




רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



כ"ב חשוון תש"פ 420/11/19

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "על מנת לעודד הקמת בנקים חדשים 
פעלנו לפשט את תהליך קבלת רישיון בנק ולייצר למבקש הרישיון וודאות 

רגולטורית בשלב מוקדם של התהליך"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס בנק ישראל: הקלות 

רגולטוריות לבנקים חדשים

מאת: יחיאל חן

הוראות  של  טיוטות  השבוע  פירסם  הבנקים  על  הפיקוח 
חדשות העוסקות בהתאמות שבוצעו להוראות המפקח על 
הבנקים שיחולו על בנקים חדשים וכן על בנקים בשלב של הקמה. 
לצד היעדים המרכזיים של שמירה על יציבות המערכת הבנקאית 
וחיזוק אמון הציבור קבע לעצמו הפיקוח על הבנקים כיעד נוסף את 

עידוד התחרות במערכת הבנקאית לטובת הצרכן הבנקאי. 
הפיקוח נוקט בשנים האחרונות בצעדים רבים ומגוונים להשגת 
הבנקאות  לשוק  כניסה  חסמי  הסרת  באמצעות  השאר  בין  זה  יעד 

וליווי שחקנים חדשים המעוניינים להקים בנק חדש. 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "על מנת לעודד הקמת בנקים 
חדשים פעלנו לפשט את תהליך קבלת רישיון בנק ולייצר למבקש 
היום אנו  רגולטורית בשלב מוקדם של התהליך.  וודאות  הרישיון 
מפרסמים טיוטת הוראה חדשה להערות הציבור, שעניינה הקלות 
להוראות הפיקוח על הבנקים שיחולו על בנק בשלב של הקמה ועל 
בהקמת  תומכת  רגולטורית  סביבה  ביצירת  נוסף  כצעד  בנק חדש, 
בנקים חדשים, אשר תקל עליהם בשנים הראשונות להקמתם ועד 
להתבססותם. בכך אנו מיישמים עקרונות של פיקוח מבוסס סיכון 
בעולם,  מובילים  רגולטורים  של  לאלו  דומים  תהליכים  ומקיימים 
נוסף  כלי  מהווה  זו  הוראה  והאוסטרלי.  האנגלי  הרגולטור  כגון 

להסרת חסמים להקמת בנקים חדשים בישראל". 
בנושא  מדיניות  מסמך  הבנקים  על  הפיקוח  פרסם   2018 ביוני 
המדיניות  בנק.  רישיון  למבקש  והנחיות  חדש  בנק  הקמת  תהליך 
ובפעילות,  בזמן  מוגבל  רישיון  לקבל  בהקמה  לבנק  מאפשרת 
שבמסגרתו מתאפשרת לבנק פעילות מאוד מצומצמת עד להשלמת 
"בנק  להיות  הופך  הבנק   ההיערכות,  השלמת  לאחר  היערכותו. 
בפעילות.  מוגבל  אך  בזמן,  מוגבל  שאינו  בנק  רישיון  בעל  חדש" 

הפרסום  הוביל להתעניינות מצד יזמים שונים. 
טיוטות  שתי  מפרסם  הפיקוח   ,2018 מיוני  לפרסום  בהמשך 

להוראות חדשות:
טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין אשר תחול על בנקים חדשים: 
בשלב שבו הם מוגדרים כ"בנק  בהקמה" ובשלב שבו הם מוגדרים 

כ"בנק חדש". 
טיוטת הוראות דיווח לציבור ל"תאגיד בנקאי חדש": הטיוטות 
יפורסמו כהוראות סופיות לאחר קבלת ההערות והתייחסות אליהן, 
והשלמת  הרחב,  ובציבור  לפיקוח  שפנו  ביזמים  היוועצות  לרבות 

הדיונים. 
בישראל, הרגולציה הבנקאית מותאמת ככלל לבנקים הקיימים, 
שהם בעלי היקפי פעילות בינוניים עד גדולים מאוד, עם מורכבות 
לבנקים  מדורגת  רגולציה  קביעת  ללא  בינונית/גבוהה.  פעילות 
כל  אחר  קצר  זמן  פרק  תוך  למלא  הללו  נדרשים  היו  חדשים, 
שיהיה   מבלי  הבנקים,  על  המפקח  בהוראות  הקיימות  הדרישות 

מתאם בין הדרישות לבין מורכבותם והיקף פעילותם. 

וידועה  מוגדרת  פיקוחית  מדרגה  יוצרות  החדשות  ההוראות 
תאגיד  על  החלות  הפיקוחיות  לדרישות  באשר  חדש  בנק  למקימי 
"בנק  על  שיחולו  הדרישות  את  מגדירות  הן  בנוסף,  זה.  מסוג 

בהקמה".
הבנקים  על  הפיקוח  והתייחסות  הציבור  הערות  קבלת  לאחר 

להוראות תוצא הוראה סופית.
מהו בנק בהקמה? 

תאגיד שקיבל רישיון בנק מוגבל הניתן לתקופה של עד 3 שנים, 
איוש  הון,  גיוס  לרבות  היערכותו,  את  להשלים  עליו  שבמהלכה 
פיתוח  עובדים,  גיוס  הבכירה,  וההנהלה  הדירקטוריון  משרות 
זו  ועוד. במהלך תקופה  והמערכות התפעוליות  וביסוס התשתיות 
מול  פעילות   – מורכבת  לא  בנקאית  פעילות  לבצע  יכול  התאגיד 
ובהיקפים  בחו"ל,  פעילות  ללא  קטנים,  ועסקים  פרטיים  אנשים 
 250 ועד  לציבור  אשראי  ש"ח  מיליוני   250 עד  בלבד,  מוגבלים 

מיליוני ש"ח פיקדונות ציבור.
מה הוא בנק חדש? 

בנק חדש הוא בנק שעונה על כל ההגדרות הבאות: קיבל מבנק 
בהיקף  פעילות  מנהל  מוגבל;  רישיון  שאינו  בנק  רישיון  ישראל 
1% מסך נכסי המערכת הבנקאית  נמוך - סך נכסיו אינו עולה על 
או על 16 מיליארדי ש"ח )הנמוך שביניהם(, וסך פיקדונות הציבור 
או  הבנקאית  במערכת  הפיקדונות  מסך   0.5% על  עולה  אינו  שלו 
על 6 מיליארדי ש"ח )הנמוך שביניהם(; מאופיין בפעילות שאינה 

מורכבת.     
ומאופיין  הכמותיים  בספים  עומד  חדש  בנק  עוד  כל  ככלל, 
בפעילות שאינה מורכבת, תחול עליו ההוראה ללא תלות במספר 
השנים שחלפו ממועד הקמתו. לבנק חדש שגדל והתרחב ופעילותו 
עולה  על הספים הכמותיים, המגדירים פעילות בהיקף נמוך, תינתן 
ליישום חלק או כלל ההוראות  תקופת מעבר של עד שלוש שנים 

החלות על בנקים בינוניים וגדולים.
המעבר מרישיון  של "בנק בהקמה" ל"בנק חדש" אינו אוטומטי, 
אלא מותנה באישור הנגיד כי הבנק בהקמה השלים את היערכותו 

כנדרש. 
רגולטורים  בקרב  רווחת  מגמה  הוא  מדורגת  לרגולציה  מעבר 
הידוק  של  תולדה  היא  זו  מגמה  המובילות.  במדינות  בנקאיים 
 2008 בשנת  שהתרחש  הגלובלי  הפיננסי  המשבר  מאז  הרגולציה 
והנזילות,  ההון  דרישות  בהעלאת  השאר,  בין  ביטוי,  לידי  שבא 
הממשל  וחיזוק  בנגזרים,  בפעילות  בטחונות  דרישת  הוספת 
התאגידי וניהול הסיכונים בבנקים. בעוד שמגמה זו פעלה לחיזוק 
העלויות  להגדלת  הובילה  גם  היא  הבנקאיות  המערכות  יציבות 
להקים  התמריצים  ולהקטנת  וקטנים,  בינוניים  לבנקים  במיוחד   ,
החלו  בעולם  מובילים  רגולטורים  כך,  בעקבות  חדשים.  בנקים 
לבחון רגולציה מדורגת ואף ליישמה. דוגמאות לרגולציה בנקאית 
מדורגת ניתן למצוא בארה"ב, בשוויץ ובאיחוד האירופי. יודגש כי 
הרגולטורי  העומס  את  להתאים  הינה  המדורגת  הרגולציה  מטרת 

לרמות הסיכון השונות בין הבנקים.

שאלה: האם יש חוק שקובע איזה מידע פרטי יכולות 
החברות הגדולות לאסוף על האזרחים ומה הוא קובע ?

שונים  כללים  קובע  הפרטיות  הגנת  חוק  תשובה: 
רשאי  שימוש  ואיזה  פרטי  מידע  מהו  להגדרה  בנוגע 

אדם אחר או תאגיד אחר לעשות במידע הפרטי שלנו.
לאחרונה תוקנו גם תקנות לגבי מאגרי מידע בהתאם 
לחוק הגנת הפרטיות, תקנות אלו קובעות שעל התאגיד 
המחזיק מאגר מידע עם נתונים פרטיים גם חייב לפרסם 
פרטים נוספים על מאגר המידע שהוא מחזיק עלינו, על 
האפשרויות  המידע,  אבטחת  דרך  המידע,  איסוף  דרך 
זכותנו  על  נתונים  ועוד  עלינו  במידע  השימוש  בדבר 

שימחק או יתוקן מידע הקשור אלינו.
התקנות החדשות גם מחייבות את התאגידים למסור 
לנו נתונים על איזה מידע הם מחזיקים עלינו- אם אנו 

פונים ודורשים זאת.

 

שאלה: האם עו"ד, בהתאם לכללי האתיקה של לשכת 
עורכי דין, חייב לנהל חשבון נפרד לכל לקוח בנאמנות 
ולמסור ללקוח פרטי גישה לחשבון זה ? מהם הכללים 

ביחס לחשבון נאמנות ש עו"ד עבור לקוח ?
חשבון  להחזיק  עו"ד  מחויב  כלל  בדרך  תשובה: 
כל  עבור  אפיל  ולעיתים  לקוח  כל  עבור  נפרד  נאמנות 
עסקה של לקוח בנפרד ואז ברור שהלקוח רשאי לעיין 

בחשבו הנאמנות שבעצם שייך לו בלבד.
נאמנות  לחשבונות  בקשר  אחד  חריג  מקרה  קיים 
ולפיו עו"ד רשאי לנהל חשבון נאמנות אחד כללי שבו 
אינו מחויב לדווח מי הנהנים. בחשבון הנאמנות  הוא 
יעלה  שלא  סכום  להחזיק  עו"ד  רשאי  החריג  הכללי 
פעולות  זה  לבצע בחשבון  אסור  ואף   ₪ 300,000 על 

בסכום של למעלה מ 99,999 ₪ ביממה אחת.
עומדת  עדיין  כללי  נאמנות  בחשבון  נהנה  בתור 
בפנייך הזכות המלאה לדעת בדיוק מה קורה בכספים 
פרטים  לך  למסור  יש  אך  בנאמנות  עבורך  שמוחזקים 
רק אודות כספים שלך בחשבון ולא אודות כספים של 

לקוחות אחרים באותו חשבון נאמנות כללי.

 

קי חודשים  מספר  ולאחר  במשטרה  נחקרתי  ־שאלה: 
מה  בהעדר אשמה,  נסגר  בלתי מכתב שאומר שהתיק 

משמעות העדר האשמה.
תשובה: לאחר חקירת משטרה על מחלקת התביעות 
הפרקליטות  על  מסויימים  במקרים  או  במשטרה 
לאו.  אם  או  בתיק  אישום  כתב  יוגש  האם  להחליט 
במידה ומוחלט שלא להגיש כתב אישום בסיון החקירה 

נגנזת החקירה ונסגרת באחת משלוש עילות גניזה.
העדר עניין לציבור הנה עילת סגירה שאומרת שעל 
אף שלכאורה קיימות ראיות מספיקות להרשעה בתיק, 
אחרים  ציבוריים  אינטרסים  או  העבירה  חומרת  עדיין 

אינם מצדיקים הגשת כתב אישום בנושא.
העדר ראיות והעדר אמה, כאשר כך מנחה פרקליט 
המדינה את ציבור התובעים בהידרשם לעילת הסגירה: 

"חוסר ראיות" מול "היעדר אשמה"
ראיות  בתיק  אין  כי  למסקנה  התובע  הגיע  אם 
עילת  בדבר  להכריע  עליו  לדין,  להעמדה  מספיקות 
את  לשאול  התובע  על  זה  בהקשר  התיק.  של  הסגירה 
עצמו: האם הראיות שבתיק מותירות ספק סביר לגבי 
היא  זו  לשאלה  התשובה  אם  החשוד?  של  חפותו 
בחיוב, הרי שעילת הסגירה הראויה היא "חוסר בראיות 
את  לסגור  יש  שלילית,  היא  התשובה  אם  מספיקות". 

התיק בעילה של  היעדר אשמה".

 

kurislaw@ במייל  למדור  שאלות  לשלוח  ניתן 
gmail.com

עו"ד נועם קוריס מייסד משרד נועם קוריס ושות' 
בשנת 2004. משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' עוסק 

במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עו"ד נועם קוריס 
בעל תואר מסטר במשפט מאוניברסיטת בר אילן. 

 צילום: ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי 
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קורסים, הכשרות וגיוס 

תקופת החורף הארוכה נחשבת לתקופת ההכשרה 
הטובה ביותר במרכזי החינוך התעסוקתי, ובמרכז 

'הכוון תעסוקתי', מיסודם של משרד העבודה 
והרווחה ועיריית בני ברק, החלו השבוע שורה 

ארוכה של קורסים מקצועיים הנערכים במגוון 
גדול של תחומים, בשעות ובימים נפרדים לגברים 

ולנשים. בסיומם של הקורסים והליכי ההכשרה יזכו 
המשתתפים למגוון משרות עם פרנסה מכובדת, 

כאשר ב'הכוון' מסייעים גם בהשמה ובליווי 
תעסוקתי. הקורסים המקצועיים, סדנאות ההכשרה 

והקניית המידע הבסיסי באנגלית בשלושה רמות 
לימודים, יישומי מחשב, אקסל, יועצי משכנתאות 

ועוד – וזאת לצד הרצאות מקצועיות ואבחונים 
המתקיימים במרכז, המסייעים להפנות את דורשי 

העבודה לתחומים ספציפיים ולהמשך לימודים 
במרכז, או באמצעות שוברי מלגות ללימודים – אשר 

כולם מתקיימים בהפרדה מלאה, ומתאימים לכל 
מי שקיבלו את אישור רבותיהם לצאת אל שוק 

התעסוקה. בנוסף, ב'הכוון' קיימו השבוע מספר 
ירידי גיוס עם שורה של מפעלים ומעסיקים גדולים 

במשק, על מנת לאתר עובדים חרדים איכותיים 
הידועים כבעלי מוסר עבודה גבוה וזוכים לפרנסה 

מכובדת בהתאם. לדברי מנהל המרכז להכוון 
תעסוקתי, ר' דוד שכטר: "במרכז 'הכוון תעסוקתי' 
בני ברק אנו נמצאים בתקופת החורף בתנופה של 

עריכת קורסים מקצועיים בתחומי בסיס שונים 
הנדרשים לשוק התעסוקה, מקיימים מסלולי 

הכשרה ייעודים למקצועות ספציפיים בהם ניתן 
ליהנות מפרנסה מכובדת וממשיכים כל העת 

בפעולות להשמת עובדים חרדיים במשרות הטובות 
ביותר במשק". לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1

שירות יעיל וליווי מקצועי

בנק הפועלים רואה בציבור החרדי קהל יעד חשוב 
בחברה הישראלית והוא נותן מענה מקצועי 

המותאם לצרכיו. דברים אלה אמר עודד ערן, יו"ר 
דירקטוריון בנק הפועלים במהלך סיור שערך בסניף 

הבנק בכיכר השבת בירושלים. סניף כיכר השבת הוא 
סניף הדגל הוותיק של בנק הפועלים בציבור החרדי. 

על אלפי לקוחות הסניף נמנים מוסדות תורניים, 
ארגונים, עמותות, עסקים ומסחר ולקוחות פרטיים 
הנהנים משירות יעיל וליווי מקצועי. הסניף מצוייד 
במיטב הציוד הדיגיטאלי המתקדם. צויין, כי הרוב 
הגדול של לקוחות הסניף  פעילים מאוד במכשור 

הדיגיטאלי. על הצוות האיכותי והמקצועי של עובדי 
הסניף נמנים שומרי מצוות רבים, בעלי נסיון במגוון 

תחומי הבנקאות, המכירים היטב את צרכי הציבור 
החרדי - דבר המסייע מאוד בשרות ובקשר עם 

הלקוחות. מנהל הסניף שי חמני סקר את פעילות 
הסניף במגוון הנושאים הבנקאיים. הרב נפתלי פרוש 
העומד בראש ארגון הנוער "פרחי הדגל", שהשתתף 

אף הוא במפגש, שיבח את השרות הניתן בסניף 
והודה על מעורבותו ופעילותו של בנק הפועלים 

למען הקהילה. בדברי הסיכום ציין יו"ר הדירקטוריון 
כי המפגש עם צוות הסניף ועם הלקוחות היווה 

הזדמנות להכיר מקרוב את הציבור החרדי. "שמחתי 
להיווכח כי אנו מצליחים להעניק שירות מותאם 

הנותן מענה למאפיינים היחודיים של האוכלוסיה 
החרדית ולשמוע מהלקוחות על שביעות רצונם", 

הטעים יו"ר הדירקטוריון.

ניידת ממוגרפיה בבני ברק

מחוז המרכז במכבי חרט על דגלו זה מכבר לעודד 
ולהעלות את המודעות לחשיבות ביצוע בדיקות 

מקדימות ומצילות חיים, כחלק מניהול אורח 
חיים בריא וקידום רפואה מונעת. משכך, מקיים 
המחוז פעילויות רבות לקידום בריאות החברים 

בכלל, ובריאות הנשים בפרט. במסגרת הפעילות 
האחרונה, הציב המחוז ניידת בדיקות ממוגרפיה 

במרכז הרפואי ברח' רבי עקיבא בבני ברק. מדובר 
בפעילות המתקיימת אחת למספר חודשים, 

בעידודם של גדולי ישראל ובהתאמה תרבותית 
מלאה. על מנת להנגיש את ביצוע הבדיקה, כללה 

הניידת את מיטב המכשור הרפואי החדשני, שהופעל 
ע"י צוות טכנאיות מקצועיות. הבדיקה בוצעה ללא 

תשלום, לחברות מכבי העומדות בקריטריונים של 
סל הבריאות. אחיות מכבי שנכחו במקום, ערכו 

בדיקות נוספות וחיוניות לנוכחות, בהתאם לנתוניהן 
הרפואיים. בנוסף, הוקם אוהל בסמוך לניידת, ובו 

שתייה וכיבוד קל לרווחת הנבדקות. לצורך הענקת 
מידע רפואי מוסמך, ועידוד הגעה לבדיקה, הוקם 

מוקד טלפוני מקצועי, שהזמין את חברות מכבי 
לבדיקה. במוקד ניתנו הסברים מקצועיים אודות 

חיונית ביצוע הבדיקה אחת לשנתיים, כמו גם 
תשובות לשאלות ובירורים אודות התהליך. גב' 

דבורה  חסיד, ראש מחוז המרכז: "מכבי שירותי 
בריאות רואה חשיבות רבה בקיום ועריכת בדיקות 

מקדימות ומצילות חיים. כשהסתבר לנו שבשל חוסר 
ידע, או מידע מוטעה, נשים רבות נמנעות מלבצע 
את הבדיקה, החלטנו להרים את הכפפה ולהעניק 

להן מעטפת רפואית ושירותית מקיפה, על מנת 
שתגענה להיבדק. נשות בני ברק, חברות מכבי, זכו 

למענה מקצועי מקיף במוקד הטלפוני, ולסביבה 
רגישה ומוצנעת, במיקום נוח וזמין, שיאפשר להן 
לקיים את הבדיקה בנעימות. יוזמה זו היא המשך 

טבעי וחלק בלתי נפרד מהעלאת המודעות הכללית 
לקידום הבריאות, ולעריכת בדיקות מקדימות, כחלק 

ממהלך  "30,40,50" אותו מובילה מכבי במחוז 
המרכז".

קניות לשבת זה בר כל!
לקוחות בר כל נהנים מדי שבוע מסל קניות שבתי 
זול ומשתלם, הכל תחת קורת גג אחת מבלי צורך 

להתרוצץ. מדי יום שישי מתקיימים מבצעים 
משתלמים במיוחד על מגוון מוצרים מסל הקניות 

השבתי. בבר כל המחירים מדברים גם במחלקת 
הדגים והקפואים. הנהלת 

הרשת שמחה להודיע 
לקהל הלקוחות כי  לכבוד 

שבת קודש הובילה 
הרשת מהלך נרחב לטובת 

הצרכנים והוזילה משמעותית את מחירי הדגים כמו: 
סלמון, מושט ועוד שימכרו במחירים זולים במיוחד. 

חשוב להדגיש, כי בבר כל מקפידים על כשרות 
מהודרת וטריות מרבית  ללא פשרות בכל המחלקות 
מבלי להתפשר על איכות המוצרים. בבר כל מזכירים 

כי לכבוד שבת נהנים הלקוחות ממחלקות הפירות 
והירקות משודרגות בכל הסניפים ברחבי הארץ.

שוקולד צ'יפס

נטיפי השוקולד צ'יפס של חברת מעולה מאפשרים 
חווית אפייה מפנקת, אפופה בניחוחות קסומים של 

שוקולד חם. בזמן האפיה נמסים נטיפי השוקולד 
באופן היוצר מרקם נימוח וערב לחיך. נטיפי 

השוקולד מעולים גם כנשנוש מזדמן או כחטיף 
איכותי לילדים, ובאפשרותם להוות תחליף נהדר 

לסוכריות קשות המזיקות לגוף. נטיפי השוקולד 
מגיעים באריזה הרמטית המאפשרת שימוש חוזר 

תוך שמירה על טריות המוצר. מיוצרים בקפידה 
מרבית, תוך שימת דגש על איכות חומרי הגלם. 

העובדה שנטיפי השוקולד הינם פרווה, הופכת את 
השימוש בהם לנוח, זמין, ונגיש לכולם בכל זמן. 

נטיפי השוקולד מצטרפים לסדרת האפיה האהובה 
המצליחה– יחד עם סירופ שוקולד ומייפל, ושוקלד 

צימקאו לאפיה. ניתן להשיג ברשתות השיווק 
ובחנויות הנבחרות בכשרות מהודרת בד"ץ העדה 

החרדית.

אפילו המחיר נוח
ליהנות משינה טובה באמת, זה להיות בטוח שקנית 
מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים לכם מגוון 

מזרנים המתאימים למבוגרים ולילדים, במחירים 
שיעשו לכם לילה טוב. המזרן הטוב ביותר הוא זה 

שמרגיש לכם הכי נוח, וכדי שתוכלו לישון בשקט - 
איקאה מספקת 

לכם 15 שנות 
אחריות על כל 

מזרני הקפיצים. 
סניפי איקאה: 
נתניה – גיבורי 

ישראל 1, אזה"ת 
פולג. ראשל"צ – 
היוזמה 1, מרכז 

עסקים שור, כביש 
פלמחים. קריית 

אתא –דרך חיפה 
52 קריית אתא. 

באר שבע –הירדן 24.

מוצרים במחירים שלא יחזרו!
ברשת "שיא החשמל והמיזוג" ממשיכים בחגיגות 

המבצעים ומציעים מבצעים מטורפים על מאות 
מוצרי חשמל במחירים שלא יחזרו! בחגיגת 

המבצעים של "שיא החשמל והמיזוג" מצאו 
מקררים איכותיים במחיר של רק ב-1,490 ₪, מכונות 
כביסה 7 ק"ג רק ב-990 ₪, מייבשי כביסה רק ב-690 
שקלים, מקפיא 6 מגירות רק ב-790 ₪, מזגן 1 כ"ס 

עם פעולה שקטה החל מ-890 ₪, תנור משולב גז 
החל מ-890 ₪, מדיח כלים החל מ-990 ₪, כיריים 
חשמליות 4 גופי חימום רק ב-590 ₪ בלבד, כיריים 

גז החל מ-290 
₪ ועוד מאות 

מוצרים במבצעים 
מיוחדים. אז 

רוצו לנצל את 
הנחות היבואנים 
ותתחדשו במחיר 

מושלם! ב"שיא 
החשמל והמיזוג" 

תמצאו מגוון 
עצום של מוצרי החשמל לבית, ממיטב המותגים 

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

תחסוך. באחריות שיא! לבירור הסניף הקרוב לביתכם 
חייגו 03-5045000

גפילטע פיש בטעם ביתי
בין שורות המוצרים הפופולאריים של חברת 'מעולה' 

נמנה גם הגפילטע פיש המסורתי: קציצות בסגנון 
גפילטע פיש עם דגים. הקציצות נעשות בצורה 

קפדנית תוך שימור על נהלים 
וטרינריים מחמירים. קציצות 

הגפליטע פיש של 'מעולה' 
מגיעות בשתי ווריאציות: 
האפשרות הראשונה היא 
קציצות דגים בנוסח ביתי, 

המגיעות באריזה ירוקה, 
האפשרות השנייה היא 

קציצות דגים בנוסח ירושלמי 
המגיעות באריזה כחולה. 
הטעם האנין של קציצות 

הדגים מאפשר הנאה מושלמת ממוצר איכותי 
ומוקפד, ללא צורך במאמץ של הכנה. המוצר ממותג 

בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

אינפורמטיבימה חדש? **
**
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*

*

*
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רשת 
 SACARA

במבצע 
לבלאק פריידי: 

1+1 על כל 
השפתונים 

ומסקרה ב-1 
₪ בקניה מעל 

₪ 70

BLACK FRIDAY ברשת ניין ווסט: 
30% הנחה על קולקציית סתיו-חורף 
2019/20 בין התאריכים: 24.11-31.11

ברשקה ונשיונל ג'יאוגרפיק חברו 
ביחד ויצרו קולקציית קפסולה 

לנשים ולגברים, שעוצבה 
מחומרים ברי קיימא ובהשראת 

צילומי נפלאות הטבע

Avene משיקה את 
טריאקניל אקספרט: 

מוצר בעל פטנט חדשני 
להפחתת אדמומיות 

ומראה של פגמים וכתמים 
המיועד לעור בוגר הנוטה 

לפצעונים ופגמים. ניתן 
להשיג בסופר פארם ובבתי 

מרקחת

תכשיטי PANDORA  משיקים: קולקציה 
נוצצת וחגיגית לחורף 2019-2020: הקולקציה 
רחבה ומציגה סדרות תכשיטים שמציגים את 

עולם הקסם והנוסטלגיה ומלאה בניצוץ

מבצע בלאק פריידי ברשת אירוקה: 50 ₪ במתנה על כל קניה! 
40% עד 70% הנחה על משקפי שמש של מותגי העל הבינלאומיים. 

משקפיים של מותגי הבית קול ריי ואירוקה – משקפי שמש-  2 זוגות ב 
200 ₪, משקפי ראיה – 2 זוגות ב 390 ₪

הילדים של קסטרו – יוצאים 
עם קולקציית פיג'מות ו-וואנזי 

)onesie פג'ימות אוברול פליס 
יפהפיות( לילדים. 100% כותנה 
רכה ונעימה במידות 2-4 שנים 

ועד 12-14

קבוצת כהנא, היבואנית 
הבלעדית של חברת 

DEVIALET הצרפתית, 
מעניקה לרגל ימי המכירה 

המיוחדים של יום שישי 
השחור הנחות על הרמקולים 

האלחוטיים מסדרת 
Phantom בין התאריכים: 

28.11.2019-12.12.19

נעמן מציגה: סדרת כלי הגשה 
ובישול בעיצוב חורפי

מעיל הגשם והמכנסים הייעודים במותג 
OUTDOOR REVOLUTION מבית 

"קל גב", קלי משקל ומתגלגלים בקלות 
לאריזה קומפקטית. להשיג ברשתות: 

למטייל, ריקושט וחנויות המטיילים

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

סדרת מוצרי הניקיון 
מבית טאצ' מתעשרת 

בסדרת מוצרי איכות 
חדשה נוספת: מרככי 

כביסה פרימיום בבישום 
עוצמתי כפול 4 ובמגוון 

ניחוחות יוקרתיים: 
מיסטרי, פנטזי וסנצ'ואל

*
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מאת: הילה פלאח 

בגדי חורף: מה קונים?

***

*

לקראת החלפת ארון הבגדים טיפים מהמומחים של רשת המשביר 
לקניית בגדי חורף. ואל תפספסו את מחלקת הילדים של המשביר, שם 

תמצאו את המותג אוקיידי המותג האיכותי והאופנתי לילדים שלך.

 ניסיתי לדחות את הקץ, אולם הטפטופים הראשונים הזכירו לי כי אני עלולה למצוא את עצמי ביום חורף סגריר, 
כשבארון בגדי קיץ קלים. עכשיו באמצע החדר ערימות של בגדים. שקיות נערמות בזו אחר זו. הילדים חוגגים ואני 

שחשבתי על אחר הצהריים רגוע, שכחתי עם מי יש לי עסק.

בואו נעשה לכם סדר בארון בעזרת המומחים של רשת המשביר לצרכן שם ניגשנו למחלקת הילדים היפיפייה. ומחלקת 
הנעליים הענקית שלה. שם תמצאו הכל. מסט לברית, ועד בגדים לעונת השמחות, חולצות מכופתרות, פוטרים, 

מכנסיים אופנתיות, שמלות, מעילים, כובעים, כפפות, הכל כבר אמרתי? הא כן, נעליים לילדים, מספורט ועד מגפיים.

סיור לצד המוכרת החיננית  עזר לי לכתוב בעבורכם את המדריך המקוצר לקניית בגדי חורף. כמה לקנות, האם לחכות 
לעונת הסיילים ואיך מצטיידים.

בגדי חורף לילדים: מה לקנות וכמה?

נתחיל עם ילדי הגן, הם חייבים לפחות שמונה סטים של מכנסיים וחולצות לעונת החורף, הם מתלכלכים מהר, וגם אנחנו 
לא רוצים לשעמם את הגננת.

ילדי הגן זקוקים למעיל נוח, לא כבד מדי כדאי לבחור לו מעיל פוך לא עבה במיוחד. אישית אני אוהבת לקנות מעילים 
בצבעים כהים יותר למניעת הופעת כתמים, ועדיין אני מכירה אמהות שמסוגלות להתמודד עם צבעים רכים. אל תקחו 

אותי כדוגמא גורפת.

לדבריה, כן כדאי לנצל את מבצעי סוף העונה ולרכוש לילדים זוג מכנסיים או פוטרים במבצע במידה אחת גדולה יותר.

כשמדובר בבגדי שבת וחג, וכאמור עונת השמחות שמזמינה לנו שבתות שבע ברכות, אירועי בר מצווה ובת מצווה 
חדשות לבקרים, כדאי לקנות כשלושה סטים לכל ילד.

אפשר לקנות חצאית מהודרת ולצרף לה שתי עליוניות כך שיעניקו שתי הופעות בקלות.

חולצות מכופתרות צבעוניות בשילוב עם מכנסי כותנה מרשימים יהפכו כל ילד לאופנה מהלכת.

הגענו לגילאי בית הספר:

לשמחתי הבנות חייבות להיצמד לתלבושת, והמשחק היחיד הוא בסוודרים, עליוניות, בצבעי הכחול והתכלת, ועדיין 
הן זקוקות לבגדי יום יום, מינימום ארבע חולצות ארוכות, ושלושה עליוניות להחלפה, אני מצאתי פתרון נהדר בצורת 

שמלות חורפיות מקסימות, הן לא חמות מדי, חוסכות ערבוב של צבעים, קניתי לבת שלי ארבע שמלות , ונגלה לכם טיפ 
אופנתי, כובע אופנתי משדרג את הלוק של הילד. 

חשוב להדגיש שמעילים אופנתיים הן לבנים והן לבנות הם מצרך נהדר לעונת השמחות, קידושים בבית הכנסת, הם 
חמים ומעניקים לוק אופנתי במיוחד, הם נשמרים לאורך זמן שכן הם משמשים אותנו בזמנים מסוימים.

שאלת השאלות, האם משתלם לקנות בגדים ונעליים במידה גדולה יותר במכירות סוף עונה, כדי שיחכו לשנה 
הבאה?

את השאלה אני שואלת עבור חברותי והקוראות, כי אני באופן אישי, מצאתי את עצמי קונה מספר פעמים בסוף עונה, 
וזאת היתה הפעם האחרונה שפגשתי את הבגד, אין לי מושג היכן ארזתי אותו...

החיסכון יכול להגיע עד שבעים אחוז לפריט. וכמובן, המוכרת מדגישה שיש גם חסרונות, צריך להתפשר לפעמים על 
הפריט, לא תמיד הפריט שאת רוצה הוא בצבע הנכון עבורך במבצע, לא תמיד אנחנו קולעות לטעם של הילד. או למידה 

שלו. לדבריה  רכישה עתידית משתלמת בעיקר בבגדים ממותגים וחגיגיים, שאז אפשר למצוא בגדי חג שבעונה יקרים 
מאד. במחיר משתלם במיוחד.

רגע לפני חודש הסיילים המטורף שמחכה לכם, חשוב שתערכו רשימה של כל הפריטים שאתם צריכים. אם מדובר 
בתינוק שנולד, הוא זקוק לביגוד בסיסי, תוכלו למצוא בחנות מארזים של שלישיית בגדי גוף, סטים איכותיים, כובע חורף 

איכות שיגן על הקטנים, זוגות גרביים, ומעיל נוח ליציאה בגשם.

לפני שאתם יוצאים למסע הקניות הזה הנה הרשת שמאפשרת לכם לקנות את כל הביגוד הדרוש לחורף במחירי מבצע 
נוחים ומשתלמים ועל הדרך תכנסו לכל שאר המחלקות...

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

לסו ף שבוע מושלם....
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שבוע
הפרנסה

שבוע אחד... ויש לך פרנסה מכובדת!

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

לגברים

לנשים

לגברים

לגברים

18.11.1919.11.19

21.11.19

14:00-16:00

8:30-12:30

בשעה 14:30

13:30-16:30

















שלישישני

חמישי

כ״א חשוןכ׳ חשון

כ״ג חשון
20.11.19 כ״ב חשוןרביעי

 אדמינסטרציה /
   בק אופיס

 אנשי לוגיסטיקה

 עו"ד
 חשבי שכר

 קידום מקצועי בחברה
 שכר ותנאים מצוינים

 צוותים קטנים
 עבודה פיזית וטכנית

 רו״ח  ומתמחים
 נציגי שרות

 הנה"ח

ליווי להשמה איכותית  |  תנאים מצויינים

הכוון תעסוקתי ב״ב, בשיתוף אלקטרה מעליות 
מציעים לך עבודה מרתקת בהרכבת מעליות

 HR+ הכוון תעסוקתי בני ברק, בשיתוף חברת
בתחום  משרות  של  ענק  מגוון  לכם  מציעים 

הלוגיסטיקה )מחסנאים ונהגים(

שכר מעולה  תנאים טובים  השמה מיידית

לרוב המשרות לא דרוש ניסיון

 אדמינסטרציה /
   בק אופיס

 אנשי לוגיסטיקה

 עו"ד
 חשבי שכר

 רו״ח  ומתמחים
 נציגי שרות

 הנה"ח

ליווי להשמה איכותית  |  תנאים מצויינים

הרשמה מראש בטל׳: 03-770-7300
במרכז הכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 ב״ב )קומה 4(

ימי הגיוס יתקיימו אי״ה

היום!
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דירות 
למכירה

כב’ - כד’ בחשון תשע”ט
20/11-22/11/2019  

אופקים

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

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

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

נפרדת של 2 חד', ק"ק 
עם נגישות לכסא גלגלים. 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

אלעד

בני ברק

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

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)45-48א(055-6708295

וילות ובתים 

בית שמש  

 5.5 חדרים, 150 מ"ר 
משופצת מאוד, ק"ב, פונה 
לשדרת גושטנקורן, חנייה 

בטאבו 2,800,000
_____________________________________________)47-50א(054-5770150

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 790,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)44-47א(לל"ת 054-8497119

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

1,430,000 ש"ח
_____________________________________________)44-47ש(050-2044144

באר שבע 

 ברח' ר' עקיבא 63 דירות 
4 ו- 5 חד', בבנין חדש - 

_____________________________________________)44-47ל(שינפלד 03-5785777

 ברח' אנלביץ 76 דירות 4 
ו- 5 חד' בבנין חדש - שינפלד 

_____________________________________________)44-47ל(03-5785777

 ברחוב בן פתחיה 
באזור הרב שר, דירת 5 
חדרים )3+2( בק"ג עם 
מעלית, ובתוספת יח"ד 
בקומה ד' של 40 מ"ר 

המושכרת ב- 3,500 ש"ח 
מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 

2,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בגני גד דופלקס 
170 מ', דירת 4 חדרים 

+ יחידה שמושכרת 
ב- 2,500 ש"ח, חזית, 
משופצת 2,250,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 פרדו שכונת אור 
החיים 5 חד' משופצת 
ברמה גבוהה 155 מ' 

מעלית + נוף 2,850,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בשמעיה 4 חד' גדולים + 
מ. סוכה, י. הורים + אופ', וחניה 

_____________________________________________)45-48ל(ומחסנים +... 054-8490167

4-4.5 חדרים

 בשיכון ג' באלוף שמחוני, 
דירה שמורה, 95 מ"ר, ק"1 

וחצי, 1,790,000 ש"ח
_____________________________________________)45-48א(054-8441542

 בנורדאו 15, ק"ג, דופלקס 
4 חד', מסודרת + מרפסת 

שמש, 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)45-48ל(050-6790854

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 מבחר דירות במחירים 
שפויים מחולקות או לפני 

_____________________________________________)47-47(חלוקה משה 054-3255667

 על קנית דירה מחולקת 
או רגילה ניהול נכס שנה חינם 

_____________________________________________)47-47(משה 054-3255667

 מבחר דירות ברחבי 
הדרום החל מ- 300 אל"ש 

דימונה וירוחם משה
054-3255667)47-47(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חד', בנוי 
80 מ"ר, משופץ, דוד חדש, 

אינסטלציה חדשה, סלון מרווח 
890,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)46-46(_____________________________________________

 במתחרדים! 3 חד', ק"ב 
מתוך 3, נוף ואוויר מעולים, 

אופציה להשכרה תיווך "מרכז 
_____________________________________________)46-46(מידע" 052-2604463

 מציאה! בז'בוטינסקי 
השומר, כניסה מלוי יצחק, 

90 מ"ר, מחולקת ל- 2 דירות 
מושכרות ומשופצות 1,600,000 

_____________________________________________)46-47ש(ש"ח 050-5966363

 בגולומב, דירת גן, 
חדשה מהקבלן, 5 חד', 

120 מ"ר + 40 מ"ר חדש 
_____________________________________________)46-49ש(054-3979123

 באזור צפניה 5.5 חד', 
ק"ג, ללא מעלית, לא 

ניתן לחלוקה, 2 סוכות 
גדולות, מוארת, חזית, 
לל"ת 1,980,000 ש"ח 

גמיש 054-8409058 
_____________________________________________)46-49א(052-7618640

 בנחל רביבים, 5.5 חד', 2 
מרפסות, סלון ומטבח גדולים. 
1,850,000 ש"ח. "יש נכסים" 

 054-4513847)47-47(_____________________________________________

 בנחל ערוגות, 4 חד', סלון 
32 מ"ר, מושקעת, מרפסת 

גדולה. 1,490,000. "יש נכסים" 
 054-4513847)47-47(_____________________________________________

 בנחל רביבים, דירת גן 4 
חד', גינה 70 מ"ר, מושקעת, 

מטבח ענק, 1,790,000
_____________________________________________)47-47("יש נכסים" 054-4513847 

 בנחל גילה, 3 חד', גינה 
70 מ"ר, אופציה ליח"ד, 

1,550,000 ש"ח. "יש נכסים" 
 054-4513847)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים + פנטהאוז 
בחנקין + 

פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965 וילות ובתים

 בקהילה, וילה משופצת, 
200 מ"ר על 600 מ"ר מגרש 

רק 1,650,000 דרום נדל"ן 
054-9715858)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות ב"שחף נכסים" 
בבנין בוטיק דירת גן 4 חד' + 

גינה 110 מ"ר 1,890,000 ש"ח 
052-5752500)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות ב"שחף נכסים" 
בעליון 3 חד' 95 מ"ר מטופחת 

ושמורה רק 1,300,000 ש"ח 
054-9422194)47-47(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בנחל שמשון 5 חד', 
נוף פנורמי, המיקום הכי טוב 
ברמה 1,990,000 יש נכסים 

_____________________________________________)47-47א(054-4513847

3-3.5 חדרים
 במתחרדים! בהרצל, 3 

חד', ק"ב, תיווך "מרכז מידע" 
052-2604463)46-46(_____________________________________________

 א.הירדן, קומה א', 2 חד' 
+ יחי"ד 2 חד', 67 מ"ר + כ- 

40 מעטפת )ש.בנו(, משופצת 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בטאבו משותף 
ז'בוטינסקי בבני ברק, מיקום 
_____________________________________________)47-47(מעולה 052-7638282 ישראל

 פתרון לדירות שלא 
מצליחות להימכר. *קונים 
גגות/חצרות. הנדלס תיווך 

_____________________________________________)47-47(ויזמות 050-3063181

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

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

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל, ק"ב, 
חזית, 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות 70/30 מ', 
מושקעת 1,800,000 

בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 במכבים, 4.5 חד' 
מפוארת + גג מרוצף 

ענק + 2 יחידות 
מפוארות מושכרות 

מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידית 

בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 בלעדי! בתחילת בניה 
ברח' השומר אזור בעלי 
מלאכה דירות 3/4 חד' 

1,450,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בצפניה מיכה דירה 
בקומה ג' + ד' מתוכנן יפה 

1,950,000 ש"ח כניסה מיידית 
פנחס מילר מתווך מוסמך 
_____________________________________________)47-47(ויועץ נדל"ן 050-4103310

 בז'בוטינסקי מחולקת 
שתי דירות, ק"ג, 3 חד', 
60 מ', ק"ד, דירת 3 חד' 
+ מרפסת שמש, לטאבו 

משותף או השקעה 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 50 מטר, 
קומה ב', גג רעפים + רצפה 

לעוד 40 מטר 1,290,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות, בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול, מחיר מציאה 

2.9 מליון, כל הקודם זוכה, 
_____________________________________________)47-48(תיווך בני ברק 050-9094402

 בלעדי! באנילביץ בית 
פרטי למכירה, 420 מ"ר + 

אופציה לבניה על הגג, 3 
קומות + מרתף עם יחידות 

דיור להשכרה ניתן לקנות חצי 
_____________________________________________)47-47(א. פנחסי 03-5799308

 בהר השלום בית פרטי, 3 
קומות, מחולקת ל- 2 דירות, 

משופצת + חניה כפולה 
+ מעלית + מחסן גדול 

5,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 א.אבוחצירא דירת גן, 3 
חד', 55 מ"ר + גינה 38 מ"ר, 

א.להרחבה 38 מ' )ש.בנו(, 
שמורה 1,280,000 ג' "תיווך 
_____________________________________________)47-47(משגב לדיור" 052-5222690

 ברח' ניסנבוים השקט, 
דופלקס, ק"ג + ק"ד עם 
מעלית, כ- 135 מ"ר, 3 

כ"א + דירת 2 חדרים עם 
כניסה נפרדת שמושכרת 

ב- 3,100 ש"ח + חניה 
2,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 בני ברק 03-5797756 
050-5308742)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו דופלקס 5 
ח' מפוארת 120 מ' + דירת 3 

ח' 60 מ' בגג + כ- 60 מטר 
מרפסת + מעלית + חנייה 
3,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)47-47(_____________________________________________

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

חניה 2,480,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 
5 חד' + יחידת דיור מושכרת, 
160 מ"ר, חדשה, מושקעת, 

ק"ג, חזית, נוף פתוח, א. 
להרחבה כולל היתרים 

2,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בריינס המבוקש! 5 
חדרים, 115 מ"ר, בנין חדש, 

כניסה מיידית, רק 2,250,000 
ש"ח 054-3050561 הראשון 

_____________________________________________)47-47(בתיווך

 במנחם בגין 5 חדרים, 
95 מטר, קומת קרקע פלוס 
ממ"ד, משופצת 1,490,000 
ש"ח 055-6789653 "פנחס 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 

 ביהושוע )בפרוייקט גן 
העיר(, 5 חדרים ענקית, 

140 מ"ר, ק"ד, נוף 
מדהים + מעלית, חזית 

+ ש.שמש + חניה + 
מחסן 3,100,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באביעד/נורוק, 5 חדרים, 

כ- 110 מ"ר, ק"ק, כ' 
פרטית, משופצת + חצר 

וסוכה, הכנה לחלוקה 
מיידית 1,870,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 בפרדס כץ, דירה 
מחולקת, תשואה של 6,500 
לחודש, לרציניים בלבד. תיווך 

_____________________________________________)47-47א(052-7276299

 מציאה בפוברסקי!! 5 
חד', ק"ק, משופצת, 110 

מ"ר, אופציה לחלוקה 
1,980,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)47-47(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 
בכהנמן-ראדזמין 5 חד' 

ק"ג מעלית 3 כ"א, סוכה 
וחניה מ.כהן נכסים

052-7684074)47-47(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)47-47(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון 
5 חד' מרווחת + גינה ענקית 
2,530,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,500,000 תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 באבן שפרוט דירה 
מחולקת ל- 3 חד' + יחידת 

2 חד', משופצת וחזיתית רק 
2,000,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 ברח' יהודית 11, 
4 חד', 87 מטר בנוי 

+ התרים ל- 40 מטר 
בניה, ק"א, מושקעת 

2,150,000 ש"ח
_____________________________________________)47-48ל(050-2722415

 התקבל היתר בשיכון 
ה', 4 חד', כ- 88 מ"ר )הון 

ע-גבוה(, + מעלית 1,750,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א.הצבי, 4 חד', קומה ב', 
3 כיווני אוויר, מ.מהיסוד + 

תוכניות 70 מ"ר 1,495,000 
גמיש "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/כ.מב"ב, 
4, כ- 90 מ"ר, ק"ג/ללא, 

מ.אדריכלית, 3 כיווני אוויר + 
סוכה 1,550,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 א.אברבנאל 4.5 + 90 
מעטפת 50 מ', ק"א + קרקע, 

3 כ"א + מ.שמש 120 מ' 
1,720,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 מ"ר 
קומה א' + סוכה + חניה 

כ- 20 מ"ר, מחסן א.להרחבה 
1,480,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 א.המכבים כ- 4 חד' 
כ- 75 מ"ר, קומה ג', 3 כיווני 
אויר א.בג-בטון 75 )א.ליחי"ד( 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי/דב גרונר, 4 
חדרים, חזית, 90 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"ג 
)גג בטון( + אופ' כ- 40 

מ"ר + חניה 1,470,000 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 4 חדרים, 
90 מ"ר מושקעת 

ק"א חזית + מעלית 
1,810,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
מחולקת, ק"ב, חזית 
+ מ.שמש + מעלית 

1,880,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל נורוק 
4 חדרים משופצת + 
מ.סוכה ק"א חזית + 

משרד/מחסן מושכר + 
חניה 1,720,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ביואל 4 חדרים 
+ מ.שמש ק"ב חזית 

+ מעלית 100 מ"ר 
2,220,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
)קרוב לסוקולוב( ענקית 

4 חדרים + מרפסות, 
ק"א, חזית, משופצת 

1,780,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)47-47(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 באזור ביהכנ"ס הגדול 4 
חד' בבנייה, 3 כ"א 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 ברמח"ל 4 חד' יפהפייה, 
ק"ב, מעלית וחנייה 2,170,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)47-47(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בעמק יזראל 4 חד' 
בטאבו, 103 מ"ר, ק"ב, 

מעלית, חניה, חדר, 
סוכה, מרפסת שמש 

גדולה 1,770,000 בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 נויפלד, 4 חד', 
93 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת, מחיר מעולה 
לסגירה 1,560,000 
בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 באברמסקי 4 חד', 
ק"ב, חזית, מיידי + 
מפתחות, משופצת 
בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 בשלוש השעות 4 
חד', ק"ב, בטאבו, חזית, 
מפוארת + מעלית וחניה 

בטאבו, מחיר מיוחד 
1,720,000 בלעדי! 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 מיוחדת! חדשה! 
בצירלזון, מטבח משודרג, 

מושקעת מאוד, ק"ב, 
מעלית 2,140,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-50ש(052-7636359

 באברבנאל הצבי 4 
חד', כ- 90 מ"ר משופצת 

+ חנייה בטאבו, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון 

ב- 1,690,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)47-47(נכסים 050-4177750

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך, 70 מ"ר + 12 מ"ר 

מרפסת רק 1,400,000 ש"ח 
כניסה 3 שנים 054-3050561 

_____________________________________________)47-47(הראשון בתיווך

 באזור הנביאים, חייבת 
להימכר, 4 חדרים, משופצת 

ומושקעת כחדשה + מעלית, 
90 מטר 2,050,000 תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)47-47 אבי 054-8449423

 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 ענקית בר' עקיבא דירת 
4 חד' + סוכה גדולה + 3 

מרפסות + חניה בטאבו
_____________________________________________)44-47ל(050-7708276

 בגניחובסקי 4 חד', 
כ- 90 מ"ר + הרחבה בנויה 

)שלד( כ- 40 מ"ר + אופציה 
להרחבה עתידית, מעולה 

להשקעה, מציאה לא תיווך 
_____________________________________________)44-47ל(052-4441136

  מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' דירת 4 חדרים, 

ק"ב עם מעלית, חזית 
1,600,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)44-44(ב"ב 054-6506501

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעמי,  כ- 4 חד', 75 
מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 

_____________________________________________)43-02/20א(ונעימה 058-4912345

 בק. הרצוג איזור הצבי 
4 חד' ק"ג יפה ומרווחת 
1,600,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)44-47ש(050-4156080

 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 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

כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

ירושלים
 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,690,000 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 ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________
 מציאה! ברח'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(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

קוטגים

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

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

053-3147717)47-47(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

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

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

הצבי 04-6716666
053-3147717)47-47(_____________________________________________

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

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(לל"ת 053-3147717

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

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

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה 
980,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

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

053-3147717)47-47(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

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

053-3147717)47-47(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

 מציאה!!! מצוינת 
להשקעה סמוך לקרית שמואל 
3 חד', קו-ב', 60 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת, הבנין מחופה אבן 
450,000 ש"ח כולל התיווך 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)47-47(_____________________________________________

 במינץ 3 חד', 77 מ"ר, 
מרווחת, ללא תיווך, ק"ג, 

חזית, עורפית 1,640,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-47ל(050-4087927

 ברח' הלוחמים 15, דירות 
3 חד' בבנין חדש - שינפלד 

_____________________________________________)44-47ל(03-5785777

 אהרן דב 3.5 חד', 
קומה 1, משופצת, יפה, 

מרוהטת 1,650,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב 
לחנקין 2.5 חד', כניסה 

נפרדת, ק"ק, חזית. מיידי 
1,100,000 גמיש תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בדב הוז 3 ח', ק"ב, 
שקטה, גדולה, מיידי, מציאה! 

1,390,000 ש"ח רון
03-7313482)45-48(_____________________________________________

 במשולם ראט בנין חדש, 
ק"ג, 3 חד', מושקעת, מעלית, 

מ. שמש + סוכה + חניה 
בטאבו 1,680,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(054-2307279

 באיזור אליעזר 3 חד' 
ענקית + סוכה + 3 כ"א 

1,645,000 ש"ח תיווך 
052-2221614
_____________________________________________)45-48ל(054-8483810

 רח' הרצל פרדס כץ, 
3 חד', קומה 2, חזית 
+ חניה, בניין איכותי 

1,320,000 מציאה 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 ברח' דניאל 10, קומה 
1.5, 2.5 חדרים, משופצת 
כחדשה, מדהימה ביופיה, 
אישור לתוספת בנייה של 
20 מ"ר )כולל סוכה, סיכוי 

למעלית(, מחיר 1,550,000 
ש"ח 052-7174666

_____________________________________________)45-48א(050-5511847

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)45-48ל(שכונה שקטה. 054-2372222

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 חד' בעלי הכהן, 
כ- 70 מ"ר + גינה, ק"ק, 

משופצת מהיסוד, למכירה 
מיידית! 1,550,000 ש"ח 

050-4690366)46-49(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,250,000 גמיש, 
_____________________________________________)46-49ש(לל"ת 052-5444744

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף עוצר נשימה, כולל 
סוכה, 2 חניות ומחסן 

2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

גני תקווה 
+5 חדרים

 בישמח משה 5 חד', 
משופצת, ק-1, ממ"ד, מרפסת 

_____________________________________________)46-49א(ומעלית 050-8332311

חשמונאים

 בחשמונאים "גני 
מודיעין בטאבו משותף, 4 
חדרים גדולים ומשופצים, 
3 כ"א, קומה א' 900,000 

ש"ח )יכולת הכנסה 
4,500 ש"ח( א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

מודיעין" בטאבו משותף, 
3 חדרים משופצים, ק"ק 

700,000 ש"ח )יכולת 
הכנסה 3,000 ש"ח( א"א 

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

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

053-3147717)47-47(_____________________________________________

 מציאה בקרית שמואל, 
5 חדרים מחולקת, מושכרת 
ב- 4,100, משופצת מהיסוד, 
_____________________________________________)44-03ל(860,000 ש"ח 054-3089717

4-4.5 חדרים
 בשיכון ד', בבן אליעזר, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ג, נוף, 
מושכרת, מחיר 800,000 

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)47-47(_____________________________________________

 בק.שמואל, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"א, אופציה להרחבה 

60 מ"ר, 620,000 ש"ח 
"תיווך הצבי" 053-3147717 

04-6716666)47-47(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)44-51א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

פתח תקווה 

 מציאה, א.חיד"א, כ- 3 
חד', כ- 62 מ"ר, קומה ב' + 
חניה, א.להרחבה 1,380,000 

גמיש "תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א.אורליאן, 3, כ- 135 
מ"ר, 60 + מעטפת 45 מ"ר, 
קומת קרקע + חצר 25 מ"ר, 

משופצת 1,620,000 "תיווך 
_____________________________________________)47-47(משגב לדיור" 052-5222690

 חזית לאליעזר, 3 וחצי 
חדרים יפה, מעלית, 3 כיווני 
_____________________________________________)47-47(אוויר, סוכה 052-7671186

 בבן פתחיה בבניין 
חדש ומפואר, 3 חד' 
משודרגת כ- 78 מ"ר 

ב- 1,680,000 ש"ח. ברבי 
עקיבא ישעיהו בבניין 

חדש 3 חדרים מפוארת 
כ- 85 מ"ר ב- 1,750,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין, 
60 מטר פלוס סוכה, קומת 

קרקע, משופצת )טאבו 
בשותף( 990,000 ש"ח

_____________________________________________)47-47(055-6789653 "פנחס נכסים"

 בבלעדיות במנחם בגין 3 
חדרים 50 מטר, קומת קרקע 
)טאבו בשותף( 850,000 ש"ח 
_____________________________________________)47-47(055-6789653 "פנחס נכסים"

 במנחם בגין 3 חדרים, 
65 מטר, קומה 1 משופץ ח. 

1,320,000 ש"ח
_____________________________________________)47-47(055-6789653 "פנחס נכסים"

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לקוק( בבנין חדש, 

כ- 95 מ"ר, 3.5 חדרים 
+ מרפסת שמש/סוכה 
גדולה, ק"א + מעלית 

1,850,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג, 
3.5 חדרים, 75 מ"ר, 

משופצת, ק"ג )רעפים(, 
חזית + סוכה 1,525,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 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)47-47(_____________________________________________

 בפרל!! 3 חד' + 
מרפסת, ק"ב, 75 מ"ר, 

אופציה מעשית 25 מ"ר 
1,580,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)47-47(נכסים 052-7684074

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

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

לעסק 1,400,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות! בדב הוז 3 
חד', ק"ב ואחרונה + אופציה 
1,350,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בהתנאים 3 חד' משופצת 
+ אופציה בגג 1,600,000 

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בחרלפ 3.5 חד' מרווחת, 
קומה א', חזיתית 1,550,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' קומה א' 
+ מעלית 1,690,000 תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לפ"כ קומה א' 

משופצת 1,200,000 תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 במצליח, 3 חד', 
ק"א, עורפית לגינה 

+ אופציות רק ב- 
1,350,000 גמיש! 

בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 נויפלד 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושקעת, 

ליד נורוק 1,450,000 
גמיש לרציניים מיידי 

בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי עורפי 3 
חד' ק"א שמורה מאוד! 

ירד מ- 1,250,000 
לסגירה 1,200,000 

שווה! פינוי מיידי מטופל 
ע"י אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 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 1,590,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
60 מ"ר + א. בצד ובגג, ק"ג, 
משופצת כחדשה 1,450,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 65 מ"ר + סוכה, ק"א, 

חזית, שמורה 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)47-47(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג, 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 

+ יחיד"ה + חניה וחזית 
1,750,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר, 3 חד', 
65 מ"ר + היתר בניה 40 

מ"ר, ק"א, 3 כ"א א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 באזור בן זכאי יהודה 
הנשיא, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ב, 

חזית, שמורה מאד 1,800,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור גבעת רוקח בבניין 
חדש, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית + חניה, 3 כ"א 

1,580,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 

 ברב קוק השקט 3.5 
חד' מפוארת ומושקעת, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, לל"ת 
1,730,000

_____________________________________________)46-49א(052-3535757

 בשבטי ישראל 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, משופצת, אפשרות 

בניה 1,600,000 ש"ח
_____________________________________________)46-47ל(052-2437292 03-6191375

 2 חדרים עם אופציה 
25 מ"ר, קומת קרקע, איזור 
מעולה, במחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)BA)47-47 יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה!! א.ביאליק 
2.5 חד', כ- 55 מ"ר, קומה 

ב', א.בג-רעפים, )ש.בנו( 
1,160,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.נורדאו 2, 
כ- 50 מ"ר, מ.סוכה/יציקה 

28 מ"ר, קומה ב', מ.מהיסוד 
1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.השניים 2, 
כ- 48 מ"ר + יציקה 30 מ"ר, 
קומה ג', א.בג-בטון )ש.בנו( 
משופצת 1,280,000 "תיווך 
_____________________________________________)47-47(משגב לדיור" 052-5222690

 זבוטינסקי )צד בני ברק( 
2 חד', כ- 75 מ"ר 1,400,000 

ש"ח גמיש 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)47-47(אדוארד 

 נורדאו, 2, כ- 55 מ"ר, 
קומה א', 1,250,000 ש"ח, 

גמיש 077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)47-47(אדוארד 

 באזור רמב"ם 2 חדרים, 
70 מטר, משופצת + אפשרות 
לבניה 1,560,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)47-47 אבי 054-8449423

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד ב"ב( 70 

מ"ר, 2 חדרים + מרפסות 
גדולות, חזית לבן פתחיה, 

כ' מיידית 1,250,000 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 באזור קרלין דירת גן, 3 
חד', משופצת מהיסוד, גינה 

ענקית, כניסה פרטית, פינתית 
)3 כיוונים(, אופציות להרחבה, 

מושכרת רק 610,000 ש"ח 
לוינגר תיווך לאנ"ש

052-7166160)47-47(_____________________________________________

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

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 נוה הפסגה, דו קומתית, 
מרווחת, 6.5 חד', 2 מרפסות, 

חניה 2,350,000 ש"ח
050-4145432)47-50(_____________________________________________

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

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)47-47(_____________________________________________

 בפסגה 3 חד', ק"ב, 100 
מ"ר, )מוכנה ל- 5 חד'(, שקטה 

+ יחד' מושכרת
_____________________________________________)47-50א(052-7182182 לל"ת

מגדל העמק 

 דירה 3 חדרים 40,000 
אלף מושכרת ב- 1,800 

לטווח ארוך
_____________________________________________)R.B 052-6224648)47-47 תיווך

3-3.5 חדרים

עמנואל
 פרויקט חדש, דירות 

3/4/5 חדרים עם אופציות, 
נוף מהמם, החל מ- 640,000 

_____________________________________________)47-48(ש"ח 054-8446671

 מבחר דירות יד 2 3/4/5 
חדרים החל מ- 480,000 ש"ח 

052-7179499)47-48(_____________________________________________

 בן יהודה, 160 מ"ר )דירה 
בקומה ומיוחדת(, קומה 3 
+ אפשרות לבניה על הגג 

וניתנת לחלוקה לשתי דירות 
2,400,000 ש"ח

050-3528252)47-47(_____________________________________________

 בפרנקפורטר, 5 חד', 
ק2', משופצת כחדשה, 

נהפכת בקלות לדירת 3/4 
חד' + יחי"ד 1,690,000 תמר 

050-2220184)47-47(_____________________________________________

 בחיים עוזר, ק"א, 3 
יחידות יפיפיות, מושכרת 
6,950 ש"ח 1,180,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)47-47(_____________________________________________

 בחצרות גנים בחנזין קוטג 
5 חד', חדש, מושקע, מיידי 

050-8090136)47-47(_____________________________________________

קוטגים

 "רימקס עוצמה", 
המכבים, 2 חד', כ- 70 מ"ר, 
מגרש כ- 380 מ"ר, שמורה, 

מחסן. צוות אביגד
072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הקונגרס, 5 חד', כ- 125 מ"ר, 

מגרש 165 מ"ר, משופצת 
חלקית. צוות אביגד

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בת 
שבע, 10 חד', כ- 220 מ"ר, 

+ חצר 220 מ"ר, חניה. פ"ת 
בן שנתיים, מתוכנן אדריכלית. 

_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

 ברחוב 93 בבלעדיות דירת 
דופלקס ענקית ומפוארת 7 

חדרים, מרפסת ענק + חניות 
_____________________________________________)44-47(יהודה הס 050-3003455

 קוטג' 7 חד' + 3 יח"ד 
בחצר, חצי דונם, למכירה או 

_____________________________________________)45-48ל(להשכרה 052-4663500

 "רימקס עוצמה", הדרור, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, קרקע, 
חצר כ- 90 מ"ר, משופצת. 
_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

 בכץ, דירת גג ענקית, 
6 חדרים, כ- 170 מ"ר + 

אופציה להרחבה, מעלית, 
חניה כפולה 2,700,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(050-6610501 סתיו

דופלקסים
 "רימקס עוצמה", קיטרוני 

42 )המרכז השקט(, דופלקס 
גג, 5 חד', 150 מ"ר, 2 כניסות 
)מעלית(, 2 יח' הורים/מתבגר, 
ממ"ד, 2 מ"ש, קומה 10+11, 
בבניין חדיש ומבוקש, 2 חניות, 
מחסן ענק, נוף פתוח מרהיב! 

_____________________________________________)47-47(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", כץ 
94, חדשה מקבלן, קומה 17, 

5 חדרים, 120 מ"ר, חניה, 
ממ"ד, 3 מעליות, מ"ש, מחיר 
שיווק: 2,325,000 ש"ח אריאל 

_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, פ"ת, 

דירה חדשה, מ.ש, ממ"ד, 
חניה*2, ומחסן. צוות אביגד 

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 

חד' + 2.5 חד', כ- 150 מ"ר, 
פ"ת, קומה 3, אופציה לכניסה 
נפרדת, מ"ש, משופצת. צוות 

_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

 רושטילד/הרב קוק, 6 
חדרים, קומה 3 )דירה בקומה( 

+ חניה ומרפסת שמש 
2,100,000 ש"ח

050-4464170)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חפץ 
חיים 46 )המרכז השקט(, 

ייחודית! ענקית, מפלס אחד, 
5 חד', 155 מ"ר, 2 כניסות, 

2 יח' הורים/מתבגר, קומה 3, 
בניין מטופח, מעלית שבת, 
2 חניות, משופצת יואל בן 

052-6228800)47-47(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבילו 4 חד' + מעלית + 
חניה, ק"א, מסודרת ושקטה 

050-8090134)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הרצפלד 5, שמורה, קומה 3, 
4.5 חדרים, 100 מ"ר, יחידת 

הורים, מחיר שיווק: 1,450,000 
ש"ח אריאל שמילוביץ

050-3073256)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", שמחה 
הולצברג 4, משופצת חלקית, 

קומה 2, 4 חדרים, 85 מ"ר, 
חניה, ממ"ד, מעלית, מ"ש, 

מחיר שיווק: 1,475,000 ש"ח 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
אוסישקין, קרקע )+גינה(, 

כ- 80 מ"ר, פ"ת, משופצת, 
סורגים. צוות אביגד

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
אורלוב, קומה 2, כ- 100 מ"ר, 
פ"ת, משופצת, מעלית, חניה. 

_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

 באחד העם שפירא, 4 חד' 
גדולה + חניה כ- 100 מ"ר 

3 כ"א, ק-3, ללא 1,390,000 
_____________________________________________)47-47(תיווך יוחנן 051-2454512

 "רימקס עוצמה", חפץ 
חיים 54 )המרכז השקט(, 
הזדמנות מיוחדת! שמורה 

ויפה, במיקום מצוין, 4 חד', 
90 מ"ר, יח' הורים, קומה 1, 
בניין בוטיק מטופח, מעלית, 

חניה, כדאי לראות יואל בן 
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", הרצל 
88 )עין גנים(, גדולה ומוארת! 
בסוף הרצל השקט, פונה לגן, 

4 חד', 110 מ"ר, קומה 2, בניין 
פנימי, מיקום מבוקש יואל בן 

052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד 174 )בי"ח השרון(, 

מרווחת ויפה! מתוכננת היטב, 
4 חד', 105 מ"ר, ממ"ד, מ"ש, 

יח' הורים, קומה 3, בבניין 
חדיש ומבוקש, מעלית, חנייה, 

מחסן, כדאי לראות יואל בן 
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 בסוקולוב, גדולה, 
מושקעת מאוד, מעלית, 

מטבח מפואר 1,560,000 
_____________________________________________)47-47(052-2757378 יריב

 בבורלא, 130 מטר, 
רחוב שקט, ליד הרכבת 

הקלה, מעלית, חנייה מקורה 
_____________________________________________)47-47(1,590,000 052-2757378 יריב

 בשעריה, קומה א', 
מסודרת ויפה, שקטה 

_____________________________________________)47-47(1,350,000 052-2757378 יריב

 למכירה בהדר גנים, 4 חד', 
משופצת ויפה, מרפסת סוכה 
וחנייה אביעד 054-5580933 

_____________________________________________)47-47(נקסט האוס נדל"ן
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
_____________________________________________)46-05/20א(050-6243346

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-19/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-03/20ל(054-8523020

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

_____________________________________________)37-49ש(נקיה ויפה 050-2791457

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

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

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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-47(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-13/20(_____________________________________________

גליל עליון

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

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

דלתון

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

 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 

7,500 ש"ח פינוי 3 
חודשים בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

יחידות דיור

ירושלים

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-15/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 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)19-47/19(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-02/20(נקיה מאוד 052-7118100

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

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-01/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

אור הגנוז

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-50(מוחלטת 052-3833809

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-51/19(_____________________________________________

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)44-48ל(כניסה פרטית 052-7633738

 בחרל"פ, 4 חד', ק"ב, 
ענקית שמורה ומושקעת, 

מ.סוכה, חניה כפולה, מיידי 
בלעדי "נדל"ן בחיוך" חיים 

_____________________________________________)44-47ש(054-3970200

3-3.5 חדרים

 באלוף שמחוני חזית, 
ק"ב, כ- 90 מ"ר ממוזגת, 

מסורגת, סוכה, חניה, דו"ש, 
_____________________________________________)44-47ל(מיידית 054-8433232

 בק.הרצוג יח"ד לזוג, 
מקסימה, ממוזגת, מרוהטת + 

נוף, מיידית, מציאה!
_____________________________________________)44-47ל(054-8435953

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת מרוהטת מפוארת 

בפרל 28 3,500 ש"ח
_____________________________________________)44-47ש(052-7691171

 לזו"צ 2 חד' ק"ק מארת 
3 כ"א ממוזגת ברח' הרצוג 
_____________________________________________)44-47ש(מרכזי ושקט 054-4797080

 בדמשק אליעזר דירת 2 
חד' משופצת לא מרוהטת, 

_____________________________________________)44-47ל(מיידי! 054-5634160

 יח"ד ליחיד או למכירות, 
יפה, מרווחת, מרוהטת, 
ממוזגת בהרב רוזובסקי

_____________________________________________)44-47ש(050-4113074

1-1.5 חדרים
 באפשטיין, 1.5 חד', ק"א, 
ממוזגת, מסורגת, ומשופצת, 
28 מ"ר, 2,600 ש"ח, מיידי! 

_____________________________________________)44-47ל(055-6670345

פתח תקווה 

קוטגים

השקעות

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונו לפרטים 

אפנט נדל"ן
_____________________________________________)44-47ש(052-2479184

 בדמשק אליעזר, חדש, 
כ- 50 מ"ר ממוזג, מיידי! 

_____________________________________________)44-47ל(054-5634160

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

עקיבא מול קניון רפאלי 
כ- 40 מ"ר עם חלון 
ראווה משופצת + 

שירותים 4,500 ש"ח 
_____________________________________________)44-47ש(052-7691171

מגרשים

משרדים
 להשכרה משרד 

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

_____________________________________________)24-24(הרב קוק. 054-6506501

 בב"ב, ברח' עזרא, חצר, 
10 מ"ר בק"ק, חדש, שירותים 

_____________________________________________)44-47ש(1,100 ש"ח 052-7680317

 משרד - חנות להשכרה 
בשכונת אוסם בב"ב )לא 

בחניה( מקום מטופח ונגיש 
_____________________________________________)44-47ל(052-7637126

 להשכרה בגבעת שאול 
בי-ם, בנג'רה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 

_____________________________________________)44-47א(מ"ר למשרד 02-5342918

 2.5 חד', קומה ב', 
בהסתדרות 6, משופצת, 

מזגנים, דוד שמש, ריהוט חלקי 
_____________________________________________)44-47(3,500 ש"ח 054-6763289

2-2.5 חדרים

 בפיק"א המבוקש 4 
ענקית, ק"ד, ללא, חזית, 

משופצת קומפלט, סוכה, 
לל"ת 1,580,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(054-3258400

2-2.5 חדרים

צפת
 דירה בת 4 חד' מרוהטת 

עם שלוש מזגנים בקומה 
רביעית, אפשרי לתקופות 

_____________________________________________)45-51א(קצרות 050-6770150

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 4 חדרים 
באיזור עזרא - נחמיה קומה א' 

_____________________________________________)44-45ח(או ב' 03-6746678

 בירושלים דרושה דירה 
לשכירות לזו"צ במקור ברוך 

והסביבה 054-8492740
_____________________________________________)45-46ח(058-3279140

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

תשלום הוגן! תיווך ש. 
_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

מחסנים

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה כ- 14 מ"ר, 

מקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)45-48ל(052-7140101

 בגבול ר"ג-ב"ב בבית 
דוד להשכרה 2 חדרי 

משרד + חדר מזכירות, 
ק"א, 56 מ"ר, לכניסה 

מיידית! בהזדמנות, 
3,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(052-5944430

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-14/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-05/20 טל': 052-7655095

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
מבצעים חמים לחורף, 
_____________________________________________)45-46/20ש(מומלץ! 052-6990764

 "ארוח לבנה" - במרכז 
העיר קרוב לכנרת וביהכנ"ס, 

נוף מקסים, חצר, דשא
_____________________________________________)45-04/20ש(050-7672247

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-04/20(_____________________________________________

 עונג שבת!! יומיום 950 
ש"ח 5 חד' מרווחת, נקיה, 
מרפסת נוף לכינרת ולגולן 

_____________________________________________)44-01/20ש(050-4124556

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק 

 בהזדמנות! למכירה 
110 מ"ר, מעולה להשקעה 

_____________________________________________)45-48ל(670,000 ש"ח 055-6802142

קריית ביאליק

+5 חדרים
 בעמק יזראל 5 חד', 

כחדשה, ק"ג, מעלית, ריהוט 
חלקי, מזגן מרכזי לפרטים: 

_____________________________________________)44-47ל(050-5588838

 בראשונים 95 מ"ר, 4 
חד' + סוכה גדולה, ק"ה + 
מעלית, בנין חדש, משופצת 

כחדשה, ממוזגת 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)45-48ל(052-7671305

4-4.5 חדרים

 בגן ורשה 2 חד', ממוזגת, 
ק"ק, כניסה נפרדת, רחוב 
שקט. למיידי! 2,300 ש"ח 

_____________________________________________)46-49ל(054-6804376

 בשיכון ג' יח"ד, 2.5 חד' 
חדשה, ממוזגת, מרוהטת, 

דוד"ש, ק"ה + מעלית. 3,500 
_____________________________________________)46-49ל(ש"ח 052-5359987

 יח' דיור בויזניץ', ק"ג, 
גדולה, חדשה, מפוארת 
ומרוהטת, מרכזי ושקט 

_____________________________________________)46-47ש(052-7699363

יחידות דיור
 בבית וגן דירת חדר וחצי 

מרוהטת וממוזגת, כניסה 
_____________________________________________)46-47א(פרטית 053-3169314

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונם מסודר 

אפקט נדל"ן
_____________________________________________)46-49ש(052-2479184

מבנים
 להשכרה בבני ברק, 

100-550 מ"ר למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס, יח"ד

052-7182182)46-49(_____________________________________________

 להשכרה מחסן ממוזג 
בסוקולוב ב"ב, 12 מ"ר, גישה 

_____________________________________________)46-49ל(לרכב ומים 050-4163546

 להשכרה מחסן 35 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב, גישה נוחה 

_____________________________________________)46-49ל(לרכב. לפרטים: 053-4159884

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(052-7637206

 "רימקס עוצמה" 
במסריק 14, שמורה, קומה 3, 
3 חדרים, 66 מ"ר, מחיר שיווק: 

1,095,000 אריאל שמילוביץ 
050-3073256)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" צירלסון 
22, שמורה, קומה 1, 3 חדרים, 

70 מ"ר, חניה בטאבו, מחיר 
שיווק: 1,265,000 ש"ח אריאל 

_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" 
יקותיאל אדם 6, שמורה, 
קומה 1, 3.5 חדרים, 70 

מ"ר, חניה משותפת, מחיר 
שיווק: 1,265,000 ש"ח אריאל 

_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
צה"ל 24, משופצת חלקית, 

קומה 4, 3.5 חדרים, 85 
מ"ר, חניה משותפת, מחיר 

שיווק 1,450,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד/ברוידה, קומה 2, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, בתהליך 
היתרים לתמ"א. פ"ת צוות 

_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", 
ליברכט/פרומקין, קומה 1, 

כ- 85 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
מעלית, חניה. צוות אביגד 

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג - לא 
אחרונה, כ- 80 מ"ר, מסודרת, 

בהזדמנות, רק 1,290,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח 050-6610501 סתיו

 בהזדמנות, בהדר גנים, 
3 חדרים + מעלית, חניה, 

_____________________________________________)47-47(ומרפסת שמש 050-3528252

 במרכז העיר, חפץ חיים, 
3 חד', 70 מ"ר מסודרת, ק2' 

1,150,000 תיווך יוחנן
051-2454512)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
קיטרוני 42 )המרכז השקט(, 

מוארת ויפה, נוף פתוח! 3 
חד', 75 מ"ר, ממ"ד, מ"ש, 

קומה 7, בבניין חדיש ומבוקש, 
מעלית, חנייה, מחסן יואל בן 

052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", עין 
גנים 16 )עין גנים(, משופצת, 

יפהפייה! 3 חד', 85 מ"ר, 
קומה 1, 6 דירות בבניין, לא 
לפספס! למגורים/השקעה 

_____________________________________________)47-47(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", 
ברנדה 11 )המרכז השקט(, 

משופצת - הכל חדש! מלאת 
אור, 3 חד', 75 מ"ר, קומה 
2, 3 כ"א מצויינים, לראות! 

למגורים/השקעה יואל בן 
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד 167 )המרכז השקט(, 

משופצת! גדולה, 3.5 חד', 
97 מ"ר, קומה 3, בניין מסודר, 
חנייה מקורה, סביבה איכותית 
מיקום נוח ומבוקש למגורים/

השקעה יואל בן
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירת 3 חד' 
אחרי שיפוץ מסיבי, הכל חדש, 
כל הקודם זוכה, כניסה מיידית 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)47-47 נדל"ן

 רמת ורבר יצחק שדה, 
קומה א', ליד הרכבת הקלה 

_____________________________________________)47-47(1,250,000 052-2757378 יריב

 למכירה בהדר גנים, 3 
חד' מהממת, מרפסת סוכה 

ומחסן פרטי אביעד
054-5580933 נקסט האוס 

_____________________________________________)47-47(נדל"ן

 "רימקס עוצמה", יונה 
גרין 18, שמורה, קומה 3, 2 

חדרים, 40 מ"ר, מחיר שיווק: 
1,125,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", הרצל 
85 )עין גנים(, יפה! משופצת, 
בסוף הרצל השקט, 2.5 חד', 

70 מ"ר, קומה 4, בניין מסודר, 
מיקום מעולה, למגורים/

השקעה יואל בן
052-6228800)47-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריית אתא
+5 חדרים

 רחוב זבולון קומה 1 דירת 
6 חדרים 130 מטר בנוי מיקום 

מצויין!!! 915,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)47-47(בית הנדל"ן 052-8960632

 אליהו הנביא 5 חדרים 
מושקעת ומשודרגת פלוס 
מרפסת 125 מטר בנוי רק 

1,285,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)47-47(הנדל"ן 052-8960632

4-4.5 חדרים
 רחוב הלל קומה 3 דירת 
4 חדרים משופצת 100 מטר 
פלוס מרפסת רק 935,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)47-47(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מצויינת להשקעה!!! 

רחוב המכבים קומה 2 שלושה 
חדרים 60 מטר בנוי רק 

495,000 ש"ח א. בית הנדל"ן 
052-8960632)47-47(_____________________________________________

רמת גן
וילות ובתים

 בשכונת הלל 
המבוקשת, 7 חד', דו 

משפחתי מואר ושקט, 
שתי חניות, 3 כ"א, לא 

לפספס מתן נסטל נדל"ן 
050-6795813)47-47(_____________________________________________

 למשקיעים, מבנה מגורים 
צמוד קרקע ברח' הרא"ה, 

חלק ממושע, מניב עם זכויות 
בנייה 3,500,000 ש"ח

050-6610501)47-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בשכונת הלל, קומה 

שנייה, 50 מ"ר, שתי 
מרפסות שמש, מוארת 

ושקטה, מציאה מתן 
נסטל נדל"ן

050-6795813)47-47(_____________________________________________

 דירה 2/3 חדרים 
עם מרפסת ברחוב אבן 

גבירול 3,000 ש"ח
052-6224648)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברחוב הרצוג דירת גן, 
3 חדרים, 75 מ"ר פלוס 
חצר יפה, במצב מעולה 
3,800 חיים סופר נדל"ן 

050-6452128)47-47(_____________________________________________

 בגולומב 4 חדרים, 
חדשה ומפוארת, 

קומה גבוהה עם סוכה, 
ממזוגת, חזית, רק 5,900 

חיים סופר נדל"ן
050-6452128)47-47(_____________________________________________

 מול העיריה, 3 חד', 
משופצת וממוזגת + מ.סוכה, 
ק"ג, ללא, מיידי! 3,750 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ל(03-6195580 052-4476744

 בסמטת יבנה ירושלים, 2 
חד', כ- 3, 80 מ"ר + מרפסת 

_____________________________________________)47-48ל(גדולה 053-3173926

 3 חד', ענקית, כ- 100 
מ"ר, 3 כ"א, מרכזי ושקט, 

מוארת, מאווררת, מרפסת, 
מזגנים 3,700 ש"ח

_____________________________________________)47-50ש(054-4797080

 בראשונים בבניין 
חדש, 3 חדרים, 65 

מ"ר, ב- 3,800 ש' מיידי, 
בעלי הכהן 3 חד' 3,800 

משופץ מיידי להב נכסים 
050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא/
ירושלים, 3.5 חדרים, 

ק"ב, חזית, משופצת, 
מיידית 3,950 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 137, 2 
חדרים, חזית, חדשה מהקבלן, 

מרוהטת, ממוזגת, מיידי
053-7707070)47-50(_____________________________________________

 בפ"כ, משופצת, ממוזגת 
+ מרפסת וגג, 75 מ"ר, 

לחרדים, 3,500 ש"ח, למיידי! 
_____________________________________________)47-50ל(050-6561604

 ברב קוק, 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, קומה 2, שמורה 

עורפית ושקטה רק 
3,500 חיים סופר נדל"ן 

050-6452128)47-47(_____________________________________________

 2 חד' יפייפיה וחדשה 
לזו"צ, ריהוט מלא + מזגנים + 

_____________________________________________)47-48ל(גנרטור 052-7171752

 בנווה אחיעזר, יח"ד 
להשכרה, 2 חד', מרוהטת, 

ק"ב 2,200 ש"ח
_____________________________________________)47-50ש(054-8430740

 יח' דיור גדולה במיוחד, 
ריהוט מלא, מרפסת וסוכה, 

ק"א, בסביבות רח' צפניה 
2,500 ש"ח כולל ארנונה ומים 

_____________________________________________)47-48ש(054-7493007

 חדשה, בקרית הרצוג, 
ריהוט מלא, 30 מ"ר, מהממת, 

במיקום מרכזי, 2,500
_____________________________________________)47-50א(052-7140540 052-7150378

 באזור סוקולוב יחידת דיור 
חדשה יפה ומאוררת להשכרה 

 B.D.A 2,600 שקלים תיווך
_____________________________________________)47-47(אבי 054-8449423

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)110 מ"ר(, משופץ + מרפסת 

סוכה, סלון גדול, נוף, כ"פ! 
5,900 ש"ח לחודש מיידי! 

_____________________________________________)47-47(תיווך הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 "רימקס עוצמה", בייליס, 
קומה 3, כ- 120 מ"ר, מעלית, 
חניה, ללא תיווך! 4,300 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

 הגולן )גבעת כ"ח(, דו 
משפחתי, כ- 150 מ"ר, קרקע, 

שמור מאד, ללא תיווך! צוות 
_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

4-4.5 חדרים
 בשעריה, דירת קרקע 4 

חדרים, משופצת, ריהוט חלקי 
 052-3814822 ,052-2781890

_____________________________________________)47-50()אחה"צ(

 בהזדמנות בגורדון, 2.5 
חדרים + מעלית וחנייה 3,200 

_____________________________________________)47-47(ש"ח 050-3528252

יחידות דיור
 בפרנקפורטר יחי"ד 

משופצת, מרוהטת, מרווחת 
_____________________________________________)47-47(תמר 050-2220184

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר, 
ב- 2 מפלסים, מושכרת 

ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 
ל- 4 שנים, 4,200,000 

ש"ח )תשואה 6%( בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בוולפסון, 85 
מ"ר, למשרד, חנות או 

לכל מטרה שקטה, ק"ק, 
משופץ + חניה, מיידי 

6,000 ש"ח **40 מ"ר 
ב- 3,000 ש"ח לפרטים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה / קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברח' השומר 41 ב"ב מול 

מתחם אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר, 
משופץ, תחילת ר"ע בפס"ג 

2,800 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא 143 בב"ב, יפה, 22 

מ"ר, למיידי 4,500 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)BA)47-47 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 50 מ"ר 
עם גלריה בפסג' הרב שך 14 

בב"ב תיווך BA יזמות
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 למכירה/להשכרה חנות 
משופצת בר' עקיבא ב"ב, 23 

_____________________________________________)47-50ל(מ"ר, לל"ת 050-2899019

 להשכרה חנות לתעשיה 
למשרד 39 מ' משופץ מהיסוד 
ברבי עקיבא 34 ירמיהו 1 בבני 

ברק פנחס מילר
050-41033110)47-47(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
בירושלים, במלכי ישראל, 16 

מ"ר + גלריה, לל"ת
_____________________________________________)47-50א(052-7699258

 "רימקס עוצמה", 
המכבים, משרדים משופצים 
+ מטבחון, קומה 1, מעלית, 
כ- 16 מ"ר, ללא תיווך! צוות 

_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", 
אוניברסיטת בר אילן, משרד 
משופץ, כ- 15 מ"ר, קומה 

2, ריהוט, מיזוג, מעלית, ללא 
תיווך! צוות אביגד

072-3957393)47-47(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 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(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

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

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-47/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)41-49ש(2 יחידות 050-5990545

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

הזמנה להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות 
בחנות המצויה ברח' הרב  קוטלר 16 בני ברק 

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות בחנות המצויה ברחוב 
הרב קוטלר 16 בבני ברק הידוע גם כגוש 6122 חלקה 1185 תת חלקה 3 

)להלן: "הנכס"(. 
2. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדם של כונסי הכנסים 
15.12.2019 בשעה 16:00 בציי  הח"מ, במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום
רוף המחאה בנקאית לפקודת בנאמנות טו"ר יהודה אבלס ועו"ד דין רפאל 

פרס עבור גבלייב בוריס וחנה , בגובה של 10% בתוספת מע"מ,  מסכום 
ההצעה. הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית כנ"ל , תיפסל.

3. על סכום ההצעה יש להוסיף מע"מ כחוק, החל על עסקה זו על פי החוק.  
4. הצעות בכתב לרכישת הממכר יש להגיש על טופס הצעה בלתי חוזרת 

לרכישת נכס, בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף 
המחאה בנקאית, כאמור לעיל. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת. המחאה 

בנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.
5. הנכס נמכר במצבו כמו שהוא )AS IS(. על המציע ובאחריותו הבלעדית 

לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, 
שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות  ניצולו, ההיתרים החלים 

לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס. אין בכל מידע אשר נמסר או 
יימסר על ידי כונסי הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציעים 

ואו מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על כונסי 
הנכסים ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים 

שלישיים.
6. הח"מ לא ישלמו דמי תיווך כלשהם. 

7. על המציע להשלים את המחיר בתוך 30 יום מיום אישור המכירה על ידי 
בית הדין הרבני, וכן לחתום על נוסח הסכם המכר שנערך על ידי הח"מ.

8. חזר בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא ו/או לא להשלים 
את השלים את המחיר בתוך 30 יום מיום אישור המכירה ו/או לא חתם על 

נוסח ההסכם בנוסח שנערך על ידי הח"מ, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף 
להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

9. את נוסח הסכם המכר וטופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הנכס ניתן לקבל 
באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד כונסי הנכסים  הח"מ.

10. את החנות ניתן יהיה לראות ביום 28/11/2019 בין השעות 17:30-20:00 
11. כונסי הנכסים אינם מתחייבים לבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה 
הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם 

או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם, והכל בכפוף להוראות כב' בית 
הדין הרבני בפניו מתנהל כינוס הנכס. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

עו"ד דין רפאל פרס, כונס נכסים

רח' ברקוביץ 4 )קומה 6(, תל אביב 
טל': 0546544932   

טו"ר יהודה אבלס, כונס נכסים

רח' יואל 3, בני ברק
טל': 0504164192   



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

אבידות

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

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

שיפוצים

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

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

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)48-51/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-07/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

_____________________________________________)03-04/20(במקום. 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

מושב תרום

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-11/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-51/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-50(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-12/20(למירון, 050-2606535

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-13/20(_____________________________________________

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

_____________________________________________)36-49/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-49ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-49ש(054-6852866 054-5487671

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-47ל(ושבתות 052-7668387

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)47-03/20א(רחבי הארץ 053-4271262

 הרב מיכאל מרום 
יועץ נישואין ומטפל 

מוסמך *השכנת שלום 
בית *הדרכת חתנים 
*טיפול רגשי לחרדות 

ודכאונות, דימוי עצמי, 
מקצועיות + נסיון רב + 
_____________________________________________)40-48(המלצות 054-3534973

יעוץ נישואין

מכירת רכבים

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     

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מרכז הזמנות ארצי
הרץ/פרי/אלבר

לפרטים והזמנות:
052-7123419/050-5765449

בשבת וחג משלמים 
רק ביטוח

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 
CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-02/20ל(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)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-49ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

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

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום

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

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

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

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-51/19(מפתיעים. 050-5808315

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

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-01/20(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)44-03א(050-4110855

רפדים
 ריפוד כסאות וספות, 

*תיקונים רהיטים, פוליטורה, 
ציפיות, מזרונים רגיל ונגד 

רטיבות ריפוד מושב כסא 60 
_____________________________________________)44-51ל(ש"ח 052-4227714

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד כל המגזרים וכל 

הגילאים חיה 052-4738511 
_____________________________________________)44-47ל(053-4307097

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)44-47ל(גוטליב 050-7555430

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)45-4/20ש(050-6333765

 סוזוקי ליאנה 2006 מצב 
מצוין בהזדמנות!

_____________________________________________)45-48ל(052-4227714

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

הובלות
 לרוזנברג הובלות דרושים 
נהגים חרוצים ושרותים עם 

C1 050-6563426 40-52ל(רשיון(_____________________________________________

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

_____________________________________________)01-06/20(מיוחדים! 079-5226200

שידוכים
 "הרי את" - שדכן מנוסה 

חרדים/ות כיפות סרוגות, 
איכותיים, משכילים וכו'

_____________________________________________)45-5/20ש(052-3245153

 נאבד סכום כסף בדרך 
מפינת החי לרחוב עמוס 

בבני ברק, ביום ה' ג' חוה"מ 
סוכות המוצא הישר מתבקש 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)45-46ח(052-7650112

 במוצאי חג נמצא סכום 
כסף ברח' ממתיהו ניתן לקבלו 

_____________________________________________)45-46ח(עפ"י סימנים 050-4944469

 נמצא לפני כחודש שקית 
עם פלאפונים ברח' לנדא 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 054-8474027

סוזוקי

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית
 מורה לאנגלית מב"ב לכל 

הגילאים והרמות, סובלני ובמחיר 
_____________________________________________)46-5/20ש(נח. שמואל 050-2433465

 נאבד מגבעת בנסיעה 
בטרמפ מירושלים לב"ב 

במוצ"ש פרשת לך-לך
_____________________________________________)46-48ח(050-4145665

 נמצא רב-קו על שם 
יהושע אוש פלא':

_____________________________________________)46-47ח(054-8435331

 נמצא זר כלה מהודר 
_____________________________________________)46-47ח(בכותל המערבי 050-6256846

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים במוצאי 

_____________________________________________)46-48ח(שמחת תורה 055-6774456

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

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

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

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

 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)27-27/20(_____________________________________________

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

053-7763264 053-7334201)37-49(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)44-03/20(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-52(ומטופחת 052-7833506

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-04/20(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-52/19(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-03/20(מאובזרת! 050-6927465

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

_____________________________________________)50-51/19(מאובזרות. 052-8357813

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-06/20(_____________________________________________

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-12/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

_____________________________________________)28-28/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-13/20(_____________________________________________

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

ירושלים והסביבה

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

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

_____________________________________________)36-48(ש"ח 058-3242145

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

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-50/19(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-03/20ל(052-7170576

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/19(_____________________________________________

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-07/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-47("תיווך מנוחה" 055-6721593

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

_____________________________________________)36-48ש(053-4165213

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)46-05א(051-5777000

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וגקוזי' 

ספא, גינה מטופחת, מתחם 
פרגולה ומתקני גן, ק. צדיקים 

_____________________________________________)39-47ש(054-9917000

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

ביכנ"ס, תחבורה
_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

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)26-02/20(_____________________________________________

 במלון רמדה חצר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
טיול למטעים, שולחנות הוקי 

ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 
טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-50(60 איש 052-8860953

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-48(  נפשות 050-4666403

 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)22-48ל(_____________________________________________

צפון

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-50ל(08-6601778

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

_____________________________________________)44-47ש(וממוזג 052-7153475

 דירת נופש בת 4 חד' 
בצפת לשבתות ולשאר ימי 

_____________________________________________)45-51א(השבוע 050-6770150

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 מבצעים ב"אחוזת רימון", 
בלב העתיקה, סוויטות 

מפוארות ומאובזרות + נוף, 
למשפחות וזוגות, גישה נוחה 

_____________________________________________)46-05/20ל(054-7750080

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

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

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-47(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-44/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות מהיצרנים 

המובילים ומחו"ל, במחירים 
מפתיעים. כדאי להזדרז! -050

4169667)47-50(_____________________________________________

ייעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן, רופא 

מומחה לייעוץ וטיפול 
בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות

077-7671726
_____________________________________________)47-50ש(050-5870353

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)47-18/20ש(054-4543701

 אבד צמיד יקר כסף טהור 
ביום חמישי חוה"מ סוכות 

_____________________________________________)47-48ח(054-8494616

 אבד צמיד קשיח מכסף 
ביום ה' ט' במר חשון באזור 
הרב כהנמן ארמונות חן או 

בקו 422 02-5713903
_____________________________________________)47-48ח(052-7640048

 נאבדה שרשרת זהב לבן 
בשבת פרשת בראשית

050-4199449 או
_____________________________________________)47-48ח(054-8529941

 נמצא טיולון של חברת 
joie באזור בן זכאי

_____________________________________________)47-48ח(053-3160290

 נמצאה מצלמה בקיץ 
האחרון באינדי פארק רמת 

_____________________________________________)47-48ח(הגולן 053-7714330

 במוצאי החג נמצא סכום 
כסף ברח' מתתיהו, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)44-45ח(050-4944469

 נמצאו אופניים לפני כמה 
חודשים בהדר גנים פתח 

_____________________________________________)44-45ח(תקווה 054-5485613

 נמצאה שקית בגדים 
בקו 7 לכיוון תל השומר ביום 

שישי יב' תשרי בשקית נמצאו 
סרפנים של ילדות

_____________________________________________)44-45ח(052-7165718 055-6789536
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כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

ריהוט
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 תמי 4, תנור בישול 
מוכסף, מקרר 350 ליטר כל 

_____________________________________________)44-47ח(פריט 500 ש"ח 052-4227714

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 קג' 1000 סלד' 

300 ש"ח )בב"ב( טל':
_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות 5 
צלעות באריזה גרמני )ב"ב( 

_____________________________________________)44-45ח(330 ש"ח טל': 054-8485026

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-3558949

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 290 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(בני ברק 052-5737813

 שנדליה לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 princess 610 תוצרתW

+ אביזרים נלווים בהזדמנות 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(054-7216671

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 סלון! תלת מושבים 
נפתחים למיטה אמריקן 

קומפורט בהזדמנות
_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 7 כסאות מעץ מלא לסלון 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 5 כיסאות מעץ לסלון + 
שולחן זכוכית 10 מקומות 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 058-3292985

 סלון פינתי דמוי עור במצב 
כחדש צבע חום כהה 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-6140800

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

 גריל מצב טוב ב- 50 שקל 
_____________________________________________)45-46ח(050-8776286

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

 מקרר משרדי חדש 
NEON ב- 500 ש"ח ג- 83 
ע- 55 ר- 48 בפתח תקווה 

_____________________________________________)45-46ח(052-2786557

 למכירה מכונת כביסה 
במצב טוב 300 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 
_____________________________________________)45-46ח(280 ש"ח טל': 054-8405498

 למכירה רמקולים גדולים 
לסטריאו מחיר 300 שקל טל': 

_____________________________________________)45-46ח(050-4183200

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין במחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-6865596 ירושלים

 כונן + מסך במצב טוב ב- 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 050-4170390 

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8433730

 מכונת תפירה תעשייתית 
זינגר דרושה תיקון בבני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח 054-8442781

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7171228

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 055-6651237

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין 499 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-3558949

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7171228

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
ווינדוס 10 רק 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7171288

 למכירה מכונת תפירה 
מחיר 300 שקל טלפון

_____________________________________________)45-46ח(050-5385055

 אורגנית ימהה 5 
אוקטובית כחדש כולל תיק 

_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח 058-3298340

 תנור ספירלה )מקרן( 
עומד ומסתובב עוצמתי 

כחדש! 120 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8404589 באלעד

 נגן חדש בקופסא + 
רמקול + בלוטוס + אחריות 

_____________________________________________)45-46ח(110 ש"ח 058-3257681

 למכירה מקרר צבע לבו 
מצב מצויין 310 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813 בני ברק

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מצב 
מעולה 250 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(055-6651237

 ACG מייבש כביסה 
תקין ועובד 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)44-45ח(050-5967114

 גי'.פי.אס משוכלל 
ומעודכן כולל מטען ותושבת 

_____________________________________________)44-45ח(100 ש"ח 052-7683705

 מצלמת רכב משוכללת 
קדמית + אחורית ועוד 250 

_____________________________________________ש"ח 052-7683705

 מדפסת + סורק + פקס 
HP-1536 תקינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 מקרר במצב מצויין מאוד, 
גדול ואיכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 052-5216686

 רמקול סאונד בר בלוטוס 
סמסונג שמיעה מעולה ב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-7153007

 מכונת תפירה תעשייתית 
ברונר במצב טוב מאוד 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בב"ב 058-4413099

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער וארגז בהזדמנות רק 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טלפון 02-5812872

 למסירה 4 כסאות סלון 
ריפוד בצבע חום טלפון

_____________________________________________)45-46ח(02-5812872

 מעמד פינתי מעץ בוק 
3 מדפים מתקפל גובה 1 מ' 

_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 050-3894767

 מעמד פינתי חדש 
מתקפל ממתכת 4 מדפי 

עץ גובה 1.80 מ' 480 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן עגול נמוך מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-6126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 350 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 280 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מתאים 
לחצר / מרפסת 140 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה בהזדמנות 
ספה פינתית 500 ש"ח כסא 

מנהלים 100 ש"ח כסאות 
לשולחן לסלון 150 ש"ח 

לפלאפון 03-6191468
_____________________________________________)45-46ח(054-7773591

 למכירה בהזדמנות ארון 
לבן + שידות לבנות 500 ש"ח 

מזנון לסלון מעץ מלא 450 
ש"ח לפלאפון 03-6191468 

_____________________________________________)45-46ח(054-7773591

 מזנון הכולל ויטרינה 
40*120*180 במצב מצוין 

בצבע אגוז ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-2955201

 שולחן 180/98 + הרחבה 
500 ש"ח 6 כסאות עץ 
מרופדות 100 ש"ח כ"א

_____________________________________________)45-46ח(03-6180473 052-7148609

 כורסא מעץ מלא 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7605128

 שולחן ו- 2 כסאות 
משענת ממתכת מתקפלים 

חדשים 300 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן סלוני מלבני בוק 
טבעי זכוכית חלבית במרכז 

_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח 050-3894767

 שולחן סלוני עגול חדש 4 
רגליים אגוז אפריקני 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן כתיבה פינתי 
מעוגל צבע בוק 3 מגירות 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-3894767

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה מדפים פלסטיק 
כתר חזק ויציב 120 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה ספה מצויינת 
וחזקה 260 ש"ח בלבד
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813 בני ברק

 כסא נוח ראטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(03-6169291

 4 כסאות כתר לבן כחדש 
_____________________________________________)44-45ח(80 ש"ח 03-6169291

תינוקות

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)44-45ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 kemmedy תוצרת dvd 
)ללא מסך( כחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)44-45ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 052-3463482

 כוורת צבע לבן 9 תאים 
_____________________________________________)46-47ח(300 ש"ח טל': 054-6689188

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-3337530

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 399 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 סלון תלת מושבי ריקלרים 
+ כורסה בהזדמנות! 500 

_____________________________________________)46-47ח(058-3292985

 שולחן נירוסטה + 
משולב בעץ עגול נדיר! 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 058-3292985

 למכירה מיטת נוער צבע 
לבן עץ מלא 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-6337890

 למכירה סלון במצב חדש 
אפשרות + הובלה 500 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(052-5166671

 למכירה סלון פינתי צבע 
חום כהה מעור מצב מעולה 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 052-6140800

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-5967114

 למכירה מיטה זוגית 
מצויינת חום 190*140 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4116075

 שולחן סלון בצבע חום 
כהה שמור רוחב 1.30 מ' אורך 

60 ס"מ גובה 45 ס"מ 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4089217

 ארון נעליים מצוין 
מסנדוויץ' 3 מגירות בצבע 

_____________________________________________)46-47ח(קוניק 150 ש"ח 050-4116410

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)46-47ח(270 ש"ח 052-7126106

 שולחן ארוך מתקפל חזק 
_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר עומד על רגלים 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כיסא למשרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש 054-4273857

 כיסא משרדי 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-3463482

 שעון קיר סלוני מעוצב 
ברמה גבוהה 300 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(058-4413099

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(050-5967114

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים

אוצרות חיים מזמינים אותך
למלון "ציפורי בכנרת" בטבריה

נופש ברמה אחרת

 050-3131740/1 , 050-4110532 , 03-6880091

שני-רביעי
שישי-ראשוןט"ז - י"ח טבת, 13-15/1

כ"ט כסלו - א' טבת, 27-29/12

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש חנוכה נופש לנשים
למשפחות

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

שי לכל משתתפת

הרב שחר לוי שליט"א

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו

ג'ימבורי 

ענק 

לילדים

פעילות 
מיוחדת 
במוצ"ש

החלה הרשמה לנופש שבת שירה, נופש פורים, ולנופש פסח הזדרזו להרשם! מס' המקומות מוגבל!

850 ש"ח בלבד לאשה ל3 ימים
סדנת עוגותהרבנית מלכה טבק

עם בר דהן

הקרנת סרטים

פותחים עונה 
"אצל בתיה" 

הגיע חדש 
לחורף!! 
עודפי חורף

החל מ-10 ש''ח

 03-5792841
רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

 נמצא כרטיס רב קו 
ע"ש מלכה קורנרייק בכדורי 

_____________________________________________)44-45ח(בירושלים 053-3174093

 נמצא נגן ביום ה' כה' 
תשרי בקו 969 מטבריה לב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(בערב 052-71965400

 נמצא צמיד פנדורה 
בשמחת בית השואבה של 

_____________________________________________)45-46ח(הרב ארוש 058-3219470

 נאבד חלק מעגיל זהב 
לבן היקר מאוד לבעליו כעין 

צורת עלה בירושלים לפרטים 
_____________________________________________)45-46ח(054-8592929

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

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(_____________________________________________

 מעונינים לקנות/לקבל 
סכיני שחיטה מתוצרות מילר/

_____________________________________________)46-47ח(ויתקין מקורו 052-7624184

 מעוניין לקנות אופני כושר 
באזור בני ברק 03-6180242 

_____________________________________________)46-47ח(054-8414641

 G.P.S מעוניין במכשיר 
_____________________________________________)46-47ח(052-7683705

 משפחה ברוכה שעוברת 
דירה מעונינת לקבל רהיטים 
_____________________________________________)46-47ח(במצב מצוין 055-6744661

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 למכירה מכונת כביסה 
פתח תחתון במצב טוב 300 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-3337530 אבנר 

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב

_____________________________________________)46-47ח(050-3337530 אבנר 

 מקרר במצב מצויין מאוד, 
גדול ואיכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 052-5216686

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)46-47ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)46-47ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 שואב אבק סמסונג + 
מיקרוגל סמסונג + טוסטר 

בהזדמנות! 300 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(058-3292985

 רדיו דיסק לרכב מאזדה 
450 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)46-47ח(ירושלים

 רדיו דיסק + 2 רמקולים 
סוני 200 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)46-47ח(054-6951960

 מגהץ קיטור 80 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-4184747

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! )פ"ת( 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-2786557

 אברך מעונין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)47-48ח(ירושלים

 דרוש קיר נייד מתקפל, יד 
_____________________________________________)47-48ח(2 בבני ברק 054-8463244

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(בעבר 054-2509001

 מעונינים לקנות מכשיר 
_____________________________________________)47-48ח(הליכה לפרטים 052-7173305

 G.P.S מעוניין במכשיר 
_____________________________________________)47-48ח(במחיר סימלי 052-7683705

 למכירה מקרר מיני חדש 
_____________________________________________)47-48ח(480 ש"ח טל': 052-7140015

 למכירה תנור ספירלה 
חדש באריזה 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7140015

 מכשיר G.P.S משוכלל 
מיו תוכנה פרימו 200 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7683705

 מדפסת HP משולבת 
במצב מצוין 70 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8444245

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8470594

 למכירה מ.כביסה סימנס 
)גרמני( במצב מעולה 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 050-4191414

 מערכת מולטימדיה מסך 
גדול למזדה 3 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8421707

 מצלמת וידאו לרכב 
novogo חדשה ובאחריות 

כולל כרטיס זכרון 32GB ב- 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח טל': 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 30 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 אורגן ימהה 2 קומות 
במצב מצויין 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-2244679

 מייבש כביסה דגיטלי 7 
קילו, muller חדש לגמרי 450 

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים 3 להבות חדשות 
חשמלי או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-2786557 בפתח תקווה 

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בודר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)47-48ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 מברשת חשמלית 
להחלקת שיער באריזה חברת 
_____________________________________________)47-48ח(דפני 400 ש"ח 058-4450072

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
חדש באריזה 330 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 מנורת לד מתברגת 
לשולחן מצב מצויין חסכונית 

בחשמל 120 ש"ח דינה
_____________________________________________)47-48ח(054-6762550 פתח תקווה   מנורה למטבח צמודת קיר 

130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)47-48ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 שואב אבק חב' קנווד 
חדש באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(02-5376015

 נגן חדש בקופסא + 
רמקול + בלוטוס + אחריות 

_____________________________________________)47-48ח(110 ש"ח 058-3257681

 אוורבורד חשמלי מצב טוב 
מאוד רק ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7139700

 מגהץ קנווד 50 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(053-7714330

 כיריים אינדוקציה תלת 
_____________________________________________)47-48ח(פאזי 200 ש"ח 053-7714330

 רדיאטור ארוך חדש בבני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 200 ש"ח 053-3187278

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)47-48ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 בירושלים תנור אפיה + 
כיריים במצב טוב מאוד 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-6256846

 מחשב PC + מסך, 
עכבר, מקלדת, רמקולים 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-8380655

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)47-48ח(050-3337530

 נברשת לד 5 נורות בתליה 
כמעט חדש 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(052-7634247

 ג'קוזי חשמלי 80 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בירושלים 055-9765406

 מחשב נייד HP ליבה 
כפולה 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)47-48ח(055-9765406

 למכירה 2 רדיאטורים 14 
צלעות כ"א 300 ש"ח במצב 

מצויין + תנור חימום 150 
ש"ח חדש בקופסא

_____________________________________________)46-47ח(054-2819921

 אורגנית ימהה 5 אוקטבות 
כחדש כולל תיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-3298340

 למכירה מכונת כביסה 
במצב חדש 400 שקל

_____________________________________________)46-47ח(052-5166671

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 בפתח תקווה 2010 

ומעלה 150 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(052-2786557

 מציאה מקרר של סטואר 
במצב חדש 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)46-47ח(054-8445520

 AEG מייבש כביסה 
תקין עובד 300 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)46-47ח(050-5967114

 מגהץ קיטור חדש 
באריה!!! 250 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-6253501

 מייבש כביסה חדש 500 
ש"ח 7 קילו טל':

_____________________________________________)46-47ח(050-4116075

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7171228

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 054-8470594

 מסך דק איכותי 24 אינץ 
_____________________________________________)46-47ח(רק 250 ש"ח 052-7171228

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7171228

 בהזדמנות מכשיר 
אינהלציה איכותי כחדש 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 03-9603414

 רדיאטור pilot כחדש 9 
_____________________________________________)46-47ח(צלעות 60 ש"ח 050-4089217

 רדיו דיסק לרכב 
kwnwood עם כל התושב 

והפנלים 100 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(052-7640482

 רדיאטור 200 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיטת נוער נפתחת + 
מגירות + מזרנים צבע ורוד 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 058-3235792

 שולחן עץ לגן + כסאות 
מתאים למשפחתון 150 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-3235792

 מיטה 1 זוגית 140*190 
מצויינת 150 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(בירושלים טל': 054-8423405

 ארון 3 דלתות כולל 
מגירות כחדש 400 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 כוורת צבע לבן 9 תאים 
_____________________________________________)47-48ח(300 ש"ח טל': 054-6689188

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 ספה 2 מקום עור אמיתי 
צבע כחול כהה מצב חדש 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 052-8380655

 למכירה ספה של 2 
מקומות בצבע אפור בז' עור 

הפוך במצב מצוין ב- 400 
_____________________________________________)47-48ח(052-7102897

 למכירה שידה לחדר שינה 
וונגה + 2 שידות לילה 145 

ש"ח 03-9342399
_____________________________________________)47-48ח(054-2013391

 שולחן 180/98 + הרחבה 
500 ש"ח 03-6180473

_____________________________________________)47-48ח(052-7148609

 6 כסאות עץ מרופדות 
100 ש"ח כ"א 03-6180473 

_____________________________________________)47-48ח(052-7148609

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)47-48ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה בבני ברק, מחסן 
כתר פלסטיק 2.87 מ'*1.45 

מ', במצב מצוין, במחיר 
_____________________________________________)47-48ל(הזדמנותי!! 052-7641817

 סלון לשולחן + 6 כסאות 
מרופדים )גם בגב( להתקשר 

אחרי השעה 15:00 1,600 
_____________________________________________)47-50ח(ש"ח 052-8383354

 2 ארונות חדשים מסנדויץ 
ומיטה משולשת יד שניה 

_____________________________________________)47-50ח(052-4227714

 סלון מעור אטלקי חדש, 
שנה בשימוש, 2/3, צבע 

שחור, בהזדמנות 2,500 ש"ח 
להתקשר אחרי השעה 15:00 

_____________________________________________)47-50ח(052-8383354

 אמבטיה לתינוק משולבת 
עם משטח החתלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(0583235792

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר + מתאמים + רשת נגד 
יתושים + כיסוי בד 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 058-3233170

 סלקל JOIE כולל בסיס 
לרכב מתחבר גם לעגלת 
בייבי ג'וגר 350 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 משאבה חשמלית אמצה 
+ מדלה + סינר במצב מצוין 

500 ש"ח י"ם טל':
_____________________________________________)47-48ח(050-4191181

 לול פלסטיק במצב מצויין 
_____________________________________________)47-48ח(170 ש"ח 052-7655652/3

 אמבטיה לתינוק סיליקון 
מתקפלת במצב טוב רק 50 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח ב"ב 054-8423151

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)47-48ח(120 ש"ח 054-8476805

 עגלת תינוק כולל סלקל 
תואם 200 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(052-6140800



כב’-כד’ בחשון תשע”ט  620/11-22/11/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 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 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
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מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 זכרון אס די לנגן וכל 
מכשיר 64 גיגה סמסונג 70 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7640482

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)46-47ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 מכנס גינס' לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-7041010

 בימבות לילדים 25 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(052-7126106

 מראה לארון בגדים 80 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7126106

 עגלת קניות מבד 20 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(052-7126106

 מברגה סזוקי 300 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(חדשה 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
גמיש 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 150 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כסא בטיחות לרכב 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 לול פלסטיק במצב מצוין 
170 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)45-46ח(052-7655652/3

 טרמפיסט לעגלת בוגבו 
150 ש"ח חדש!
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 אמבטיה + רגליים לתינוק 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3245685

 טרמפולינה חדשה לתינוק 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-3245685

 כסא בטיחות חדש 
באריזה לתינוק 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 עגלת תאומים 200 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 גגון שחור לעגלת 4040 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3245685

 מזרן וגגון לעגלת טיקטוק 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה אינפנטי 
צבע שחור גינס' במצב מצויין 

_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 054-8442781

 כיסא אוכל לתינוק איקאה 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3235792

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7102897

 למכירה עגלת מוצי 
מצוינת אמבטיה וטיולון גינס' 

_____________________________________________)46-47ח(ב- 450 ש"ח 050-4116410

 כיסא תינוק לרכב 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 עגלת BOBO שכיבה 
וטיולון + כל החלקים כחדשה, 

_____________________________________________)46-46ל(800 ש"ח 03-6169291

 עגלת מעבר לילד/ה בגיל 
הרך במצב יוצא מן הכלל 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(054-7216671

 עגלת תאומים של ציקו 
חדשה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(054-4895874

 מצב שכיבה לעגלת יויו 
כחול צרפתי כחדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7110675

 כיסא אוכל פו הדוב 
כחדש ב- 200 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)46-47ח(052-7151985

 למכירה מיטת תינוק צבע 
לבן רהיטי טל 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 054-6689188

 שידת החתלה צבע לבן 
רהיטי טל 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-6689188

 כיסא בטיחות לרכב 
מתאים מגיל חצי שנה עד 4 
_____________________________________________)46-47ח(שנים 70 ש"ח 052-6140800

 עגלת מאמס אנד פאפס 
טיולון 400 שכיבה 300 במצב 

_____________________________________________)46-47ח(מצוין 050-4184747

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(גמיש 054-8464909

 מיטת מטר מעץ שמנת 
+ מזרן כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(03-6169291

 טרמפולינה לתינוק כחדש 
_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח 03-6169291

 למכירה מיטת תינוק צבע 
לבן רהיטי טל 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(טל': 054-6689188

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7167777

 מכשיר נוקיה 105 )לא 
כשר( חדש באריזה מצוין 150 

_____________________________________________)45-46ח(שקל 050-8776286

 טלפון כשר חדש 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7958200

 סים טוקמן + שיחות 
חופשי לחודש הראשון 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7167777

 למכירה פלאפון נוקיה 
208 כשר 250 שקל

_____________________________________________)46-47ח(050-4183200

 יאנג S5360 מחודש עם 
כל האביזרים ב- 250

_____________________________________________)46-47ח(053-3118231

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167777

כללי

 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 2 מעילים מעולים 
תוצרת חוץ צבע חום לגילאי 

10-12 כ"א 45 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(052-7110779

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-3256014

 הליכון ילד מצוין עובד 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין 50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד 1G זיכרון 25 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7640482

 דיסק קשיח למחשב נייד 
_____________________________________________)46-47ח(או נייח 75 ש"ח 052-7640482

 למכירה סט סכום איכותי 
חדש באריזה 70 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-4135223 בערב 

 מדפסת קנון חדשה 
מהאריזה + פקס וצילום 140 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח טל': 052-2724747

 doqo 8GB למכירה נגן 
חדש!!! 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)46-47ח(03-6197805 052-7184617

 מברשת חשמלית 
להחלקת שיער חברת דפני 

_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח 058-4450072

 שלדות אופני הרין ועיר 50 
_____________________________________________)46-47ח(שקל 054-3177932

 גלגלי ראלי קדמיים 15 
_____________________________________________)46-47ח(שקל 20 אינץ 054-3177932

 גלגלי ביאמאקס 16-14 
אינץ קדמי ואחורי 15 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-3177932

 סרטי וידאו עלילתיים 
חינוכיים לילדים 10 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-47ח(03-9603414

 אופניים לבוגרים/מבוגרים 
_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח 03-9603414

 שמלות ערב יפות 
ועדכניות במידות שונות 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח לפרטים: 050-4143035

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)46-47ח(גלגלים 25 ש"ח 050-4087927

 סיר רוסטר ארקוסטיל 28 
ס"מ 4.5 ליטר באריזה 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4087927

 מבחר שמלות כלה 
יפייפיות עבור גמ"ח או לכל 

מטרה 250 ש"ח לשמלה 
_____________________________________________)46-47ל(052-7613386

 פראק חדש 500 ש"ח 
נקנה ב- 1,300 טל':

_____________________________________________)46-47ח(050-4116075

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)46-47ח(050-4102263

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח אפשרות לכלוב

_____________________________________________)46-47ח(050-4102264

 למכירה שמיכת פוך יחיד 
רומנטקס חדשה 70 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-4135223 בערב 

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554

 מזרון עבה למיטת תינוק 
150 ש"ח במצב מצוין )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 שטיח לחדר ילדים דמויות 
דיסני חסין אש 70 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 עגלת טיולון סייבקס 
יפיפיה במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בלבד טל': 052-7139700

 למכירה מיטת תינוק צבע 
לבן רהיטי טל 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-6689188

 fisher נדנדה לתינוק 
price מצב מצוין 120 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח()ב"ב( 052-7649864

 למכירה עגלה מתקפלת 
לתיק מאמס פאפס כחדשה 

_____________________________________________)47-48ח(490 ש"ח 052-7113727

 עגלת סטוקי 300 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(053-3160290

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 250 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 100 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 עגלת טיולון לתאומים 
במצב מצויין מחיר 350 שקל 

_____________________________________________)47-48ח(טלפון 050-8447574

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8421756

 שפית בעלת נסיון וידע 
רב מעונינת לבשל ולאפות 

למשפחות, שירות אדיב 
_____________________________________________)47-48א(ומקצועי 052-7602907

ביקוש 
עבודה

 שידת החתלה צבע לבן 
רהיטי טל 400 ש"ח בלבד טל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-6689188

 כוורת צבע לבן 9 תאים 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח טל': 054-6689188

 שידת החתלה כולל מזרן 
במצב מצויין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)45-46ח(052-7609397

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(נייד: 054-8446728

 לול תינוק כולל מזרון 
כחדש! 250 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 סים טוקמן עם אופציה 
לחבילה חודשית 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167777

 נגן די ג'יי במצב מצוין עם 
מגן 150 ש"ח 052-7165780 

_____________________________________________)47-48ח(ירושלים

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש 135*80 ס"מ )ב"ב( 110 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 054-8485026

 הליכון 3 גלגלים, עם 
מעצורים, גובה הידיות מתכוונן 
250 ש"ח דינה 054-6762550 

_____________________________________________)47-48ח(פתח תקווה 

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידה 46-52, 15 יח' 
60 ש"ח דינה 054-6762550 

_____________________________________________)47-48ח(פתח תקווה 

 סיר רוסטר לתנור ולכיריים 
34 ס"מ, 7.2 ל' חדש באריזה 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח דינה 054-6762550

 למסירה עיתוני משפחה 
קטיפה ובתוך המשפחה 

)ישנים( אלעד טל':
_____________________________________________)47-48ח(054-2252171

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 250 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 חליפה חדשה של אקסוס 
_____________________________________________)47-48ח(230 ש"ח 058-3257681

 אורגן מתקפל )סיליקון( 
במצב חדש נקנה ב- 300 ש' 

נמכר ב- 190 ש'
_____________________________________________)47-48ח(052-7140473

 למכירה בגד לארוע לילדה 
מידה 10-12 שרוולון כחול 

רוייאל פייטים וחצאית שחורה 
_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח 054-8063853 ב"ב 

 M-9 'מיקאפ אילמקיאז 
מוצק 60 ש"ח בלבד! בב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(054-8463244

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה זוג רמקולים 
סמסונג חדשים באריזה 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-2819921

 4 זוגות אופניים לילדים 
כל אחד 130 במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(054-2819921

 מציאה! ווטרינה זכוכית 
מעוצבת להדלקת נרות כחדש 

_____________________________________________)47-48ח(350 ש"ח 052-7123321

 ילקוט קל גב חדש במארז: 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

ובקבוק 270 ש"ח טל':
_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה כחדש 180 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 99 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3233170

 פראק שחור R 50 חדש 
שימוש פעם 1 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

 זוג תוכונים יפיפיים + 
כלוב + ציוד + אוכל ב- 140 

_____________________________________________)47-48ח(שקלים טל': 050-4169082

 למכירה בהזדמנות נרתיק 
לאורגן חדש רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8593729

 למכירה סולם ביתי חדש 
בפ"ת 130 ש"ח טל':

_____________________________________________)47-48ח(052-3548715

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)47-48ח(050-4157763

 תוכון + כלוב חדש רק ב- 
_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח ב"ב 054-8423151

 כלוב לציפורים חדש 45 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)47-48ח(054-8423165

 פינקים יפים רק 20 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(ב"ב 054-8423165

 סימילאק 900 גרם שלב 1 
העדה חרדית 60 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8447073

 2 תיקי סמינר חדש 50 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח כ"א טל': 054-8421707

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)47-48ח(בערב 

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6199806 בערב 

 מכונת כביסה מכנית 
מקשים 300 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(03-6199806 בערב

 ילקוט קלגב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב 

כחדש 60 ש"ח )ב"ב( טל': 
_____________________________________________)47-48ח(054-8485026

 קורקינט לילדים 3 גלגלים 
14 ש"ח ואופני BMX גודל 20 

_____________________________________________)47-48ח(אינץ 20 ש"ח 054-3177932

 אופני עיר הילוכים 26 
_____________________________________________)47-48ח(אינץ 150 שקל 054-3177932

 נעלי רדבק שחורות מידה 
8 )42( במצב מצוין 350 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-3299505

 למכירה מצלמה נסתרת 
ומקליט באיכות גבוהה 300 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בלבד 052-7659134

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)47-48ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)47-48ח(050-4102263

 וילון 3 שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 250*85 ס"מ 400 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 300 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(050-4102263

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(054-8476805

 אופניים לגיל חצי שנה עד 
_____________________________________________)47-48ח(4 150 ש"ח 052-6140800

 סימילאק 900 גרם בבני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 50 ש"ח 054-8481585

 שטריימל למכירה במצב 
_____________________________________________)47-48ח(נהדר 500 ש"ח 058-3292985

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8423405

 אופני הילוכים במצב 
טוב גודל בינוני 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8457794

 שמן דגים דרך חיים 
)אומגה 3 600 מ"ג( 60 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8457794

 צמיד פנדורה אמיתי 
התליונים לא אמיתיים 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-8435331

 למסירה חוברות 
קטיפה והידברות וכן "בתוך 

המשפחה" טל':
_____________________________________________)46-47ח(055-6681048

 למסירה עיתוני משפחה 
קטיפה ובתוך המשפחה ישנים 

_____________________________________________)46-47ח()אלעד( טל': 054-2252171

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ', אורך 2 מטר 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)46-47ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 מנורת שולחן רגילה 20 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-6907470

 ארון כתר גדול כחדש 
ממש רק 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7154863

 אופני ילדים מתאימים על 
גיל 4 סמרט קיץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-6140800

 מפת יגר באריזה צבע 
בז' עם דוגמא משובצת 
2.20*1.50 מ' 80 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-4087927

 קרטונים חומים חדשים 
למעבר דירה/אחסון 25 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-4087927

 שטיח עבודת יד כחול 
במצב חדש! בהזדמנות! 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 058-3292985

 מעמד יפיפה לקישוטים 
וכד' חדש ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(03-6169291

 גוף תאורה למטבח וכד' 
_____________________________________________)46-47ח(חדש 30 ש"ח 03-6169291

 שטיח עגול גדול בצבע 
סגול כחדש )לחדר ילדים( 30 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 03-6169291

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע נדירה צבע מנטה 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה מיוחדת 450 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4121013

 מזרון + גגון )סט( 
ל-YOYO בצבע מנטה שמור 

כחדש 150 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-4121013

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דרשו 310 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 050-4183200

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערובת 150 שקל

_____________________________________________)46-47ח(050-4157763

 מסקרה חדשה של איל 
מקיאג' ב- 80 ש"ח בלבד 

במקום 140 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-4116410

 למכירה אופני הרים מידה 
26 שילדה אלומיניום במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-2819921

 ממיר apple tv חדש 
בקופסא 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(054-4980062

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 טלית 200 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש 120 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 150 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 פלטה לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מתקן לפופקורן 20 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש 054-4273857

 סקטבורד 50 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 תפילין 300 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סט 5 מחזורי רבא מעור 
בצבע בורדו 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 סט 2 מחזורים רינת ישראל 
חדשים 50 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 2 גיטרות קלאסיות 
איכותיות בתוך תיקים 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח כ"א 050-3894767

 למסירה עיתונים ישנים + 
_____________________________________________)45-46ח(עלונים 02-5812872

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(03-6199806 בערב

 מנורת מתכת עומדת 
חדשה 5 קנים גובה 1 מ' 480 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-3894767



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

■ 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 - ייעו 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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 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

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)44-47א(054-7680455

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות/

סייעות לגיל הרך 
חלקית/מלאה
053-3119204
_____________________________________________)44-47ש(054-4499177

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למאפיית סלפק ב"ב 
דרושים עובדים למשמרת ערב 

14:00-23:00 ישראל-
_____________________________________________)44-47ש(054-2802057

 לסטודיו לעיצוב שמלות 
ברמת גן דרושה תופרת 
מקצועית. שעות נוחות

050-4535005)44-47(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)44-47(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי 
ילדים ב"ב דרושה מוכרת 

לשעות הבוקר תנאים טובים 
_____________________________________________)44-47(למתאימה 054-7694963

 לגבאי בית הכנסת 
לשבת בקשות חזן ופייטן 
בשילוב הרצאות ושיעורי 

תורה הרב הלוי-
_____________________________________________)44-47ש(050-4114579

 לגבאי בית הכנסת 
לשבת בקשות חזן ופייטן 
בשילוב הרצאות ושיעורי 

תורה הרב הלוי-
_____________________________________________)44-47ש(050-4114579

 לארגון חסד טלפניות 
מנוסות וטלמרקטינג 

לשעות הערב, תנאים 
_____________________________________________)44-47ל(מצויינים 03-6746678 

 דרושה מנה"ח לחצי 
משרה למילוי מקום במשרד 

רו"ח קו"ח לפקס
_____________________________________________)44-47ש(03-574-9633

 דרושות סייעות/גננות 
גיל +25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב 
_____________________________________________)44-47ש(צוות חרדי 050-8938869

 למוקד נפרד בבני ברק 
דרושות נציגות מכירה 34 ש"ח 

לשעה + עמלות
054-5789059)44-47(_____________________________________________

 למוקד נפרד בבני ברק 
דרושות נציגות מכירה 34 ש"ח 

לשעה + עמלות
054-5789059)44-47(_____________________________________________

 לחנות פלאפל בבני ברק 
דרוש עובד לשעות הבוקר 

7:30-12:00 + עובד לנקיון 
בערב מ- 23:00. להתקשר 

_____________________________________________)44-47ל(בערב 054-8099198

 דרושה עוזרת לעבודות 
_____________________________________________)47-48א(בית קלות בב"ב 054-6904816

 לחברת נדל"ן ברמת 
השרון דרושה עובדת למחלקת 

שירות לקוחות
aviya@avney-derech.co.il)45-48א(_____________________________________________

 דרושים נהגי מוניות/
אוטובוס + רשיון ג' תנאים 

מעולים למתאימים
_____________________________________________)45-48א(052-8530000

 למזנון חלבי דרוש עובד 
אחראי ומסור מעל גיל 25 

לשעות הבוקר/ערב
_____________________________________________)45-48ל(054-8479820

 לביה"ס באלעד מורה 
לאנגלית נסיון חובה! מטפחת 
bsbelad@gmail.com :45-48ל(בלבד. קו"ח(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

קול העיר ב"ב / 8244576 / 

דרוש/ה

לפרטים, שי: 052-8273577

מחלק/ת אוכל בפס חם
למסעדה קטנה באונ' בר אילן בגבעת שמואל 

ראשון-חמישי 10:00-16:00

 לארגון חסד גדול במרכז 
דרוש נהג משאית, עדיפות 

מעל 12 טון, לפרטים
052-3867715 או

03-6105531)46-47(_____________________________________________

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדי 

שולחן, "פותחים 
וגומרים", חובה נסיון + 

ויזה בתוקף!
054-8474734 בין 

_____________________________________________)46-49ל(18:00-21:00

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בבני ברק
_____________________________________________)46-49א(050-6905048

 לחברה בינלאומית 
דרושים אנשים רציניים לעבודה 

בפרויקט בהקמה, אפשרות 
_____________________________________________)46-49ל(מהבית 058-3261259

 למעון בגבעת שמואל 
משרה מלאה/חלקית לאמהות 

וללומדות דרושות מטפלות 
_____________________________________________)46-49ש(לתינוקות 050-7884864

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 

_____________________________________________)46-47ל(חלקית/מלאה 052-7603242

 לחברת נדל"ן מובילה 
בבני ברק דרוש/ה איש/אשת 

טלמקטינג לחצי משרה, 
תנאים טובים למתאימים/ות 

קו"ח למייל
ofir@tower-land.co.il)45-48(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

_____________________________________________)45-48א(058-3239723

 לחב' יבוא ציוד רפואי 
בקריית שדות התעופה, 
פקידת מכירות קו"ח ל:

m.l@asyah.co.il
_____________________________________________)46-49ל(תנאים טובים

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
eden@eitam-finance.com | 052-8865774

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי מכירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרוש עובד עם רשיון נהיגה 
בעל חוש טכני, לסוככים בבני 

_____________________________________________)47-48(ברק. 050-2025063

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב, 
באזור ב"ב, תנאים טובים 

_____________________________________________)47-50ל(03-5494080

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות בעלות 

נסיון, תנאים טובים
_____________________________________________)47-50ש(050-3003100

 למעון יום שיקומי על"ה- 
סייעות חינוכיות לפעוטות עם 
צרכים מיוחדים, תנאים טובים 
למתאימות. טל' 03-6711800

קו"ח לפקס 03-617-1808
sariw@aleh.org)47-50ש(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני ברק 
דרושים רו"ח וכן מנה"ח עם 

נסיון רב לטיפול בתיקי חברות 
ועצמאים קו"ח:

cpa4110@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
אחראית צהריים לניהול 
מעון בב"ב, שכר גבוה! 

_____________________________________________)47-50ש(054-5841018

 דרושה הסעה ל- 8 
ילדים משכונת שעריה 
- פתח תקווה, לשכונת 

תקומה, הלוך ושוב. 
בוקר 7:15 חזור 14:00 

לפרטים נוספים:
054-2686001)47-48(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)47-50ש(052-8750036

 דרושים לעבודה מהבית: 
שרטט/ת לחברת בטיחות אש 
***טלפנית לקביעת תורים ל- 
4 שעות ***מפתח/ת תוכנה/

אפליקציה לפרויקט מיוחד 
***מנהל/ת חשבונות לעבודה 

מהבית. גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)47-47(_____________________________________________

 דרוש/ה סוכן/ת שטח + 
רכב צמוד. בסיס 9,000 ש"ח 

+ בונוסים שכר סופי
20,000-15,000 גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)47-47(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז 
ובבני ברק: מנה"ח ראשית 

לחברת הייטק ***מזכיר 
נמרץ בב"ב ***עוזר/ת נהג 

בפ"ת ***מזכירת מנכ"ל חרדי 
10,000-14,000 ש"ח. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)47-47(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה לסמינר חשוב ***קלדן 

לת"ת ***מנהל/ת חשבונות 
1+2 לרשת מלונות. גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)47-47(_____________________________________________

 לבית אבות לעצמאיים 
בבני ברק מפעילה 

לחוגים ותעסוקה אחה"צ 
15:00-18:00 שישי 

9:00-11:00 קו"ח למייל: 
ganeymargoa@neto.net.il)44-47(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה

050-8557084)44-03/20(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לחברת נדל"ן מובילה, 
דרוש/ה נציג/ה לתיאום 
פגישות, שעות גמישות, 

38 ש"ח לשעה + בונוסים 
מדהימים! דרישות התפקיד - 

נסיון קודם יתרון אך לא הכרחי 
מקום העבודה - בני ברק 

03-7517660
info@tower-land.co.il)45-48(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת חרוצה ואוהבת למשרה 

מלאה גילאי 2.5 שנה
_____________________________________________)46-49ל(052-8530061 052-8226582

 דרושים נהגים 
לאוטובוס ציבורי זעיר 

מגוש דן לעבודת בוקר/
ערב נ.צ. הסעים

_____________________________________________)46-49(052-3821702 ציפי

 דרושה אשה לפעמיים/
שלוש בשבוע לשיחה ופעילות 

עם קשיש בביתו בב"ב
_____________________________________________)46-47ל(052-2438583

 דרוש מנקה לישיבה בב"ב, 
כולל שישי ומוצ"ש 8,000 

ש"ח, 6 שעות
yisragrodz@gmail.com)46-49ל(_____________________________________________

 ניהול משרד מהנדסים 
ברמת גן + נסיון + 

שליטה בתוכנות 
משרדיות, קו"ח לפקס 
03-579-3683 או למייל 

adler.praty@gmail.com)46-50ש(_____________________________________________

 למרפאת שיניים דתית 
בהוד השרון דרוש סייע 

לרופא שיניים תנאים 
_____________________________________________)46-49ש(מעולים 050-4502190

 למשרד סולידי בב"ב 
תותחית מכירות טלפוניות 

מוטיבציה, יוזמת, שכר פצצה! 
_____________________________________________)46-47ש(טל'/וואצאפ 054-4627165

 למרפאה חרדית של קופת 
חולים בירושלים מזכיר/ה 

לניהול המרפאה, שעות נוחות, 
שכר גלובלי 11,000 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד סמוך לבני 
ברק פקיד/ת בק אופיס, א-ה 

8:00-14:00, שכר 45 ש"ח 
לשעה. קריירה

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 נהג חלוקה עם רשיון 
ב' משנת 2007 מאזור 

מודיעין לוד והסביבה 
_____________________________________________)47-50ש(052-8708776

 לעמותה מצליחה דרושה 
ראש צוות לטלמרקטינג 
ולעבודה כראש המוקד 

kupathayeladim@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 למשרד נשים בבני 
ברק דרושה מזכירה + גביה 

למשמרת בוקר/ערב. לפרטים 
055-6720534 / פקס

03-616-5110)47-47(_____________________________________________

 לחברה חרדית מנהל/ת 
צוות לעבודה מהבית, לניהול 
שוטף של הצוות, לא נדרש 

ניסיון ניהולי, 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 דרושה חרדית מנוסה 
לטיפול בתינוק לשעות הבוקר 

בכפר גנים ג' פ"ת, 40 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ל(לשעה 052-7995269

 לרשת גני ילדים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן, 
ועבודה מול הצוות החינוכי. 

2-3 שעות ביום, 36 ש"ח 
לשעה. קריירה

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 דרוש מחנך לכיתות 
ד-ז לת"ת בבת ים, נסיון 

_____________________________________________)47-50א(חובה 050-4148407/5

 לאופטיקה עינית 
סניף ב"ב דרושה מזכירה 

לעבודה במשמרות 
אחה"צ, קו"ח לפקס 

03-618-9930 או למייל 
drushimoptic@gmail.com)47-48ל(_____________________________________________

 דרושות טלפניות 
מקצועיות ומנוסות למחלקת 
גיוס תרומות בב"ב, תורמים 

פוטנציאליים, תנאים מצויינים, 
משרת בוקר 9:00-14:00 קו"ח 

tami@haverim.org.il 47-50ש(למייל(_____________________________________________

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-48(שמעון: 055-5527391

 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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 מעוניין לעבוד בתור צלם 
וידאו או תמונות ניסיון בצילום 

_____________________________________________)46-47ח(052-9922849

 מנה"ח וחשבת שכר 
בעלת ניסיון מחפשת משרה 
_____________________________________________)46-47ח(באזור המרכז 054-8598798

 אשה סבלנית פנויה 
להנעים זמנם של נשים בגיל 

_____________________________________________)46-47ח(הזהב 052-7694064



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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