה מנקה למשק בית 
בקרית הרצוג ב"ב

_____________________________________________)33-36ל(054-4314029

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות / 
סייעות לגיל הרך חלקית 
/ מלאה 053-3119204 

054-4499177)33-36(_____________________________________________

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

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

דרושים 

מחסנאים
לעבודת מיון לילה
לחברת לוגיסטיקה

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

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

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

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

 דרושים עובדים 

להוצאת והחזרת 
עגלות למיחזור 

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

 ברשותינו מאגר של חזנים 
לימים נוראים ובתי כנסת 

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

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

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

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. סייעת למשרה 

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

_____________________________________________)35-38ש(גבוה 052-7177524

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

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

 לפיצה בב"ב דרושים 
משלוחנים תנאים טובים 

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

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(_____________________________________________

 דרושה עוזרת נקיון 
למטבח למעון בב"ב, בין 

השעות 10:30-13:30
_____________________________________________)36-37ל(050-4146721

 עובד למפעל כיפות 
בשעות אחה"צ מהשעה 

16:00-20:00, מיידית!
_____________________________________________)36-37ש(03-5781152

 נהג משלוחן לירקות 
בב"ב, רשיון ב', הילוכים + 

עבודה פיזית, משרה מלאה, 
שכר הולם! להתקשר בערב-

_____________________________________________)36-37ש(050-4168864 077-7010470

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות טלפוני 

לתאום פגישות, תנאים 
סוציאליים מצויינים! 4 

משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 לנקיון חדרי מדרגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
_____________________________________________)36-39ש(052-4003742

 למאפייה בפ"ת דרוש 
עובד/ת ייצור למחלקת 

קונדטוריה עם נסיון בתחום 
בלבד! ימים ראשון עד חמישי, 

בין השעות 9:00-18:00
050-8636386)36-37(_____________________________________________

 למאפייה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט ימים ראשון 

עד חמישי 17:00-22:30
054-7708222)36-37(_____________________________________________

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

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

**מנהלת לניהול משרד 
מכירות מצליח בירושלים 

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

משרות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מלמדים לגן ומכינה 

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

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

בתוכנת REVIT **עובדים 
למאפיית מצות **מתכנתת 

מתחילה לאחר הלימודים, 
סביבה חרדית **מזכירה 

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

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

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

להקלדת חידושי תורה 
**רציני/ות למכירה מהבית, 

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

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למרפאת שיניים בב"ב 

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

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה, אפשרות 

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

 לגן ותיק איכותי ומטופח 
ע"י בני ברק סייעת למשרה 

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

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

_____________________________________________)35-36(לפרטים אסתר 054-8413913

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

שעה שעתיים ביום, לעבודה 
משרדית שקטה, שעה 

שעתיים ביום, שכר 40 ש"ח 
לשעה. קריירה

072-22-222-62)36-36(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח שקטה 
בירושלים פקיד/ה למתן שירות 

ועבודה משרדית, לא נדרש 
ניסיון, 6,500 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)36-36(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק 
פקיד/ה לעבודה משרדית 

נוחה, א-ה 9:00-16:00, שכר 
9,000 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)36-36(_____________________________________________

 דרושות מאמנות תזונה 
עם גישה לנושא, אין צורך 

בידע מוקדם. אתי
_____________________________________________)36-37ל(054-8541020

 לת"ת בת"א גננת 
משלימה לעבודה קבועה טל'-

052-7623821)36-37(_____________________________________________

 מתרימים/ות בכניסות 
לכותל המערבי, בבתים, בימים 
נוראים שכר 40%, טלמרקטינג 

_____________________________________________)36-37ל(מהבית 053-2432072

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים לערב ר"ה 

ויוכ"פ במקוואות ובתי עלמין 
בירושלים והסביבה ובני ברק 
תנאים טובים 052-7124416 

_____________________________________________)36-39()בערב(

לפרסום
03-6162228

 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

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בבני ברק 054-8431644

 שעון מונה מים פרטי 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 בלון גז ריק 4 ק"ג 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טל': 052-2727474

 אופני ילדים 12 אינץ מצב 
מעולה 50 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 שולחן כדורגל מצב 
מעולה 200 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מיידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומיניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 תיק נסיעה 40 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

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

 למכירה אופני הרים לנוער 
ולמבוגרים במצב מצוין 280 

ש"ח פרטים בטלפון
_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154652

 כלוב מעץ גדול לתוכים + 
מגירה ומתקן מים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 חביות פלסטיק וזכוכית 
ליין 50 עד 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 מטען במצב חדש 
לאופניים חשמלים 48 ב- 130 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7174414

 ספר אטלס ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-8541288

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 36V מטען לבטריה 
לאופניים חשמליות 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4150659

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7633738

 כסא גלגלים לנכה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מזרון סיעודי 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בר"ג 050-5967114

 3 כלובים לזוג תוכונים + 
אביזרים 30-140 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523



״תמיד חיפשתי את היוגורט המושלם, לרטבים ולקינוחי גורמה, 
 אבל היוגורט הזה כל כך טעים, שחבל להרוס אותו...״ )מירי זורגר(

דנונה   יוגורט טעים במיוחד ועשיר בחלבון
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