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 )19.12.19( האחרון  חמישי  ביום  נתן  האנרגיה  משרד 
הגז  והזרמת  לוויתן  אסדת  להפעלת  הסופי  האישור  את 
הטבעי. בארות הגז הטבעי נפתחו ביום שני בשעה 02:00 בבוקר 
והגז הטבעי הגיע למערכת ההולכה של נתג"ז באותו היום בשעה 

15:00 בצהריים ומשם לכל הצרכנים.  
גז  זרימת  החלה  בבוקר   02:00 בשעה  הבארות  פתיחת  מרגע 
בצנרת הימית. כ-5 שעות לאחר מכן צפוי להיפלט לאוויר חנקן 
ובהדרגה חנקן מעורב בגז טבעי, וזאת למשך מספר מצומצם של 

שעות ובהיקף מוגבל ומפוקח )נישוב(.
משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה מדגישים, כי בתקופת 
באופן  ינוטרו  הפליטות  ריכוזי  הנישוב,  לרבות  האסדה,  הרצת 
רציף. על פי הערכות המומחים ובהתבסס על המודלים המקובלים 
בעולם, שינוי באיכות האוויר, ככל שיהיה, צפוי להיות קטן ולא 
אחרים  באזורים  הקיימים  היעד  וערכי  הסביבה  מערכי  לחרוג 

בארץ. 
ביום הזרמת הגז הטבעי יהיו צוותים מקצועיים של המשרדים 

על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור. 
 BCM כ-500  מכיל   ,2010 בשנת  שהתגלה  לוויתן  מאגר 
וממוקם 110 ק"מ מהחוף בעומק של כ-1650 מטר בעומק המים 

הכלכליים של ישראל. 
מאות  פני  על  מתפרסת  לוויתן  מאגר  של  ההפקה  צנרת 

קילומטרים ותחילת ההפקה תתבצע מ-4 קידוחי הפקה.
את  הישראלי  האנרגיה  למשק  מעניק  למשק  לוויתן  חיבור 
להפסקת  יוביל  הטבעי,  הגז  אספקת  במקורות  הנחוצה  היתירות 
השימוש בפחם, מאפשר ייצוא גז טבעי למדינות שכנות ומשפר 

את קידום התחרות במשק.
אסדת  הפעלת  לקראת  אמר  שטייניץ  יובל  דר'  האנרגיה,  שר 
לוויתן: "עשור לאחר גילוי אחד מאוצרות הטבע הגדולים ביותר 
ממנו  לזרום  יתחיל  הטבעי  הגז  לוויתן,  מאגר  ישראל,  במדינת 
דרך  בציון  מדובר  ישראל,  במדינת  היסטורי  יום  זהו  החוף.  אל 
משמעותי ביישום מתווה הגז הטבעי שיאפשר את הסבת תחנות 
הכח לשימוש בגז טבעי להפחתת זיהום האוויר ולהפיכת מדינת 

ישראל למעצמת גז עם ייצוא הגז למצרים ולירדן".

הזרמת גז למצרים

לקראת תחילת הזרמת הגז הטבעי מלוויתן, חתם שר האנרגיה 
גז טבעי מישראל  יובל שטייניץ על האישורים הנדרשים לייצוא 
ההליכים  כל  שהושלמו  לאחר  ניתנו  האישורים  למצרים. 
המקצועיים לבחינת הנושא, התקבל אישורה של רשות התחרות 

ולאחר היוועצות בוועדת הריכוזיות ובהתאם להמלצתה.
וייועד  ו"תמר"  "לוויתן"  מחזקות  יתבצע  הטבעי  הגז  ייצוא 
באמצעות  נוזלי  גז  לייצוא  או  במצרים  המקומי  במשק  לשימוש 

מתקני הנזלה הנמצאים במצרים.  
 BCM כ-60  של  מרבית  לכמות  הינו  לייצוא  הניתן  האישור 
 15 של  לתקופה  "תמר"  מחזקת   BCM ו-25  "לוויתן"  מחזקת 

שנים.
ברישיון  השליטה  העברת  את  שטייניץ  השר  אישר  בנוסף, 
PRIMA לחברת EMG ואישר את ההוראות לשימוש במערכת 
ההולכה של חברת PRIMA המחברת בין אשקלון לאל-עריש, 

לטובת ייצוא הגז הטבעי מישראלי למצרים.
על  חתמתי  קצר  זמן  "לפני  שטייניץ:  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 

מדינת  הופכת  בכך  למצרים.  מישראל  טבעי  גז  לייצוא  אישור 
ולשותפה  אנרגיה  ליצואנית  בתולדותיה,  לראשונה  ישראל, 
ממאגרי  למצרים,  הגז  ייצוא  האזורי.  האנרגיה  במשק  חשובה 
בין  ביותר  משמעותי  כלכלי  פעולה  שיתוף  הוא  ותמר,  לוויתן 
ישראל ומצרים מאז נחתם הסכם השלום בין המדינות. זוהי אבן 
דרך היסטורית למדינת ישראל. מהפכת הגז הטבעי הופכת אותנו 
למעצמת אנרגיה ותאפשר לנו, לא רק הכנסות עצומות למדינה, 

אלא גם הפחתה דרמטית בזיהום אוויר".

שר האנרגיה יובל שטייניץ חותם על האישורים 

מאת: יחיאל חן
      

בשנתיים  יחוברו  הארץ  בצפון  חולים  בתי  שלושה 
בכך  ויוזילו  הטבעי,  הגז  של  החלוקה  לרשת  הקרובות 
את עלויותיהם, כך מעדכנת רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה. 
לגליל  הרפואי  המרכז  בצפון:  החולים  בתי  בשלושת  מדובר 
בטבריה,  פוריה  החולים  ובית  בצפת  זיו  החולים  בית  )נהריה(, 

חברת  מול  ההסכמים  על  הקרובים  בימים  לחתום  צפויים  אשר 
נחתמים במטרה  החלוקה באמצעות משרד הבריאות. ההסכמים 
השימוש  את  ולהגדיל  מזהמים  בדלקים  השימוש  את  להפחית 
בגז טבעי בתחומים השונים. בעקבות המעבר לגז הטבעי, יופסק 
מצטרפים  והם  החולים,  בתי  בשלושת  ובסולר  במזוט  השימוש 
לרשת   2018 בשנת  חובר  שכבר  ברחובות,  קפלן  החולים  לבית 

החלוקה וצורך מאז גז טבעי לשימושיו השונים.
שלושת בתי החולים יחוברו לתחנות קוגנרציה )תחנות כוח 
בתי  של  האנרגיה  צרכי  כלל  את  לספק  צפויות  אשר  קטנות(, 

החולים, כולל חשמל וחום/קור בהתאם לשימושים השונים: 
פוריה  החולים  לבית  טבעי  גז  שתספק  הכוח  תחנת  הספק 
הציוד  הסבת  זמן  למשך  הצפי   .MW  2 על  עומד  בטבריה 
כולל  הצנרת  והגעת  התחנה  הקמת  החולים,  בבית  הפנימי 
תחנת  באמצעות  מתבצעת  הגז  חלוקת  כשנתיים.  הוא  ההגזה 
PRMS )תחנת הפחתת לחץ( שנמצאת בצומת גולני ותעביר 

את הגז לבית החולים דרך רשת החלוקה. 
הספק תחנת הכוח שתספק גז טבעי לבית החולים זיו בצפת 
הפנימי  הציוד  הסבת  זמן  למשך  הצפי   .MW  1.5 על  עומד 
בבית החולים, הקמת התחנה והגעת הצנרת כולל ההגזה הוא 
 PRMS תחנת  באמצעות  מתבצעת  הגז  חלוקת  כשנתיים. 

)תחנת הפחתת לחץ( שנמצאת בצומת גולני ותעביר את הגז לבית 
החולים דרך רשת החלוקה. 

הספק תחנת הכוח שתספק גז טבעי לבית החולים גליל מערבי 
בנהריה עומד על MW 3.5. הצפי למשך זמן הסבת הציוד הפנימי 
הוא  ההגזה  כולל  הצנרת  והגעת  התחנה  הקמת  החולים,  בבית 
כשנתיים. חלוקת הגז מתבצעת באמצעות תחנת PRMS )תחנת 
לבית  הגז  את  ותעביר  חיפה  במפרץ  שנמצאת  לחץ(  הפחתת 

החולים דרך רשת החלוקה.
ממשיך  האנרגיה  "משרד  שטייניץ:  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
לקדם חיבור צרכנים חדשים לגז טבעי, שהינו נקי יותר וזול יותר, 
זאת כחלק ממדיניות 2030 שיזמתי למעבר מדינת ישראל מאנרגיה 
מזהמת לגז טבעי ואנרגיות מתחדשות. אני מאמין, כי עם הסרת 
שמשרד  בחיבור  וההקלות  קיימים  שהיו  הבירוקרטיים  החסמים 
האנרגיה מוביל, מקומות וצרכנים נוספים יחוברו בעתיד הקרוב"

בתעשייה  טבעי  בגז  לשימוש  מעבר  מעודד  האנרגיה  משרד 
 2030 לשנת  האנרגיה  משק  מיעדי  כחלק  עיקרי,  אנרגיה  כמקור 
ובהתאם לזאת בעתיד ייחתמו הסכמים נוספים עם בתי החולים: 
איכילוב, ברזילי, הילל יפה ועוד. הגז הטבעי מעניק יתרונות רבים 
לצרכן ולמשק, ביניהם הוזלת עלויות ייצור החשמל וכן הפחתת 

זיהום האוויר ופליטת גזי החממה.
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החל ממוצאי השבת האחרון, יצא לדרכו קו הרכבת המהיר מירושלים לתחנת ההגנה בתל אביב  השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כץ 
חנכו את קו הרכבת המהיר מירושלים לתל אביב

משרד הכלכלה והתעשייה מסכם את התכנית להעלאת הפריון בתעשייה: 36 מיליון ש"ח לסיוע בהעלאת הפריון בתעשייה הישראלית 
ניתנו ל-37 בקשות בהיקף השקעה של כ-120 מיליון ש"ח  שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "העלאת הפריון בישראל הוא אחד 

היעדים המרכזיים לקידום והתעשייה והעסקים"

הרכבת יצאה מהתחנה

מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית

מאת: מנדי קליין

ממוצאי  החל  הרצה,  נסיעות  של  שבועות  מספר  לאחר 
שבת האחרון )21 בדצמבר(, קו הרכבת המהיר החל לפעול 
מתחנת יצחק נבון בירושלים לתחנת ההגנה שבתל אביב. 
ישראל  והמודיעין,  החוץ  ושר  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה,  שר 

כץ, חנכו ביום חמישי את הנסיעה הראשונה בקו הרכבת המהיר.
בין  כיום  פועל  כשנה,  לפני  שנפתח  לירושלים  המהיר  הקו 
תחנת יצחק נבון )תחנת האומה( לתחנת נתב"ג. משם, ממשיכים 
החל  הארץ.  חלקי  ולשאר  אביב  לתל  המשך  ברכבות  הנוסעים 
ממוצאי שבת, תמשיך הרכבת עד לתחנת רכבת ההגנה בתל אביב. 
2018(, בוצעו בקו הרכבת המהיר  מאז פתיחת הקו )ספטמבר 
יותר משלושה מיליון נסיעות. מדי יום נוסעים בקו כעשרת אלפים 
נוסעים בממוצע. מספר הנוסעים ברכבת, בכל נסיעה מוגבל כיום 
עבודות  השלמת  עם  הקרובים,  בחודשים  בלבד.  נוסעים  ל-400 
החישמול של המסילה באיילון, צפויה ההגבלה להתבטל בהדרגה. 
שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' הודה לשר ישראל כץ, להנהלת 
משרד התחבורה ולרכבת ישראל על החזון והראיה לטווח רחוק 
בהקמת הקו המהיר לירושלים. "זהו בוקר של התרגשות. בימים 
תל  ומדינת  השנייה  וישראל  הראשונה  ישראל  על  מדברים  בהם 
בונים גשר. עם כל המחלוקות לא  ירושלים אנחנו  ומדינת  אביב 
ניתן לייצר חיץ אלא נבנה דרכים ורכבות כי בני עם אחד אנחנו", 

הוסיף סמוטריץ'.
שר החוץ והמודיעין, ישראל כץ ציין כי מדובר ביום חג עבורו. 
"אחרי שנים של עבודה קשה, ומאבקים, ירושלים מתחברת לתל 
אביב. אני קורא להן מסילות דוד המלך, שמחברות את עיר דוד 
העיר  בחיזוק  אדירה  משמעות  כאן  יש  המדינה.  חלקי  לשאר 
כמו  בדיוק  ישראל,  ארץ  בונים את  כך  וחיזוק המדינה.  ירושלים 

בשנת 1948", הוסיף השר כץ.
מנכ"ל הרכבת, מיכאל מייקסנר הוסיף כי מדובר בהישג חשוב 
לחברת רכבת ישראל, המהווה מנוף לתוכנית הפיתוח של הרכבת, 

המונעות,  חדישות  ברכבות  דיזל,  המונע  הנייד,  צי  בהם החלפת 
באמצעות אנרגיה חשמלית ירוקה. בחודשים הקרובים נשפר עוד 
יותר את השירות עם הארכת השירות עד לתחנות תל אביב השלום 
וסבידור מרכז. אני מודה לעובדינו על עבודתם המאומצת ומברך 

את נוסעי הרכבת".
 21:56 בשעה  שבת  במוצאי  יצאו  בקו  הראשונות  הרכבות 

בלילה מתחנת ההגנה בתל אביב ומתחנת נבון בירושלים, ויגיעו 
נתב"ג.  בתחנת  עצירה  לאחר  בלבד,  דקות   32-34 בתוך  ליעד 
הרכבות יפעלו בימים ראשון עד חמישי, בתדירות של שתי רכבות 
בשעה לכל כיוון, מהשעה 06:20 בבוקר ועד לשעה 21:30 בערב, 
ובמוצאי שבת רכבת אחת בשעה לכל כיוון, מהשעה 21:56 ועד 

לחצות.

מאת: חיים רייך

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מסכמת את 
שנת 2019 במסגרת התכנית להעלאת הפריון בתעשייה.

בהתאם להחלטות ממשלה, הרשות להשקעות במשרד 
הכלכלה והתעשייה, יצאה השנה במסלול להעלאת הפריון בענפי 
המסלול  ובירושלים.  לאומית  עדיפות  באזורי  השונים  התעשייה 
ולאפשר למשק  הפריון בתעשייה  צמיחת  קצב  את  להגביר  נועד 
מדינות  מול  התחרות  את  ולשפר  חסמים  להקטין  הישראלי 

.OECD-ה
2019, הוגשו  במסגרת שני המקצים שבמסלול לשנת הכספים 
70 בקשות. מתוכן אושרו עד כה 37 בקשות בהיקף השקעה של 
בשבועות   .₪ מיליון  כ-36  של  נגזר  ומענק   ,₪ מיליון  כ-120 
הקרובים יתקיימו דיונים נוספים, בהם יובאו לדיון בקשות נוספות.

תלויים  בו  והשינוי  הפריון  ורמת  הואיל  הם:  התוכנית  עיקרי 
הפיזי,  ההון  מלאי  במשק,  האנושי  ההון  כגון  גורמים,  במספר 
הרמה הטכנולוגית של המפעל ויעילות הניצול של גורמי הייצור, 
לשפר  בכדי  בהן  יש  אשר  שונות  פעולה  דרכי  מציעה  התכנית 
לשעה(  המוסף  והערך  למשרה  המוסף  )הערך  הפריון  מדדי  את 
בלפחות 30% וכך להעלות את רמת הפריון במפעל או בקו ייצור. 
התכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את 
רמת הפריון שלהם במפעל ספציפי בתאגיד, או בקו ייצור, ובלבד 
שעיקר העיסוק של המפעל הוא באחד מענפי התעשייה השונים 
בסדר C על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו כן, הכנסותיו 
של המפעל בישראל לא יעלו על 200 מיליון ש"ח ושפעילותו לא 

עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים. 
הפריון  להעלאת  תכנית  ביצוע  בעבור  סיוע  מעניקה  התכנית 
סיוע  מבקש  בנוסף,  העסקית(.  התכנית  את  גם  כוללת  )התכנית 
שבקשתו אושרה על ידי הוועדה, יהיה זכאי לקבל סיוע גם עבור 
להשקעות  בנוסף  העבודה  פריון  להעלאת  התכנית  הכנת  עלות 

המזכות.
ההשקעות  תקרת   ,₪ מיליון   10 עד  שמחזורו  מפעל  עבור 
המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% 

- עד 300 אלף ₪.
ההשקעות  תקרת   ,₪ מיליון   10-75 שמחזורו  מפעל  עבור 
המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% 

- עד 1.5 מיליון ₪.
ההשקעות  תקרת   ,₪ מיליון  מ75-200  שמחזורו  מפעל  עבור 
הינו  הסיוע  שיעור  כאשר   ,₪ מיליון   10 על  תעלה  לא  המזכות 

30% - עד 3 מיליון ₪.
להעלאת  "תכנית  לגבש  הסיוע  מבקש  על  ההוראה  במסגרת 
הפריון בתעשייה" המתייחסת, לכל הפחות, ל-2 מרכיבים מתוך 
5 המרכיבים המפורטים בהוראת המנכ"ל, כאשר מרכיבים 1 ו- 2 

הם מרכיבי חובה ואילו מרכיבים 3-5 הם מרכיבי רשות.
במסגרת שיתוף פעולה בין הרשות להשקעות למינהל תעשיות 
וחומרי  במשאבים  -5התייעלות  מרכיב  גובש  הכלכלה,  במשרד 
גלם, אשר מתקבל כתוצאה מהחיסכון בעלויות חומרי הגלם של 
הנוגעים  משאבים  בעלויות  מחסכון  כתוצאה  או  עצמו  המוצר 
ישירות לתהליך הייצור של המוצר כגון אנרגיה ומים, או בכמות 
של  נלווית  תוצאה  הייצור.  לתהליך  הנלווים  והנפל  הפחתים 
ההשקעות הללו הינה סביבתית - צמצום החתימה הסביבתית של 

התעשייה דוגמת כמות פסולת להטמנה, שפכים, פליטות לאוויר 
וכו'.

צורת  את  המשנה  לחברה  השקעה  תכנית  אושרה  למשל,  כך 
ומוצרים  גלם   – החברה  מוצרי  בעבר  מוצריה.  של  האחסון 
החברה  חשמל.  שצרך  קירור  בחדר  מאוחסנים  היו   - מוגמרים 
אחסון  במקום  מוגמרת  תוצרת  של  חכם  לאחסון  כעת  עוברת 
הנדרש.  האחסון  שטח  משמעותית  יצטמצם  ובכך  גלם,  חומרי 
בנוסף, השימוש בחשמל יצטמצם ויעמוד על 400,000 ₪ במקום 

1,195,500 ₪ - חסכון של 795,500 ₪ בשנה.
ד"ר נחום איצקוביץ מנהל הרשות להשקעות: "שיפור הפריון 
בתעשייה הישראלית הינו צו השעה, המאמץ המתבצע כעת ע"י 
תפנית  לייצר  אמור  הפריון  מסלול  בקידום  להשקעות  הרשות 
הפריון  לשיפור  ברור  יעד  העמדת  מעשית.  גם  כמו  תודעתית 
ומאמצים  משאבים  לעוד  לבוא  לעתיד  יביא  והוא  מתבקש, 
העדיפות  באזורי  ובמיוחד  בישראל  התעשייה  לקידום  שיביאו 
ולכלכלה  לתעשייה  המפתח  הינו  הפריון  שיפור  הפריפריאליים. 

פורחת בישראל".
בישראל  הפריון  "העלאת  כהן:  אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
והעסקים.  והתעשייה  לקידום  המרכזיים  היעדים  אחד  הוא 
יעלו  כושר התחרות של העסקים,  ישפרו את  התוכניות שאושרו 
את הרווחיות ורמת השכר של העובדים ויסייעו בהצמחת המשק. 
התעשייה והעסקים הם מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה ואנו 
כאן בכדי להעניק להם את מגוון כלי התמיכה והסיוע  להם הם 
הן  התחרות  כושר  את  ולשפר  להתפתח  להצליח,  בכדי  זקוקים 

בארץ והן בעולם".

 השרים סמוטריץ וכץ חונכים את הרכבת )צילום: ששון תירם( 
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בנק מרכנתיל השלים את מיזוג "מוניציפל בנק" 
לקוחות בנק מוניציפל )לשעבר: בנק דקסיה ישראל( ישתייכו מעתה לבנק מרכנתיל מקבוצת 

דיסקונט  עם השלמת תהליך המיזוג, מקים מרכנתיל את 'אגף רשויות מקומיות' בחטיבה 
המסחרית  שוקי בורשטיין, מנכ"ל מרכנתיל: "המיזוג מהווה השלמה חשובה לפעילותינו המומחית 

במגזרים ובקהילות"

מאת: מנדי קליין

גם  ישראליים  שיאים  שבירת  של  עשור 
חברת  מנתוני  עולה  כך  המקוון,  הסחר  בתחום 
דואר ישראל לסיכום העשור החולף. בעשור בו 
הוכתרה ישראל בתור "המדינה הצומחת בסחר 
לגודל  ביחס   "OECD-ה מדינות  בין  המקוון 
המדינות  מעשר  וכאחת   ,)2016( האוכלוסיה 
הבינלאומיים  הקניות  בימי  הרבה  הכי  שהזמינו 
)2018(, נראה  נובמבר פר נפש  שנערכו בחודש 
מנתוני חברת דואר ישראל כי השיא עדיין לפנינו. 
בדואר מעריכים כי שנת 2019 צפויה להסתיים 
מחו"ל,  חבילות  מיליון  כ-68  של  הזמנה  עם 
של  גידול  טון,  אלף  כ-16  של  כולל  במשקל 
כ-18.4  הוזמנו  אז   ,2010 מול  בכמות   370%
מיליון חבילות בלבד. הנתון הבולט הוא הקפיצה 
המשמעותית במשקל החבילות שגדל מאז שנת 
כ-2,063  על  אז עמד המשקל  בכ-770%   ,2010
  statista.com,האתר נתוני  פי  על  בשנה.  טון 
הסחר  באתרי  הישראליים  של  ההזמנות  היקף 
ב-2019  להסתכם  וצפוי   10 פי  צמח  המקוון 
בכ-13.1 מיליארד שקל מול 1.3 מיליארד שקל 

בשנת 2010. 
ישראל,  דואר  מנכ"ל  גולדשטיין,  דני  לדברי 
"הצרכן הישראלי שינה את הרגלי הצריכה שלו 
בעשור האחרון באופן משמעותי, הוא נבון יותר, 
מתוכנן יותר, משווה מחירים ומחפש את העסקה 
המשתלמת עבורו ובוטח בפלטפורמות השונות 
במספר  העליה  לצד  לראיה  המקוון.  הסחר  של 
גידול  רואים  אנו  העשור,  כל  לאורך  החבילות 
מחו"ל,  המוזמנים  הפריטים  במשקל  דרמטי 
והזמנה של יותר פריטים מנוטרים ופריטי פריים, 
פריטים גדולים ויקרים יותר, יש כאן שינוי מגמה 

של איכות מול כמות". 
"תחום הסחר המקוון הוא כיום נחלת הכלל, 
פריטים  של  רחב  מגוון  להזמין  שניתן  וההבנה 
ללקוח,  שנוחים  ושעה  זמן  ובכל  מקום  מכל 

בעשור  הצריכה.  את  משמעותית  הגבירו 
בתחום  אדירות  התפתחויות  חלו  האחרון 
שהשפיעו  המשתמש,  וממשק  הטכנולוגיה 
ישירות  להזמין  היכולת   – החבילות  הזמנת  על 
מהסמארטפון, לרבות ביצוע תשלומים, הגידול 
המקוון  הסחר  אתרי  של  האפליקציות  במספר 
והשיפור בחווית המשתמש תוך הנגשת האתרים 
בסיס  על  ללקוח  הפניה  העברית,  לשפה  גם 
הלוגיסטיים  השירותים  שיפור  פרסונליזציה, 

ומסירת החבילות ועוד". ציין גולדשטיין.
בתחום  העצום  "הגידול  גולדשטיין:  לדברי 
כל  בפני  חדשים  אתגרים  הציב  המקוון  הסחר 
חברות הדואר בעולם וחייב היערכות לוגיסטית 
מחודשת בכל שרשרת האספקה משלב האיסוף 
מהמוכר, דרך המיון, הקליטה, השינוע, ההטסה, 

והכל  היעד  בארץ  והמסירה  המיון  תהליך  ועד 
חל  האחרון  בעשור  ועלויות.  זמן  במינימום 
תהליך פרסונליזציה בכל תחומי  החיים, הלקוח 
תפיסת  וכל  פרסונלית,  ליותר  למסירה  מצפה 
הלקוח השתנתה. על מנת לעמוד באתגרים אלו 
שקל  מיליון   150 מעל  השקענו  בישראל,  גם 
שיפור  לצורך  בטכנולוגיה  האחרונות  בשנים 
הקמת  לרבות  לקוחותינו,  של  השירות  חווית 
כשנתיים  לפני  במודיעין  המקוון  הסחר  מרכז 
חבילות  מסירת  מרכזי  מאות  פתיחת  וחצי, 
בנוסף למאות  ובינוניים  קטנים  עסקים  בשיתוף 
יחידות הדואר לשיפור וייעול תהליכי המסירה, 
הגדול  הריטייל  כמערך  אותנו  שמציב  מה 
בישראל עם יותר מ-1,300 יחידות למסירת דואר 

רשום וחבילות".

מאת: מנדי קליין

בדצמבר   1( תש"ף  כסלו  ג'  בתאריך 
מיזוג  את  מרכנתיל  בנק  השלים   )2019
"מוניציפל בנק", לשעבר "בנק דקסיה ישראל" 
"אוצר  לכן  וקודם  הצרפתית(  דקסיה  )מקבוצת 
לאורך  בנק היה  מוניצפל  המקומי".  השלטון 
הפעילות  בתחום  ומוביל  ייחודי  מותג  שנים 
הציבורי  והמגזר  לרשויות המקומיות  הבנקאית 

בארץ. 
רכישתו של מוניציפל מהווה עבור בנק מרכנתיל 
במגמת  משמעותית  מדרגה  וקפיצת  דרך  ציון 
הצמיחה המתמשכת. עם השלמת תהליך המיזוג 
ורכישת הפעילות החדשה, מקים מרכנתיל אגף 
רשויות  "אגף   : שלו  המסחרית  בחטיבה  חדש 

מקומיות". 
לקוחות מוניציפל ישתייכו מעתה לבנק מרכנתיל 

הבנקאיות  מהקבוצות   - דיסקונט  מקבוצת 
מתשתית  ייהנו  הלקוחות  בישראל.  המובילות 
מגוונות  ערך  והצעות  מתקדמת,  טכנולוגית 
כרטיסי  ביניהם  שונים,  בנקאים  בתחומים 
לצד  זאת  כל  ההון.  בשוק  ופעילות  אשראי 
פרישת הסניפים הרחבה שמציע בנק מרכנתיל, 
המסורתית  המקצועיות  עם  מעתה  שישתלבו 
מוניציפל בתחום  פעילות  של  השנים  ורבת 

הרשויות המקומיות.
שמחים  "אנו  מרכנתיל:  בנק  יו"ר  דויטש,  אתי 
בברכה  ומקבלים  המיזוג  תהליך  את  להשלים 
מעתה  שהופכים  מוניציפל  בנק  לקוחות  את 
ללקוחותינו בבנק מרכנתיל. אנו מודים להם על 
את  להם  ולהעניק  להמשיך  ומתחייבים  האמון 

השירות הייחודי לו זכו לאורך השנים". 
"אנו  מרכנתיל:  בנק  מנכ"ל  בורשטיין,  שוקי 
בעלי  ידי  על  שנבחר  הבנק  היותנו  על  גאים 
אנו  עימו.  להתמזג  מוניציפל  בנק  של  המניות 

רבה במיזוג  ועוצמה  רואים סמליות  במרכנתיל 
עם מוניציפל, בפרט בתקופה בה  בנק מרכנתיל 
 100 100 שנים להקמתו, ואת תחילתן של  ציין 
השנים הבאות. אני סבור ובטוח כי השילוב בין 
יתרון  לנו  יקנה  ופעילותנו  מוניציפל  פעילויות 
התחרות  מול  אל  הבנקאות,  בעולם  ועוצמה 
ואתגרי העתיד. מיזוג זה מהווה עבורנו השלמה 
במגזרים  שלנו  המתמחה  לפעילות  חשובה 

ובקהילות בהן אנו פועלים". 
תהליך מיזוג הבנקים הובל ע"י מנכ"לית קבוצת 
דיסקונט הפורשת, לילך אשר טופילסקי, ביחד 
ראש  דויטש;  אתי  מרכנתיל,  בנק  יו"ר  עם 
זיו  דיסקונט,  בבנק  ואסטרטגיה  תכנון  חטיבת 
בורשטיין;  שוקי  מרכנתיל,  בנק  מנכ"ל  בירון; 
ציון  מרכנתיל,  בבנק  הפיננסית  החטיבה  וראש 
בקר. העסקה לוותה ע"י חברת דיסקונט קפיטל 
בראשות מנכ"לית החברה, הילה חימי–אלפרט.

טרנד העשור: סחר מקוון
עשור שובר שיאים בדואר ישראל בהזמנת חבילות מחו"ל: גידול של 370% בהזמנת חבילות בתוך 

עשור וכ-770% במשקל החבילות שהוזמנו  מ-18.4 מיליון חבילות בשנת 2010 לצפי של כ-68 
מיליון חבילות ב-2019 

מהדקים חגורות 
סביב צוואר האזרחים

עו"ד ורו"ח סיימון יניב

לאחרונה וכחלק ממדיניות חדשה שננקטת 
השומה  פקידי  המיסים,  רשות  הנהלת  ידי  על 
של  צברם  סביב  החגורות  את  להדק  החלו 
במדיניות  ונוקטת  )הנישומים(  האזרחים 
כנגד  ובמיוחד  כנגדם,   אגרסיבית  אכיפה 
מנהלים בחברות ועצמאים שמאחרים בהגשת 
של  משכר  ניכויים  ו/או  שנתיים  מס  דוחות 

עובדים.
המיסים  רשות  מול  לקוחות  שמלווה  כמי 
גם בהליכים פליליים אני עד לתופעה מדאיגה 
ובפרט  נישומים  שבה   האחרונים,  בשבועות 
מחזורים  בעלות  חברות  בעלי  ו/או  מנהלי 
מוזמנים  עצמם  מוצאים  מהותי  לרף  שמעל 
מס  של  החקירות  בחדרי  ו"לבקר"  לסור 
שהזימון  פעם  מצאתי  מכך,  וחמור  הכנסה. 

נעשה בוואצאפ, לא פחות ולא יותר!
הזימון נמסר בהודעה לאקונית "הנך מוזמן 
ביום...  הכנסה  מס  חקירות  למשרדי  להגיע 

בשעה..." 
וכמובן מבלי לציין במה דברים אמורים. ולא 
זו בלבד לעיתים גם רואי החשבון ויועצי המס 
יד למסור  נישומים מוזמנים בהינף  של אותם 

עדות או רחמנא ליצלן להיחקר באזהרה!
לאותו  להתקשר  מנסה  נישום  כשאותו 
התשובה   מדובר,  במה  להבין  בכדי  חוקר/ת 
"תבוא   ..... משמעית  חד  תהיה  לקו  שמעבר 

ורק אז נמסור לך במה מדובר..."
הקודח  במוחו  עובר  מה  לתאר  צורך  אין 
נורמטיבי, כשהוא מוזמן  למי שנחשב לאזרח 
במס  החקירות  למשרד  בהיר  יום  בבוקר 
שנראה  הגיוני  הסבר  בלי  סתם  ככה  הכנסה, 

לעין שלא לדבר על המייצג של אותו נישום!
שמדובר  נמצא  המקרים  באותם  לבסוף 
אזרח   לאותו  לייחס  שמבקשות  בחקירות 
נישום עבירות "טכניות" של אי הגשת דוחות 
מס במועד. דא עקא, לאחרונה נתקלתי במצב 
שבו לקוח זומן לחקירה כשהחברה שבבעלותו 
אחרה בהגשת דוח מס במספר ימים, וזאת עוד 
איחור  על  קנס  הודעת  קיבל  שהאזרח  לפני 
בהגשת הדו"ח ולפני שנקבעו לחברה שומות 

לפי מיטב השפיטה כפי שהיה נהוג עד כה.
אין ספק שמדיניות  המתוארת לעיל מעידה 
על לחץ  אצל האמונים על גביית המס לקופת 
המדינה, לחץ הנובע לדעתי מהירידה בגביית 
לשנים  ביחס   2019 בשנת  הצפויה  המס  
של  משורה  לטעמי  שנובעת  ירידה  קודמות, 
מרצון  הגילוי  הליך  הפסקת  למשל:  נסיבות,  
לגביית  שהביא  הליך   אנונימי",  ב"מסלול 
מס שהסתכמה במליארדי  ₪; מבצעי הנחות 
לתשלום מיסים שרשות המיסים ביקשה לערוך 
לביקורת  שהובילו  מבצעים  אחרונות,  בשנים 
זוכים  שלא  השכירים  ציבור  מצד  חריפה 
בעלי  להם  שזכו  כפי  מס,  בתשלומי  להקלות 
חברות שהייתה הפרוטה בידם לצורך חלוקת 
דיבידנד מוטב בשיעור המס המופחת מהרגיל 

לפי הוראות השעה. 
השומה  פקידי  מול  לקוחות  שמלווה  כמי 
להדגיש  שמניסיוני   ופלילי(,  חשוב   )אזרחי 
לגשת  שלא  למייצג  והן  לנישום  הן  מומלץ 
עו"ד  עם  שמתייעצים  לפני  החקירות  למשרד 
מומחה בדיני המס ובפרט בהליכים פליליים, 
בכדי שיסביר לאותו אזרח את זכיותיו, אם כעד 
או אם כנחקר, ובמיוחד שלכל מילה שנמסרת 
בדרך  יכולה  לחוקר  עדות  או  חקירה  במהלך 
יצירתית להשתמע לשתי פנים ועלולות לשנות 
עדות  מגבית  המייצג  של  ובפרט  ההליך  את  
לבין  חקר  תיק  סגירת  ובין  באזהרה  לחקירה 

הגשת כתב אישום.
 

עו"ד ורו"ח סיימון יניב, יוצא רשות המיסים 
ופרקליטות מיסוי וכלכלה, בעל משרד עורכי דין 
המתמחה  בדיני מיסים הן בפן האזרחי והן בפן 
הפלילי ובעבירות הלבנת הון.

 מרכז הסחר של דואר ישראל 



פוחדת מכתמים?
את מגיעה הביתה במהירות, חורף כזה הרבה זמן לא היה... מניחה סיר 

מרק חמים להתבשל וממתינה למתוקים שיגיעו לאכול. בן השנתיים 
רעב מאוד ומחליט לאכול לבד ובעצמו... יחד איתו אוכלת גם החולצה 
התכולה, המכנסיים החדשות, וטיפות צהבהבות משפריצות של מרק 
חם מגיעות גם לשרוולי האח שיושב לידו. רגע לפני שאת פוכרת ידייך 

בייאוש -  
את נזכרת 

בנשק הסודי 
שלך: וניש 

קליה גולד, 
המותג 
המוביל 
בהסרת 
כתמים, 

שיודע 
להתמודד 

מול 
הכתמים הקשים והעקשניים ולהסיר אותם תוך 30 שניות בלבד! אבקת 

וניש קליה גולד בעלת הנוסחה העוצמתית מסירה כתמים בקלות 
ובמהירות. היא מסירה כתמי רוטב שומני, כתמי פירות, שוקולד, ריבה, 

דם ועוד. יש למרוח על הכתמים אבקת וניש קליה גולד מהולה במעט 
מים )הוראות השימוש על מוצר(, ולשפשף במשך 30 שניות בלבד 

ולהכניס לכיבוס במכונה לקבלת בגד נקי לחלוטין.

חורף חם באיקאה
כשקר וסוער בחוץ, אין כמו ערב חמים ומשפחתי בבית, להתחמם עם 

כוס תה מהביל כשהגשם דופק על החלון... איקאה מזמינים אתכם לשבת 
לזמן איכות משפחתי עם מגוון מוצרים המחממים את הלב ובמחירים 

המשתלמים לכל 
כיס: צלחת הגשה  

 VÄRMER- 75
₪, כוס/2 יחידות  

 VÄRMER-
22 ₪, קנקן  

 VÄRMER- 59
₪, חולט תה 

 IDEALISK

פלדת אל-חלד 
9 ₪. רשימת 

הסניפים: נתניה:  
רח' גיבורי ישראל 

1, אזה"ת פולג. 
ראשל"צ:  רח' 

היוזמה 1 מרכז 
עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל )דרך 

חיפה 52 קריית אתא). באר שבע: הירדן 24.

שמונה מוצרים חדשים 
כמדי שנה מובילה תנובה את מנהג אכילת מאכלי חלב בחנוכה במוצרים 

חדשים ובמגוון מוצרים וטעמים מוכרים ואהובים. למאות מוצרי 
המהדרין, התווספו לקראת חנוכה מוצרים חדשים: YOLO שוקולד 

חלב בטעם בוטנים – עם תוספת במכסה של נטיפים בטעם שוקולד 
חלב ובוטנים מקורמלים *YOLO שוקולד חלב בטעם אגוזי לוז – עם 

תוספת 
במכסה של 

נטיפים בטעם 
שוקולד חלב 

ואגוזי לוז 
מקורמלים  

*גבינת חלומי 
מסדרת 

'פיראוס' 
*גבינת גלבוע 

22% דק דק 
*קרלו בטעם 

מרשמלו 
*קרלו בטעם כדורי שוקולד *יופלה יוניקורן בטעם וניל *חלב מלא 

בטעם של פעם לראשונה בכשרות בד"צ ועדת מהדרין. בנוסף למוצרים 
שהושקו לקראת החנוכה, התחדשו מוצרים מוכרים ואהובים בעיצוב 
חדש: משקאות תחליפי חלב בעיצוב ובשם חדש: תנובה אלטרנטיב 

וסדרת שמנות השף הלבן בעיצוב חדש.

כל החנות ללא מע"מ  
רשת בגיר, מותג אופנה 

עילית לגברים ונוער, יוצאת 
לקראת חנוכה במבצע שאסור 

לפספס: כל החנות ללא 
מע"מ, למשך שמונת ימי 

החג. בנוסף נהנים לקוחות בגיר מהנחה נוספת על מעילי צמר, שיימכרו 
במחיר חסר תקדים של 349 ₪ בלבד, לאחר הנחת ללא מע"מ, וכן על 

מגוון סריגי הבייסיק שיימכרו ב-99 ש"ח בלבד, לאחר הנחת ללא מע"מ. 
ברשת מציינים כי המבצע נערך זו השנה השלישית ברציפות וההיערכות 

בחנויות כבר החלה במטרה לאפשר לכמה שיותר צרכנים ליהנות 
ממבחר רחב של דגמים ומידות במחירים חסרי תקדים. דגמי בגיר נוחים 

וידידותיים ללבישה הודות לשימוש בטכנולוגיות חדשניות, כולל קולקציית 
חליפות כביסות בעלות הרכב בד המאפשר כיבוס החליפה תוך שמירה על 

איכותה לאורך זמן, חולצות 100% כותנה בגיהוץ קל וכן חולצות במבוק 
ייחודיות מבד דק נעים ונושם. כל הפריטים ברשת בגיר כשרים למהדרין 

ללא חשש שעטנז בהשגחת בד"ץ שארית ישראל. המבצע בתוקף עד 
ה-30.12.19, ב' טבת תש"פ, לא כולל פריקת וצבירת נקודות מועדון 

ושוברים. הנחת מע"מ משקפת 14.5% הנחה.

שבוע אחרון למבצע "חנוכסף" 
תמיד חלמתם על חנוכייה מפוארת ומהודרת, כזו שתאיר את כל שמונת 

ימי החנוכה באור שונה לחלוטין? כעת  תוכלו להגשים את החלום עם 
'אסם' ולזכות בחנוכייה 

יוקרתית ומפוארת מבית 
"הצורפים" בשווי של לא 
פחות מ-10,000 שקלים! 

איך זה עובד? פשוט מאוד! 
קונים ב-39.90 ₪ ממגוון 

מותגי אסם – נסטלה, 
פיטנס, נסקפה, צבר, 

טבעול, ויטמינצ'יק, עסיס, 
בארכה, עוף טוב ותפוגן - 

מתקשרים לטלמסר -03
9411444, עונים על שאלות 

ידע והמהיר השבועי יכול 
לזכות מדי שבוע בחנוכייה 

מתנה. ולאלו שענו הכי מהר בכל יום, אסם מחלקת דמי חנוכה בסך 500 
שקלים. מבצע חנוכסף מתקיים בין התאריכים כ"ח חשוון תש"פ - ב' 

טבת תש"ף 26.11.19-30.12.19.

SALE חנוכה 
ליבוביץ, מותג אופנת 

הגברים המוביל במגזר 
 SALE-החרדי, יוצא ב
חנוכה מיוחד בכל חנויות 

הרשת: מבחר מעילים, חליפות, חולצות וסריגים בהנחות ענק במהלך 
ימי החנוכה.  

במסגרת המבצע ייהנו לקוחות ליבוביץ מהנחה של 888 ₪ הכוללת את 
 FABIO FERRETI, הפריטים הבאים: 188 ₪ הנחה על חליפת
 BAGIR, 178 ₪ הנחה על מעיל קשמיר, 158 ₪ הנחה על חליפות

148 ₪ הנחה על מעיל צמר, 98 ₪ הנחה על חליפת נוער, 48 ₪ הנחה על 
מבחר מכנסיים, 40 ₪ הנחה על חולצות ועניבות ו-30 ₪ הנחה על סריג. 
המותג ליבוביץ זוכה לפופולאריות גבוהה ולאמון מלא מצד מאות אלפי 

לקוחות נאמנים, והוא משלב תפירה איכותית מדויקת של מיטב הדגמים 
האופנתיים עם מחירים משתלמים. לקוחות ליבוביץ אף נהנים משירותי 

חייטות ותיקונים ברמה גבוהה בתוך סניפי הרשת. 

המבצע בתוקף עד לתאריך ב' בטבת תש"פ )30.12.19( בכפוף 
לתקנון. לא כולל כפל מבצעים, הנחות ושוברים. לא ניתן לטעון כרטיסי 

גיפטכארד. 

%0 סוכר לבן ו- 0% שומן
דנונה של שטראוס משיקים סדרה חדשה light & free הכוללת 

טעמים חדשים ללא סוכר לבן וללא אחוזי שומן ורק 60 קלוריות לגביע. 
הטעמים 

החדשים בסדרה: 
תות, אפרסק, 

קפוצינו , עוגת 
תפוחים ומארז 

תות אפרסק. 
חלק מהמגמות 

הבולטות כיום 
בשוק המזון, הוא 

הצורך במוצרים 
מתוקים ללא 

 . light & free שומן וללא סוכר לבן. על צורך זה באה לענות סדרת
כשרות: בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

איך בוחרים תמ"ל? 
רננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה עושה 

סדר: בשעה טובה ילדת, עם ההתרגשות הגדולה והאושר בבית עולות 
גם שאלות רבות הקשורות לתזונת הרך הנולד. על דבר אחד אין עוררין- 

הזנה טבעית הינה המזון הטוב ביותר עבור תינוקך. להזנה הטבעית 

אינפורמטיבימה חדש? **

רשת סקארה משיקה פלטת שפתונים חדשה לחורף 2020 
הכוללת 12 גוונים חורפיים. מחיר: 29.90 ₪

 H&O מבצע חנוכה ברשת
50% : הנחה על קולקציית 

החורף לנשים, גברים וילדים 
שבמבצע, בנוסף - 40% 
הנחה על היתרה לחברי 

מועדון ומצטרפים חדשים 
בקניה מעל 29 ₪ 

לראשונה בישראל! חדש 
ובלעדי ברשת סופר-

פארם - בית שוורצקופף 
גאה להשיק: שוורצקופף 

מסקרה לשיער לכיסוי זמני 
לשיער לבן, לקווצות השיער 
והשורש הלבן. מחיר מומלץ 

לצרכן: 59.90 ₪

סקארה משיקה: 
פלטת צלליות 

מנצנצות בגוונים 
חדשים מלאי גלאם. 

מחיר: 14.90 ₪

מותג טיפוח העור הצרפתי 
DIADERMINE גאה 

להשיק קרמי עיניים 
 LIFT+/LIFT+ מסדרות

Super Filler המציעים 
פתרון מתקדם לפעולת 

המיצוק, ומסייעים 
בהפחתת נפיחויות מתחת 

לעיניים. ניתן להשיג 
בבלעדיות ברשת סופר 

פארם 

CAROLINA LEMKE BERLIN משיקה 
את קולקציית משקפי האופטיקה לחורף עם 

עדשות ה-Pro Optic  המתקדמות

ב”דניאל בגס בוטיק" תמצאו תיקים איכותיים 
במחירים אטרקטיביים לנשים ולגברים, 

לצעירים ולבוגרים. דניאל בגס בוטיק, דיזנגוף 
סנטר קומה 1 בנין A תל אביב

חוגגים חנוכה 
בריזרבד: עד 

50% הנחה על 
כל קולקציית 

החורף!

 L’OREAL
PARIS משיק 

את המסקרה 
החדשה: ארכיטקט 

 )Architect(
המעניקה אפקט של 

ריסים מלאכותיים 
ב- 4 ממדים: מעבה, 

מאריכה, מעגלת 
ומעצבת. מחיר 

מומלץ לצרכן: 75 
₪ מבצע בחודש 
ההשקה: ליינר + 

מסקרה ב-99.90 ₪

המותג הבינלאומי טימברלנד משיק לחורף 2020 
נעלי יילו בוטס האייקוניות לנשים בשילוב פרווה 

ופונפון. מחיר לצרכן: 849 ₪

מותג ההנעלה גלי משיק קולקציית 
מגפונים אופנתית לנשים לחורף 2020, 

השמה דגש על איכויות ודיטיילים 
ומציעה מגוון רחב ועשיר של סגנונות. 

טווח מחירים: 99.90 ₪ -  279.90 ₪

סבון רחצה חדש מקבוצת 
 FAMILY דנשר של המותג

המועשר בלחות, בעל 
קצף עשיר, ריח מרענן של 

קמומיל ושל שמן זית ורמת 
חומציות PH 5.5 המותאמת 

לחומציות הטבעית של העור. 
מחיר מומלץ לצרכן: 12.90 ₪ 

אירוקה משיקה את קולקציית משקפי השמש של מארק 
ג'ייקובס לסתיו חורף 2020. טווח מחירים: 699-1199 ₪

פופה PUPA מותג האיפור 
האיטלקי מציג קולקציית קפסולה 
במהדורה מוגבלת ומיוחדת שכולה 

 PUPA – זהב גלאם ונוצצים
GOLD ME

מותג הוואי מציג 
קרם רחצה "רגעים 

שמימיים" בניחוח של 
פרח הקמליה הפראי 

יחד עם פורמולה 
קרמית היוצרת קצף 
מענג. מחיר מומלץ 

לצרכן: 10.90 ₪, 
תכולה: 700 מ"ל

 GREEN POWER סנו משיקה את
סדרת מוצרי ניקוי אקולוגיים 

עוצמתיים וידידותיים לסביבה הכוללת 
5 מוצרים ממגוון הקטגוריות של ניקיון 

הבית: מטבח, שירותים, רצפות וניקוי 
כללי. ניתן להשיג בסופר פארם בלבד

עמינח ואמריקן קומפורט 
יוצאים במכירת חנוכה 
מיוחדת: כל הפריטים 

והמוצרים המשלימים ללא 
מע"מ. תוקף המבצע: 

30.12.2019

 INNOVATION
יוצאים במבצעי סוף 

שנה לעיצוב הבית: 
עד 50% הנחה על 

מגוון פריטים לבית  
ומבצע ללא מע"מ 

על מגוון פריטי עיצוב 
ואביזרים. מתחם 

דיזיין סנטר, בני ברק
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יתרונות רבים: היא מכילה את כל הרכיבים הנחוצים לתינוק 
ובהרכב המדויק והמתאים לצרכים המשתנים של התינוק 
הגדל, תורמת לגדילה, להתפתחות ולחיסוניות של תינוקך 

וכמובן בעלת יתרונות בריאותיים גם עבורך. במידה ומאיזה 
שהיא סיבה תחליטי להזין את תינוקך בתחליף חלב )תמ"ל, 

תרכובת מזון לתינוקות(, חשוב מאוד לבחור בזה שהכי 
מתאים לו, הכי קרוב לאמא.  הבחירה המומלצת הראשונה 

לפי משרד הבריאות היא בתמ"ל על בסיס חלבי. מטרנה, 
חברת מזון התינוקות המובילה בישראל בכלל ובמגזר 

החרדי בפרט, מחויבת הן לאיכות והן לכשרות המהודרת 
ומציעה כיום את מגוון המוצרים הרחב ביותר בכשרות בד"צ 

העדה החרדית. עם מגוון רחב כל כך, איך תדעי מה לבחור?

מטרנה אקסטרה קר מהדרין – סדרת התמ"ל המתקדמת 
של מטרנה בעלת היתרון המשולש לעיכול קל המכיל שילוב 

רכיבים ייחודי: פרוביוטיקה, סיבים פרה ביוטיים ושמן 
בטאפלמיטט. 

מטרנה מהדרין ספיישל – תמ"ל בלעדי למטרנה שפותח 
במיוחד לתינוקות עם גזים ובעל הרכב דל לקטוז ומועשר 

בפרוביוטיקה.

מטרנה מהדרין בשלבים – הסדרה הוותיקה והאהובה עליה 
גדלו דורות של ילדים במגזר החרדי, בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית ירושלים על בסיס חלב ישראל.

מטרנה צמחית מהדרין – תמ"ל על בסיס חלבון סויה 
לתינוקות אלרגיים לחלב פרה )שלא אובחנו כאלרגיים גם 

לסויה( לחולי גלקטוזמיה ולתינוקות עם אי סבילות חמורה 
ללקטוז, מומלץ להתייעץ עם רופא לפני התחלת השימוש.

רוצה לדעת עוד? במטרנה זמינים לכל שאלה גם במרכז 
לייעוץ תזונה, הזנה טבעית ושינה בטלפון: -1-800-32

33-33

נס חנוכה: 40 מיליון שקלים 
הורים צעירים בשנות השלושים לחייהם הגיעו אתמול 

)א'( לבית מפעל הפיס נרגשים ביותר, מספר שעות לאחר 
שגילו על זכייתם, ובכך שברו שיא בהגעה המהירה ביותר 

לאחר זכייה כה משמעותית. הזוכה, אשר ניכר כי עדיין לא 
עיכל את גודל הזכייה, מילא טופס ב- 36 ₪ )פעמיים ח"י( 

וזכה ב- 40,000,000 ₪ אחרי מספר שבועות שבו הפרס 
בלוטו עומד על המקסימום ולא היו זוכים. הזוכה סיפר: 

"חלמתי שלוש פעמים במהלך חיי שאני זוכה בלוטו. מדובר 
במספרים שאני ממלא באופן קבוע במשך תקופה ארוכה. 

בשבוע שעבר לא מילאתי טופס. השבוע אמרתי לעצמי 
שאני חייב למלא בגלל הסמיכות לחג החנוכה – חג הניסים. 

ואכן לקחנו את הפרס בנר הראשון של חנוכה. ביום ראשון 
לקח הזוכה את שלושת ילדיו ללימודים ונסע לפגישה 

עסקית. 
לפני תחילת 

הפגישה הוא 
הסתכל האם 

יש זוכים 
בהגרלה וגילה 
שמישהו לקח 

את הפרס 
הראשון. עוד 
הוא מספר: 

"אמרתי 
לעצמי, 

המספרים 
נראים לי 

מאד מוכרים. הוצאתי את הטופס. התחלתי לבדוק את 
המספרים וקצב דפיקות הלב שלי עלה בהתאם. ביקשתי 

סליחה מהמארח ורצתי הביתה...". מה תעשו עם הכסף? 
הזוכה מספרת: "אין לנו בית משלנו והבית שאנחנו שוכרים 
הוא קטן. כל הזמן אני אומרת לילדים שלי שאוהבים לארח 
את חבריהם – אין מקום בבית. החלום שלי הוא לקנות בית 
גדול עם גינה ושנוכל לארח בו כמה שנרצה". הזוכה הוסיף 
שכרגע הוא עוד לא עושה תכניות. "אני רוצה להתייעץ עם 

מומחים. לעשות הכל לאט לאט ובזהירות ובשכל רב. בכל 
מקרה אני כן יודע מה הדבר הראשון שנעשה עם הכסף: 

ניתן מעשר לנזקקים." את הדברים הללו אמרו הזוכים 
בעודם ממהרים לאסוף את הילדים מהגן לקראת הדלקת 

נר ראשון של חנוכה.... סמנכ"לית שיווק מכירות ופרסום 
במפעל הפיס, דפנה נעים שאול: "התרגשנו היום במיוחד 

לשמח זוג צעיר עם ילדים ולהוסיף, באמצעות זכייה 
משמעותית זו, עוד אור לחייהם בחג החנוכה הבא עלינו 

לטובה. אני שמחה על ההגעה המהירה והמיידית ועל כך 
שהזוג ייהנה במהרה מהזכייה ואף יתרום חלק נכבד ממנה 

בחזרה לחברה".

ליין חנוכיות מאיר 
ברשת המשביר לצרכן נערכים לחג החנוכה, ורוצים להאיר 
לכולם את הלבבות, ליין חנוכיות חדש ומרשים שיאיר לכם 

את הכיס מחכה לכם ברשת. כל המגוון במחירים מדליקים. 
לכל חנוכייה יש סיפור משלה, סגנון  שהיא נוצרה לאורו. 

כל עיטור וסגנון של החנוכייה נוצר בהשארת נרות החנוכה 
בהתאם לביקוש הלקוח. בליין שמחכה לכם כל אחד ימצא 

את החנוכייה שמתאימה לו: החל מחנוכיות לילדים ועד 
לחנוכיות מרשימות ומוכספות. כל אחד ימצא את הטעם 

האישי שלו במגוון החנוכיות שמחכה לכם ברשת: חנוכיות 
מקריסטל, חנוכיות בסגנון עתיק, חנוכיות מוזהבות גם 

לילדים, חנוכיות שהעיצוב והנוכחות שלהם יכולים לשמש 
אתכם במשך כל השנה ולא רק בחנוכה. ולהשלמת אווירת 

החג תוכלו לקנות סביבון מקריסטל.

ספרי ילדים בעשרה שקלים
בנק הפועלים מקיים זו השנה העשירית את מבצע "תקרא 

תצליח" שמטרתו עידוד קריאה בקרב ילדים ובני נוער. 
במסגרת המבצע, בשיתוף רשת הספרים "אור החיים", 

ניתנת אפשרות לאלפי משפחות לרכוש ספרי קריאה 
איכותיים לילדים במחיר שווה לכל נפש.  בדומה לשנים 

עברו רשת "אור החיים", מרכז הספר היהודי, מציע 

במסגרת "תקרא תצליח" מגוון ספרים ממיטב האומנים 
והסופרים החרדיים. במבצע ספרי קומיקס ומגוון ספרים 

שזוכים לביקוש רב בקרב ילדים ונוער, כאשר הספרים 
הכלולים במבצע מוצעים במחיר מוזל של עשרה שקלים 

בלבד לתועלת המשפחות שמעוניינות להעשיר את ארונות 
ספרי הקריאה של הילדים בתוכן איכותי. "תקרא תצליח" 

פונה ללקוחות כל הבנקים, הוא מאפשר הנאה משפע 
של ספרי קריאה איכותיים לילדים והוא נחשב לאחד 

הפרויקטים המובילים של בנק הפועלים בתחום החברה 
והקהילה. ר' יעקב ביבלה, מנכ"ל רשת אור החיים, אמר 
כי הרשת נערכה למבצע והדפיסה מהדורות חדשות של 

ספרי הקריאה המשתתפים במבצע. "מלאי הספרים גדול 
ומגוון ויש בו מכל הקטגוריות. לא יימצא קונה שלא ימצא 
את מבוקשו. בזכות בנק הפועלים, אלפי משפחות יכולות 

לרכוש ספרי קריאה במחיר סמלי שיש בו כדי לעודד את 
הקריאה". עוד אמר, כי להערכתו מדי שנה יוצאים לאור 
בישראל מאות כותרים, ספרי קריאה חדשים המיועדים 

לילדים חרדים. "תקרא תצליח" גם השנה כולל מגוון 
רחב של ספרי ילדים נבחרים הניתנים לרכישה במחיר של 
עשרה שקלים בכל אחת מ- 22 חנויות רשת "אור החיים" 

בין התאריכים ז' כסלו – ח' טבת תש"פ )5.12.19-5.1.19(. 
סניפי רשת "אור החיים" פרוסים במרכזי הערים החרדיות 

ברחבי הארץ: ירושלים, בני ברק, מודיעין עלית, אלעד, ביתר 
עלית, אשדוד, בית שמש, פתח תקווה, נתיבות וחיפה.      

***מאת: הילה פלאח 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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ם
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 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט
25/12-27/12/2019  

אלעד

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

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

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

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

 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(_____________________________________________

בני ברק

וילות ובתים 

באר שבע 

 בבן 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 8 חד', 170 מ"ר + גינה 
200 מ"ר, מדהימה, מפלס 
אחד, 2,750,000 שמואל 

_____________________________________________)48-51א(052-8308841

+5 חדרים 

 299,000 ש"ח,
יחידות סטודיו בעיר טבריה... 

מושכרות ב- 2,000 ש"ח 
לחודש... משופצות מרוהטות 

_____________________________________________)49-52א(ומיידיות 052-8065200

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

2.9 מליון ש"ח, כל הקודם 
זוכה תיווך בני ברק

_____________________________________________)49-52ש(050-9094402

 בהשומר/אשל אברהם 
דירת 110 מ"ר, קומה 2 

+ חניה, 3 כיווני אוויר, 
מאווררת, ומסודרת חלקי 

+ אופציה + )מעלית 
בעתיד(, 1,950,000 

ש"ח, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מציאה!!! בבנין חדש 
בשלש השעות, 4.5, ק"ב, 

חזית + מ.שמש + מ.סוכה, 
אפשרות לחלוקה, 1,890,000 

_____________________________________________)49-52ל(ש"ח, לל"ת 058-6724301

 ברח' יהודית 11, 4 חד', 
87 מטר בנוי + היתרים ל- 40 

מטר בניה, ק"א, מושקעת, 
2,150,000 ש"ח

_____________________________________________)49-52ל(050-2722415

4-4.5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:
2 דירות אחרונות 

בחנקין + 
פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965

 דירה מחולקת מושכרת 
4,700 ש"ח במחיר מציאה 

אסור לפספס 054-3255667 
_____________________________________________)51-51(משה 

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח שווה לראות
054-3255667)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות מחולקות 
ולא מחולקות במחירים שפויים 

_____________________________________________)51-51(בבאר שבע 054-3255667

 מבחר דירות החל מ- 
300 אל"ש ברחבי הדרום עם 

השבחה עתידית
054-3255667)51-51(_____________________________________________

 קשה עם שוכרים גביה 
וניהול שותף? התקשרו עוד 

_____________________________________________)51-51(היום 054-3255667 משה

 בנועם אלימלך, 
ק4', דירה ענקית של 

4 חדרים, 120 מ"ר 
ומעליה בנוי 50 מ"ר + 
גג פתוח, משופצת, יש 
אופציות רבות לשדרוג 

הדירה והגג 3,790,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק

054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 לחטוף ביצחק ניסים 
4 חד' מפוארת, 3 כ"א, רק 

1,750,000 ש"ח "בס"ד יזמות" 
_____________________________________________)50-01ל(054-8463860

 בשיכון ה', 4.5 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

פרצלציה( 1,420,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

 בר"ע באזור גן וורשה, 
קומה ב', עורפית, דירה 

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

של 20 מטר שמושכרת 
2,700 ש"ח 1,850,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 054-6506501

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

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)51-02א(055-6708295

 בפדרמן - גני הזית, 5 
חד', חדשה, מזגנים וסורגים, 
2 מרפסות, ק"ד, 1,850,000 

_____________________________________________)49-52ל(ש"ח גמיש 054-5980203

 בגניחובסקי 4.5 חד' 
גדולה + מחסן + סוכה + 
אופציות, 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-52ל(050-3469333 052-7679876

 בלב הקהילה, בליבא, 
ק"א, 4 חד', מרפסת סוכה 

גדולה, מחסן גדול, מתוחזקת 
_____________________________________________)52-01ל(052-7154697

אופקים
4-4.5 חדרים

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

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

053-3128884 03-5791514)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 80 
מ"ר, ק"ב, חזית + אופציה 

1,770,000 ש"ח מיידי "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 בלנדא 5 ח', ק"ג + 
מעלית, מחולקת ל- 3.5 ח' 

ויחידה 2,400,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)52-52(- נכסים" 03-5791514

 בגבול ב"ב ר"ג בבנין חדש 
3.5 ח', ק"ק + יחידה יפהפיה 

2,500,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 באזור הנבאים 4 
ח' משופצת ומושקעת 

2,050,000 **3.5 ח' משופצת 
כחדשה, חזית 2,000,000 

B.D.A 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שקט מבחר דירות 
3 חדרים 1,650,000 **6 ח' + 

חצר 2,700,000
B.D.A 054-8449423 תיווך

)52-52(_____________________________________________

 א.הירדן 2 חד' + 
יחי"ד כ- 70 מ"ר, קומה 

א' + א.להרחבה 40 
מ' )ש.בנו(, משופצת 

1,375,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

 באברבנאל מחולקת ל- 
2 דירות 70/30 מ', ק"ב, 

חזית, כללי, 100 מ"ר, 
מושקעת 1,770,000 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 200 
מ"ר, מחולקת ל- 3 דירות 

4.5 חד' מפוארת + גג 
ענק + 2 יחידות מפוארות 

מושכרות, מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידי! אפיקי 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי בלעדי! 
120 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, ק"ג, 3 חד', 60 
מ' ועוד ק"ד דירת 3 חד', 

40 מ"ר + מרפסת 20 
מ' מתאים גם לטאבו 

משותף אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 60 
מטר עורף לפ"כ, מחולקת 

ל- 2 יחידות, מושכרת ב- 
4,700 נטו 1,230,000 תיווך 

_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בבלעדיות 
בשיכון ג' דירת גן יחודית, 

כניסה פרטית, חצר גדולה 
במיוחד "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בבעל התניא 
5 חד', ק"ב, מרווחת + חניה 

"לכוביצקי נכסים"
03-7297690)52-52(_____________________________________________

 במהרש"ל דירת 5 חד' 
חדשה, חזית, ק"ד "לכוביצקי 

_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-7297690

 בטבריה 3 חד' משופצת, 
ק"ג אחרונה + אישורי 

שכנים "לכוביצקי נכסים" 
03-7297690)52-52(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר בנחמיה 
תמרי בסמוך לבית כנסת 

אשכנז בהלכה, 130 מ"ר + 
מרפסת + גג 050-8282822 

_____________________________________________)52-01א(יריב חווית נדל"ן

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
פנטהאוז 110 מטר + 30 
מ' מרפסת + מעלית + 

חנייה 2.5 מליון ש"ח תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הגר"א דופלקס, 
ק"ב, 4 ח' + מרפסות 

1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 באזור דונולו דופלקס 5 
ח', ק"ג, חזית 1,960,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 מרכזי ושקט, ק"ב, חזית, 
דופלקס 5 ח', מושקע ומרווח 

2,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514 

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה', דופלקס, ק"א וק"ב, 
120 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, דירה בקומה, 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר 

בכל קומה + מרפסת 
סוכה, חזית, משופצות 

מהיסוד, מרוהטות, 
מושכרות, תשואה גבוהה 

2,070,000 ש"ח גמיש 
)מתאים להשקעה/או 

טאבו משותף(, הקודם 
זוכה סלומון נכסים 

_____________________________________________)52-52(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות!! 
בפוברסקי 5 חד', ק"ק, 
משופצת מהיסוד, 110 
מ"ר 1,970,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 מציאה שלא תחזור, 
במנחם בגין 5 חדרים, קומת 

קרקע 1,450,000 פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים 055-6789653

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)52-52(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון 
5 חד' מרווחת + גינה ענקית 
2,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,550,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 נדירה! בקובלסקי 5 
חד' ענקית + מעלית וחנייה 
2,200,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 5 חד' 
גדולה, ק5' + מעלית + חניה 

כפולה, משופצת, חזית א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א + סוכה, חזית, 
3 כ"א 2,150,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא 7 ח' 
ענקית )כל הקומה(, ק"א + 

מעלית, חזית 3,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בלעדי במינץ 5 
חדרים, 120 מ"ר נטו, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
מושקעת ברמה גבוהה, 

סוכה + חניה + מחסן 
2,290,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באביעד, 5 חדרים, 
כ- 110 מ"ר, ק"ק, 

כ.פרטית, משופצת 
+ חצר וסוכה, הכנה 

לחלוקה מיידית 
1,870,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה, כחדשה, ק"ב + 

מעלית, 3 כ"א + חניה 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה 4 
חדשה יפהפיה, 105 מ"ר! 
ק"ב, חזית + מעלית רק 
2,000,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית + אופציה, 3 כ"א, 

ק"ב, חזית + מעלית + 
חניה 2,150,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור חבקוק 4.5 ח' 
מושקעת + מ.שמש + 
מעלית "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)52-52(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 4 חד', 
כ- 112 מ"ר, מ.מהיסוד 

+ היתרים 50 מ"ר + 
מעלית 2,280,000 בלעדי 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 א.אבוחצירא 4 כ- 75 
מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 

ג' + א.לבניה בג.בטון 
140 מ' )א.ליחי"ד( 

1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)52-52(הארץ 03-8007000 

 בגמר שלד באזור גורדון 4 
חד' מרווחות ויפות 2,000,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בחבקוק 4 חד 
משופצת! אופציה בגג בטון 
1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 באבני נזר 4 חד' מרווחת 
בבנין חדיש, ק"ב + מעלית 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר + 
אופציה ממשית בגג, 2 

חזיתות 2,270,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' יפהפייה 
+ מעלית וחניה, 3 כ"א 

2,200,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
כ- 100 מ"ר )קרוב 

לסוקולוב(, ענקית, 4 
חדרים + מרפסות, קומה 

א', חזית, משופצת 
ומטופחת + אופ' לסוכה 
1,760,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון בלעדי ל"אביחי - 

_____________________________________________)52-52(מתווכים" 03-5701010

 באזור העיריה בבניין 
חדיש, מיקום מצוין, 4 חד' 

+ מ. שמש ענקית, חדשה, 
מושקעת, ק"ג + מעלית + 

חניה 2,230,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במימון אבטליון 
4 חד' גדולה, 100 מ"ר + 

אופציה ממשית 24 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה, שמורה, 

נוף פתוח, מאווררת, 3 כ"א א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג + א. בגג, יש 
חתימות שכנים, 3 כ"א, חזית 

2,100,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' בבניין 
חדש 4 חד', 100 מ"ר, ק"ב, 
חזית + מעלית 2,350,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בנויפלד בלעדי! 4 
חד, 90 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת + אופציות 
1,680,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)52-52(נדל"ן בועז 050-4156080

 באברמסקי בלעדי! 4 
חד', ק"ב, חזית, מיידי, 

משופצת 1,800,000 יש 
גמישות במחיר! אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 א.סמטת אז"ר כ- 4 
חד', קומה א', כ- 90 
מ"ר, שמורה + סוכה 

1,590,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 א.שלש השעות כ- 4 
חד', כ- 78 מ"ר, סוכה 

ב' + מעלית + ח.בטאבו 
א.לכ- 55 מ"ר 1,500,000 

גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א.המכבים 
כ- 4 חד', כ- 74 מ"ר, 

קומה א', א.להרחבה 40 
מ' 1,280,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 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 ענקית! 
בשיכון ה', 4.5 חד, 

ק"ב + מעלית, חזית 
1,600,000 א"א לקחת 

משכנתא 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(_____________________________________________

 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

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  25/12-27/12/2019

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

קוטגים

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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)51-51(_____________________________________________

 בהרצל 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)52-07א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

+ יחד' מושכרת
_____________________________________________)47-52א(052-7182182 לל"ת

פתח תקווה

חיפה

 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)48-48(_____________________________________________

 ברחוב ר' עקיבא 3 
חדרים, 90 מ' עם אופציה 

_____________________________________________)49-52י(לבנייה 053-2258028

 בעלי הכהן לל"ת 3.5 
חד', משופצת, מוארת, 3 כ"א, 
ק"א, 75 מ"ר, 1,590,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(050-7241877

 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(_____________________________________________

 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

 3 חד', גדולה ויפה, 
להשקעה/קניה, באיזור הדתי, 

מיידית, 840,000 ש"ח
_____________________________________________)49-52א(052-8929975

 בדב הוז 3 ח' גדולה, ק2', 
מציאה!!! מיידי! 1,340,000 

_____________________________________________)50-05(ש"ח 03-7313482 רון

 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)51-51(_____________________________________________

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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 

 בהדר גנים, התוף, 
דירת גן, 4 ח', משופצת, 

_____________________________________________)49-52י(לל"ת 054-4975809

קוטגים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)49-52ל(כניסה פרטית 052-7633738

3-3.5 חדרים
באבוחצירא 3 חד' 

קומה א' 75 מ'
אפשרות הרחבה גדולה

054-9914774

1,440,000& גמיש. 
לרציניים. מיידי.

 ברחוב 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
_____________________________________________)51-02א(050-5511847

 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 
_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 
6 חד' )160 מ"ר נטו( + 

יחידה )80 מ"ר( + גינה )80 
מ"ר( + חלל )45 מ"ר(, נוף, 

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' מהקבלן 
+ מרפסות + גינה + מחסן + 
2 חניות, פינתי, ללא מדרגות, 
נוף! מיידי! 2,900,000 ש"ח! 
_____________________________________________)51-51(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

)8 מ"ר(, משופצת חלקי, 
נוף! 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 בפרל! 3 חד', ק"ב, 75 
מ"ר + אופציה מעשית 

25 מ"ר, 1,580,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים

052-7684074)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 3 חדרים מרווחת, 85 

מ"ר + סוכה, ק"ק, 
-4122744)52-52(_____________________________________________

 בלעדי!!! בהמכבים 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת חלקית, אופציה 
לבניה רק 1,350,000 

אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 ביונה הנביא, ק"א, עורף, 
3 ח' + מרפסות 1,650,000 

ש"ח מפתח ב-"אפיק נכסים" 
03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באבן גבירול 70 מ"ר נטו, 
חזית, מאוררת, ק"א, לל"ת 

1,520,000 גמיש
_____________________________________________)52-03א(052-7124244

 ברבי עקיבא, 3 
חדרים, חזית, קומה 
ב' אחרונה!!, עם גג 

בטון )יציאה מחדר 
מדרגות( 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדל"ן

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית + אופציה 
1,615,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בהשניים 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, אופציה 

בגג 1,420,000 גמיש 
"גשר נכסים"

054-8571997)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירות של 3 חדרים, קרקע 
1,730,000 פנחס נכסים 

055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין אברהם 
3 חדרים, 90 מטר, קומה ב' 
ואחרונה 1,420,000 פנחס 

_____________________________________________)52-52(נכסים 055-6789653

 א.הצבי 3 חד', 
קומה ב', 3 כיווני אוויר, 

משופצת + תוכניות 
95 מ"ר + א.וחתימות 

1,500,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)52-52(לדיור" 052-5222690

 א.דב הוז 3 חד', 
כ- 81 מ"ר, קומה א', 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
12 מ', סוכה, א.למעלית, 

חניה 1,430,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, דירה + 
חדר, 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

משופצת חלקית -054
_____________________________________________)52-01א(4472335 משה חווית נדל"ן

 ברחוב נחמיה בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 55 

מטר, ק"ק, חדשה!! לא 
ניתן לקחת משכנתא 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 הזדמנות נדירה! בשלב 
ריצוף באנילביץ 3 חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בחרלפ 3.5 חד' מרווחת, 
קומה א', חזיתית 1,490,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בהרב קוק 3 חד' 
חדשה, ק"א + מעלית, חזית 
1,680,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג קרוב 
לחברון 3.5 חדרים, 75 

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

3 כ"א, חזית + סוכה 
בסלון 1,520,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! 
אופציה מידית + 

עתידית, רק 1,330,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 מציאה במצליח! 3 
חד' מושקעים + 40 

מ"ר הרחבה קיימת + 
גג! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר 3 חד', 
65 מ"ר + היתר בניה 40 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א 1,650,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(גמיש א. פנחסי 03-5799308

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

חזית, שמורה 1,780,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 במצליח, בלעדי! 
בבניין טוב 3 חד', ק"א, 

עורפית לגינה + אופציות 
רק ב- 1,350,000 גמיש! 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
3 ח', כ- 70 מטר, קומה 

אחרונה, גג רעפים, עורפית, 
1,330,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי דירת גן בפ"כ, 3 
ח', 75 מטר + חצר 50 מטר 

עם אופצייה ל- 2 ח' תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 בנויפלד בלעדי! 3 
חד', ק"ג, חזית, 75 מ' 
+ סוכה, קרוב לנורוק 

1,430,000 גמיש! מיידי 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', ק"ב, 
חזית + מעלית + סוכה 
וחניה מקורה בטאבו רק 

ב- 1,300,000 מיידי! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)52-52(_____________________________________________

 140 מ"ר, קומה 4, ע"מ 
+ גג במרכז, בנין יחסית חדש, 
2.5 בגן וורשא, 70 מ"ר, חזית, 

 BA חמודה ומאוררת תיווך
_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה, 2 חדרים, 45 מ"ר 
+ אופציה 25 מ"ר, קומת 

 BA קרקע, איזור מעולה תיווך
_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

 באלוף שמחוני, 2.5 
חדרים, 65 מ"ר, ק"ק 

+ היתר ושלד לעוד 25 
מ"ר 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדל"ן"

 מציאה!! א.דב הוז 
כ- 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 
קומה ב', א.בג.רעפים 

)ש.בנו( 1,140,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 לחטוף!! א.השניים 
2 כ- 50 מ"ר + יציקה 

30 מ"ר, קומה א', א.בג.
בטון 78 מ"ר )ש.בנו(, 
משופצת 1,280,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

1,450,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק קרוב לר' יוסי, 2.5 

חדרים + הול גדול, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית 

1,420,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בהזדמנות ברח' 
הבנים 2.5 חד' + מרפסת, 

75 מ"ר, ק"א, חזית, שמורה 
1,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 2.5 
חד' + מרפסת, 73 מ"ר, ק"ג, 
נוף פתוח, א. בגג + היתרים, 

ניתנת לחלוקה 1,580,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 2.5 ח', 70 
מטר, באזור יואל, קומה ב' 
+ אופצייה קיימת לכ- 15 

מטר, חזית 1,630,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
2.5 ח', קומה ב', עורף + 

אופצייה לסוכה 1,270,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה ג' 
ואחרונה, אפשרות הרחבה 

של 40 מ"ר, הדירה מושכרת 
ב- 1,800, אפשרות לממושכת 

וגם לא, הדירה משופצת 
505,000 ש' מציאה

 050-7113508 052-7113508
_____________________________________________)52-52(תיווך עוצמה

 הבית של מרן הרב 
עובדיה יוסף זצ"ל ברחוב 
אלקנה, 4 חד', מרווחת 

מאד + 2 מרפסות + חצר 
גדולה, לרציניים בלבד! 

4,300,000 ש"ח
058-7911289
_____________________________________________)52-03א(050-4496600

 חדשה בשוק ובהזדמנות 
ברחוב בית וגן 4.5 חדרים 
מרווחת + מרפסת גדולה 
לסוכה ולנוף מרהיב בלעדי 

_____________________________________________)52-52(לתיווך "צימוקי" 02-5638221

 מציאה!! בחיים עוזר, 
ק"א, משופצת, מחולקת 

ל- 3, מושכרת 6,950 
ש"ח 1,140,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
מוהליבר, בניין מגורים משולב 

מסחרי, זכויות בניה צוות 
_____________________________________________)52-52(אביגד 072-3957393

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

_____________________________________________)52-52(מיידי 050-8090136

 באחד העם/אורלנסקי 
5 חד', כ- 120 מ"ר, מעלית 

וחניה, מיידית! 1,650,000 ש' 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 הרב ישעיהו משורר 5 
חד', כ- 130 מ"ר, מרפסת 

סוכה 17 מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף פתוח, 3 מעליות שבת, 2 

חניות נפרדות 2,480,000 ש"ח 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חדרים, גדולה, קומה 3 )דירה 

בקומה( + מעלית, חניה 
ומרפסת שמש, 2,080,000 

_____________________________________________)52-52(03-9213170 לא בשבת

 בכפר גנים א' 4 חד', 3 
כ"א, סטנדרטית )ללא מוצא(, 

_____________________________________________)52-03ל(ק"ב + חניה 054-9871825

 בקקל, 4 + מ.שמש 
+ מחסן + חניה, עורפית 

ושקטה, מושקעת
050-8090136)52-52(_____________________________________________

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

050-8090134)52-52(_____________________________________________

 ביוספטל רח' וייסבורג 
3 ח', כ- 65 מ"ר, משופצת 
חלקית, מיידית! 1,050,000 

ש"ח מחיר סגירה!
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת, מרווחת, עורפית 

_____________________________________________)52-52(ושקטה 050-8091036

קריית אתא
+5 חדרים

 אליהו הנביא 5 חדרים 
מושקעת ומשודרגת 

פלוס מרפסת 125 מטר 
בנוי רק 1,285,000 ש"ח 

א. בית הנדל"ן
052-8960632)52-52(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה/
חלוקה!!! רחוב זבולון 
קומה 1 דירת 6 חדרים 

130 מטר בנוי מיקום 
מצויין!!! רק 890,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 רחוב הלל קומה 3 

דירת 4 חדרים משופצת 
100 מטר פלוס מרפסת 

רק 895,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-8960632

 מצויינת להשקעה!!! 
רחוב המכבים קומה 2 

שלושה חדרים 60 מטר 
בנוי רק 495,000 ש"ח א. 

בית הנדל"ן
052-8960632)52-52(_____________________________________________

 מציאה!!! 
להשקעה!!! רחוב דרור 

קרית ביאליק 3 חדרים 
קומה ראשונה 70 מטר 
בתוכנית פינוי בינוי של 
הכשרת היישוב 5%!!! 

תשואה!!! א. בית 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-8960632

רחובות

 בנורדאו 3 חד', 90 
מ"ר, גדולה + מ.סוכה, ק"ג, 
1,490,000 ש"ח באזור דתי 

_____________________________________________)52-03ל(050-6793680

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

+5 חדרים

 דירת 3 חדרים ברח' 
הזמיר, פונה לשמעיה, מרווחת 

מוארת ומאווררת
_____________________________________________)51-02ל(054-9172373

בני ברק 

3-3.5 חדרים

 להשכרה דירה לזוג בדון 
יוסף, חדשה מהנילון, מרוהטת 

_____________________________________________)52-52(קומפלט 052-7662451

דופלקסים
 באיזור אוסם!! 

דופלקס, 4 חד', ק"ב, 
120 מ"ר + גג 90 מ"ר, 

5,500 ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 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 

7,000 ש"ח מידי בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בגבול בני ברק ר"ג 
צמוד לשיכון ג' 5 חד', 200 
מ"ר, מפלס אחד, 2 דיירים 

בבניין, ק"ב + מחסן + חצר, 
משופצת 8,200 ש"ח א. 

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בגניחובסקי בלעדי! 
5 חד', 125 מ"ר, ק"ב, 
חזית + יחידת הורים, 
3 שירותים, ממוזגת, 
מושקעת + סוכה + 

מחסן, מיידי מפתחות 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

כחדשה, ממוזגת, 4,100 ש"ח 
_____________________________________________)49-52ל(052-7671305

 בעובדיה, 4 חד', 90 מ"ר, 
ממוזגת, ק"א + סוכה + 

חניה, מצב מצויין 5,200 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ל(054-6350755

 בכהנמן, ממוזגת, סוכה, 
שמורה, קומה שלישית + 

מעלית 5,200 ש"ח
_____________________________________________)51-02א(052-7161685
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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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 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

 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

יחידות דיור

 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)48-47/20(_____________________________________________

 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

השקעות

משרדים

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

מחסנים

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)52-03א(050-5296356

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

פולטוב נכסים
052-3646632)48-05/20(_____________________________________________

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)44-03/20(_____________________________________________

 בבעש"ט יפיפיה, מרוהטת 
וממוזגת, 3 כ"א, אפשרות 
לשבתות 054-8435119/7

_____________________________________________)48-52ל(054-8503037

1-1.5 חדרים

 ברח' מינץ 4, 2 חד', 
משופץ, ממוזג + מרפסת, 

ללא ריהוט, כ- 50 מ"ר, ק"ק, 
_____________________________________________)49-52ל(3,300 ש"ח 052-2723556

 ר' יהשע דירת חדר, ק"ק, 
מזגן + חניה, לכל מטרה, 
_____________________________________________)49-52ל(2,800 ש"ח 050-5212430

 דרושה דירת נכה או שטח 
לבניית דירת נכה בב"ב, לל"ת 

_____________________________________________)49-50ח(054-8416909

 דרושה חצר לקניה במזומן 
למטרת בניה ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(054-8467282

 299,000 ש"ח,
יחידות סטודיו בעיר טבריה... 

מושכרות ב- 2,000 ש"ח 
לחודש, משופצות מרוהטות 

_____________________________________________)49-52א(ומיידיות 054-8065200

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

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

שירותים 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)49-52ש(052-7691171

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

מקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)49-04/20ל(052-7140101

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 בפרדו, 2 חד', יפייפיה 
וחדשה, ריהוט מלא + מזגנים 

_____________________________________________)50-52ל(+ גנרטור 052-7171752

 105 ח"ב, ק"ק, באור 
החיים, מוארת ומאווררת + 
_____________________________________________)50-02ל(ריהוט חלקי 050-5260688

 בשכ"ח חנות כ- 56 מ"ר 
בר' עקיבא )גן ורשא( מיידי, 

_____________________________________________)50-01(אמנון 09-7921292

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

עקיבא באזור חזון איש, 
24 מ"ר עם חלון ראווה 

גדול רק 9,500 ש"ח 
פינוי 1.3.20 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 חדרים/מחסנים בשיכון 
ה' 44/32/26/23 מ"ר כל 
יחידה, כולל שירותים וכיור 

משותף, כניסה מיידית
055-6686051)50-01(_____________________________________________

 להשכרה חדר / 2 חד' 
מרוהט עם מחשבים וטלפונים. 

ברח' האחוזת בית 3 ת"א 
_____________________________________________)50-01ל(1,800 ש"ח 052-4483630

 לאירוח מושלם!!! 
2 דירות נופש גדולות, נוף 

לכנרת, קו ראשון לים
_____________________________________________)50-49/20ש(052-7165660

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-52/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-03/20(מאובזרת! 050-6927465

 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

 יח"ד ברח' אברבנאל, 
ממוזגת ומרוהטת 2,800 ש"ח 

כולל ארנונה ומים
_____________________________________________)51-02ל(052-2578770

 דרושה דירה בפ"כ אזור 
סוקולוב עד 1,200,000 2.5 

_____________________________________________)51-52ח(חד' 052-7186301

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה', דופלקס, ק"א וק"ב, 
120 מ"ר, מחולקת ל- 2 
דירות, דירה בקומה, כל 

דירה 3 חדרים, כ- 60 
מ"ר, חזית, משופצות 

מהיסוד ומרוהטות, 
מושכרות, תשואה 

גבוהה, מיידי 2,100,000 
ש"ח, גמיש )מתאים 

להשקעה/או טאבו 
משותף(, הקודם זוכה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)51-51(_____________________________________________

מגרשים

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

100-550 מ"ר למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס, וכד'

052-7182182)51-52(_____________________________________________

 פרויקט גדול בתל 
אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)51-08(_____________________________________________

 להשכרה בגבעת שאול 
י-ם בנג'ארה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 
_____________________________________________)51-02(מ"ר למשרד 052-8528701

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

חופשה יוקרתית
לנשים ונערות

אילת
כ"א שבט-כ"ד שבט 

16/2/20-19/2/20

כ' שבט-כ"ה שבט 
15/2/20-20/2/20 י"ד שבט-י"ז שבט 

9/2/20-12/2/20

לאונרדו קלאב

לונדון
קפריסין

מחיר לנרשמות 
בשבוע זה בלבד

תוכניות עשירות 
ומגוונות מסביב לשעון

)המחיר לאשה בחדר של 3(
2,999 1,0775,555

 טיסה ישירה, 
מלון פאר, ארוחות 
 גורמה מפוארות, 
כניסות לאתרים

הכל כלול
כולל טיסה, מלון פאר, 

ארוחות מפוארות

הכל כלול

הבטיחי את מקומך:
טיסות והסעות 

מכל הארץ 
במחירים מוזלים!!

055-8833077
052-6550629
077-5100355 

בלעדי!!!בלעדי!!!
האומנית הגדולה 

הזמרת כנרת
האומנית הגדולה 

הזמרת כנרת

בס"ד

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברחוב חברון קרוב 
להרב קוק 3.5 חדרים 

ענקיים!! קומה ג' 
ללא מעלית, עורפית 

ומסודרת, מידי 4,200 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

 להשכרה 2.5 חד' + 
מרפסת 50 מ"ר, מרוהטת, 

ממוזגת, ק"ד, סוקולוב, 3,200 
ש"ח 052-3405530

_____________________________________________)50-01א(052-8927483

 יפייפיה, מושקעת 
בנדבורנא, 2 חד', מרוהטת + 
דוד"ש + מעלית + סוכה + 

_____________________________________________)50-01ל(גנרטור 054-8429289

 3 חד', 46 מ"ר, ממוזגת 
ומשופצת, סוכה, אמבטיה, 

במימון 44, 3,700 ש"ח
_____________________________________________)51-02א(050-4194787

 בשאול חדד, 2 חד', 
גדולה, 52 מטר, דוד"ש + 

מ.שמש + סוכה, לל"ת
_____________________________________________)51-52ל(052-7171012

 בלעדי ברבי עקיבא, 
חזית )מול ביהכנ"ס 
הגדול(, 3.5 חדרים, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', כניסה מיידית 

3,900 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 ברחוב וולפסון 2.5 
חדרים ענקיים, ק"ב, 

חזית, מסודרת 3,800 
ש"ח מידי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 באורליאן 2 חד' גדולים 
+ הול, 55 מ"ר, לאחר 

שיפוץ זו דירה לא יחידה 
מיידי ב- 3,500 אפיקי 

_____________________________________________)52-52(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשכון ה' יחידת דיור לזוג 
צעיר, 3 חדרים + מרפסת, 

ריהוט מלא, מיידית
054-7610445)52-52(_____________________________________________

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

בחצר 2,200 ש"ח
_____________________________________________)52-03ל(058-7744502

 יח"ד 2 חד' במרום שיר, 
מרווחת, מפוארת עם ריהוט 

_____________________________________________)52-01א(3,000 ש"ח 054-844802

טבריה 

עמנואל

 )לבחור דתי חדר + מזגן, 
שרותים ומקלחת, ק"ק + 

חצר, 1,700 ש"ח מים חשמל 
ארנונה + ארוח לשבת

_____________________________________________)52-3ש(052-2634477 052-3224835

 מוארת ומרווחת, מטבח 
יפה, שכנים מעולים, ביהכ"נ 

ליד 054-8484077
_____________________________________________)52-03ל(054-8519588

4-4.5 חדרים

 למכירה חוף פרטי בכנרת 
2.5 דונם מסודר אפקט נדל"ן 

_____________________________________________)52-3ש(052-2479184

 בצפת דירת נופש ייחודית, 
מחולקת ל- 5 יחידות אירוח 
מושקעות ברמה מלונאית! 
לפרטים "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)52-52(_____________________________________________

 ברשותך נכס בבני 
ברק? וחושב מי יטפל לך 
בזה? בשבילך אנחנו כאן 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 מול מתחם 

אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר 
משופץ, תחילת ר"ע בפסג 

2,300 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא 143, יפה, 22 מ"ר 

 BA למיידי 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

 למכירה באזור דובק 25 
מ"ר מושכר, משופץ, טאבו 

נרפד 500,000 ש"ח
054-2250000 03-5791514)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה לחנות, 
משרד, מרפאה 10,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הע"מ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)52-52(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר קרוב לרבי עקיבא 

אזור מינץ בקומת 
קרקע, פריקה וטעינה 
נוחים, כניסה מיידית, 

לכל מטרה 1,800 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 מחסן 14 מ"ר, מיועד 
בעיקר לאחסנה במרום שיר 

_____________________________________________)52-03א(600 ש"ח 054-8448029

 בלעדי למכירה 
בבסר 3 משרד 30 מ"ר 

משופץ + נוף, קומה 
גבוהה, כניסה מיידית 

480,000 ש"ח )מתאים 
גם להשקעה( לפרטים 
נוספים סלומון נכסים 

והשקעות
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בב"ב משרד 12 מ"ר + 
שרותים, משופץ וממוזג, 
מרכזי ושקט 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ל(050-4125548

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-04/20(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים ביבניאל 

למשפחות ולזוגות ולגיבוש, 
דונם של משחקים, קרוסלה, 

טרמפולינה, סנוקר, טניס 
_____________________________________________)50-9/20ש(052-3540874

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-06/20(_____________________________________________

 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

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

החלו מבצעי חורף!
_____________________________________________)49-12/20ש(052-7150124

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

כיכר השבת, לאמצע 
שבוע 250 ש"ח ולשבת 
_____________________________________________)51-10א(450 ש"ח 058-3984457

 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

 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.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

כיכר השבת, לאמצע 
שבוע 250 ש"ח ולשבת 
_____________________________________________)49-08א(450 ש"ח 058-3984457

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-03/20ל(052-7170576

 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(_____________________________________________

 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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)46-05א(051-5777000

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

ביכנ"ס, תחבורה
_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)51-10/20ש("תיווך מנוחה" 055-6721593

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

מושב תרום

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)45-4/20ש(050-6333765

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451
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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

 "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

 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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 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(_____________________________________________

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

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     

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 אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)49-07/20ש(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

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

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

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

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

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

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

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

צפת

צפון

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-52ל(08-6601778

 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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)47-18/20ש(054-4543701

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 להשכרה יומי ושבתות 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

_____________________________________________)52-03ש(052-7153475

 נמצא נרתיק תפילין 
בירושלים עם שם ש.ו ניתן 

_____________________________________________)48-49ח(לקבלו בטלפון 058-3216364

 אבד צמיד זהב ב- 
19/11/19 המוצא הישר 

_____________________________________________)48-49ח(להתקשר ל- 052-7150499

 נמצא רב קו בבית חלקיה 
_____________________________________________)48-49ח(052-7143808

 אבד תוכי באזור בר אילן 
_____________________________________________)48-49ח(שיכון ה' 054-2232371

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים

_____________________________________________)48-49ח(055-6774456

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

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

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

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

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 בעתיקה, צימרים חדשים 
ומפוארים + גקוזי', נוף, 
מרפסת וחצר **ודירות

_____________________________________________)49-52א(052-2840299

 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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)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

מכירת רכבים

 מבצע חורף בהשכרת 
רכב החל מ- 2,000 ש"ח 
לחודש ללא הגבלת ק"מ 

כולל מע"מ
_____________________________________________)49-08א(050-6666599

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

וכל הגילים. יוסף בן - 
_____________________________________________)49-24ש(שמואל. 058-4-555700.

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)49-52ל(053-4307097

 נמצא בבני ברק עט עם 
_____________________________________________)49-50ח(השם "ליפשיץ" 03-6161892

 נמצא שעון של אישה 
באזור נחום - אלישע, המאבד 

יכול לקבלו ע"פ סימנים
_____________________________________________)49-52ש(054-6337121

קרייזלר

 קוטג' חלומי עד 20 
מיטות, יח"ד הורים בכל חדר 
+ בריכה ענקית ומחוממת, 

2,000 ש"ח לשבת
_____________________________________________)50-01א(050-4111196

טויוטה

 קרייזלר 2012 במצב 
מצוין, 7 מושבים, 126,000 

ק"מ, 53,000 ש"ח
050-712-0460)50-01(_____________________________________________

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה, חתונות וכל 
אירוע במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(אודי 052-7607705 אודי

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 נמצא רב קו ע"ש ישראל 
_____________________________________________)50-51ח(חיים מילר 050-4119421

 אבדו מפתחות בתאריך 
29.9.19 ערב ר"ה בבית החיים 
סנהדריה מעל הברזיה, המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)50-51ח(052-5100690

 אבדה טבעת זהב יקרה 
ביום שישי ערש"ק פר' חיי 

שרה באוטובוס קו 5
_____________________________________________)50-51ח(052-7116399

 אבדה בקו 422 שקית 
_____________________________________________)50-51ח(בגדים 052-5573461

 ביום ראשון שעבר בקו 
980 מב"ב לצפת נאבדה 
מכונת תספורת בשקית

_____________________________________________)50-51ח(053-3114493

 sd נמצא כרטיס מיקרו 
בגן וורשא ראב"ד בחודש אלול 

050-4145790)50-50(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 I25 להשכרה יונדאי 
חדשה 2018, 3,200 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ל(חודשי 054-8597010

 מיצובישי גרנדיס 2009, 
יד שלישית, 150,000 ק"מ, 

רכב 7 מקומות, 35,000 ש"ח 
054-5908240)52-52(_____________________________________________

 ניסאן אקסטרייל 2016, 
דיזל, רכב 7 מקומות, חסכוני 

054-5908240)52-52(_____________________________________________

 מיצובישי גרנדיס 2011, 
יד שלישית, 166,000 ק"מ 

054-5908240)52-52(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" מחפשים 
שידוך עבור בחורים, גילאי 

40-45 חזקים ואיכותיים
_____________________________________________)51-02ל(03-9643668

 בקו 422 מי"ם לב"ב ביום 
רביעי יג' בכסליו בערב הוחלף 

כובע רוטש בכובע מונזינו 
ליבורנו נא ליצור קשר במספר 

_____________________________________________)51-52ח(052-7699995

 נמצא רב קו ע"ש דבורה 
מרים וידר ברחוב השומר 

בבני ברק לפני כחודש נשמח 
_____________________________________________)51-52ח(להשיבו נייד 052-7606912

 אבדה שקית עם תפילין 
ומכנסיים על שם נתנאל חיים 

_____________________________________________)51-52ח(כהן 054-8431371/2

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

יונדאי

מרצדס

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, 1,300, אוטומטית, 

שניה, פרטית, מיטלאית
055-6883937)52-52(_____________________________________________

,I-30 למכירה יונדאי 
2014, ראשונה, 39,000 ש"ח 

055-9588763)52-52(_____________________________________________

 מרצדס ויטו 2009 יד 
,KM 64,600 שניה רק

9 מקומות, הזמנה מיוחדת, 
_____________________________________________)52-03ל(כחדשה 054-9871825

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

ביותר + שירות תיקונים עד 
_____________________________________________)52-11/20ש(בית הלקוח 055-6651237

 הוחלפה חליפה קצרה 
דוגמה פסים בפרשת וישלח 

_____________________________________________)52-01ח(בבית שמש 052-7184520

 נמצא לפני כחודש בקו 
402 מירושלים לבני ברק 
קופסא עם כרטיסי זכרון 

_____________________________________________)52-01ח(058-3299505

 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

 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

 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(_____________________________________________

 רוכש תמונות רבנים 
ישנות, קלפים, אלבומי 

מדבקות ותצלומים ישנים 
_____________________________________________)52-01ח(054-2509001

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(בעבר 054-2509001

 דרוש ארון 2 דלתות במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב לפרטים 054-8419165

 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

 דרושה בטריה עבור 
מכשיר first pnone דגם 

8W במחיר סמלי
_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)48-49ח(מהדגם הישן 052-7191083

 מעוניין בעיתוני בקהילה 
משנה האחרונה
_____________________________________________)48-49ח(052-7191083

 דרוש למסירה לבחור 
ישיבה מקרר משרדי ומזגן נייד/

_____________________________________________)48-49ח(חלון 058-3236535

 מעונינים לקנות שולחן 
שמתאים לכסא תינוק ציקו' 
_____________________________________________)48-49ח(דגם הפי-סנ"ק 053-3160290

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)48-49ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות תוים ליש 
חסד ויש בשכונה ב- 10% 

_____________________________________________)48-49ח(הנחה 054-8589585

 לישיבה בירושלים דרושה 
מכונת כביסה בתרומה/מסירה 

_____________________________________________)48-49ח(פלא': 052-7102446

 לבחורי ישיבה דרושה 
למסירה מכונת כביסה במצב 

תקין באזור המרכז לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(054-8540576

 למסירה ארון 6 דלתות 6 
קומות מעץ משובח עבודת 

_____________________________________________)51-52ח(נגר טעון שיפוץ 052-7178658

 דרוש כוננית/עמודה עד 
_____________________________________________)51-52ח(גובה 1.80 מ' 054-8429550

 קונה מכתב של הרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר באלף 

_____________________________________________)51-52ח(שקל 050-4158682

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור אפיה עם 
כריים גז 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 למכירה מכונת כביסה בת 
3.5 שנה 300 ש"ח

055-6883937)52-52(_____________________________________________

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מקרר שארפ לבן מחיר 
250 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)52-01ח(052-7131071

 למכירה מחשב נייח וינדוס 
XP במצב טוב ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ב"ב( 058-3230569

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב לחלקים חברת 
פוגי + מטען 50 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)52-01ח(054-8431644

 רדיו דיסק לרכב מזדה 
3 140 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים

 מיקרוגל טורבו משולב 
גריל 34 ליטר 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 למכירה מקרר בגודל 
כ- 1.50 גובה 53 ס"מ רוחב 
כחדש 500 שקלים פלא':  

_____________________________________________)52-01ח(052-7657672

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצוין בהזדמנות 500 

ש"ח בלבד פלאפון
_____________________________________________)52-01ח(052-7649441

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 055-6651237

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצוין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)52-01ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימשו מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7171228

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7171228

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(054-3558949

 מסך דק 23 איכותי במצב 
מצויין 250 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-3558949

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 32GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בירושלים 055-9765406

 להשכרת ביקיור לייזר 
נגד כאבים לנסיון לפני קנייה 

ב- 90 ש"ח לשבוע
_____________________________________________)52-01ח(052-4458394

 גוף חימום לאקווריום 
50W חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 אופה לחם כחדש 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-8487627

 בלוני גז קטנים + ווסט 
+ סלילים + מכסה 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפתח תקוה 052-2786557

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671
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ריהוט

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תינוקות

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 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

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 מקרר של אמקור צבע לבן 
יד שניה עובד מצוין רק ב- 400 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 050-4146777

 תנור אפיה עם כיריים 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-6245339

 מנורת הפלא 400 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 AEG מייבש כביסה 
תקינה 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 למכירה תמי 4 במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 300 שקל 054-6463465

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצוין 
)בני ברק( 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 מסחטת מיצים חזקה 
לפירות וירקות ב- 200

_____________________________________________)49-50ח(052-6784969

 G.P.S 2 מכשירי 
משוכללים תוכנה פרימו 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח כ"א 052-7683705

 למכירה תנור טורבו במצב 
מעולה 500 ש"ח דינה

_____________________________________________)49-50ח(052-8370535

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6865596 ירושלים

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)49-50ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4158500 אריאל

 למכירה מכשיר "ביקיור 
לייזר" נגד כאבים ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-4458394 יניב

 מנורת הלוגן מתברגת 
לשולחן, מצב מצויין, חסכונית 

בחשמל 120 ש"ח דינה
_____________________________________________)49-50ח(054-6762550 פ"ת

 שואב אבק מעולה 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4184747

 קיטורון לניקוי כללי ומגהץ 
קיטור משולב 80 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4184747

 למכירה מחשב נייח + 
מסך במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-6865596 ירושלים

 מגהץ קיטור ITT באריזה 
200 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 052-2727474

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 מיטה צבע ונגה ומזרון 
300 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מיטת נוער יחיד עץ 
בוק חזק מאוד מזרון עמינח 

אורטופדי 300 ש"ח טל': 
_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רמקול קריוקי + 2 
מיקרופונים רק ב- 75

_____________________________________________)50-51ח(03-5793668

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7171288

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בי"ם 052-7640482

 מחשב נייח + מסך דק, 
מקלדת ועכבר 400 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-7344396

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד 054-7216671

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
78*70*111 ניתן לפתיחה 

משני הצדדים תוספת של 30 
ס"מ מכל צד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון מעץ 
טבעי ומסיבי 70*140 ו-95*95 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 ספריה מפוארת 8 דלתות 
*ספה עור אמיתית איטלקית 

_____________________________________________)50-51ל(צבע יין 03-6782328

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 599 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 מדפסת + פקס + סורק 
+ דיו בהזדמנות!!! רק 130 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3346080

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7166106

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בידר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)50-51ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 טוסטר אובן גדול 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-7134699

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל כחדש נקנה 
לפני 3 חודשים 220 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 מדפסת + סורק + פקס 
hp1536 תקינה 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר לבן גנרל אלקטריק 
מצב טוב 500 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(052-7649441

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)50-51ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! פ"ת 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה רדיאטור 8 צלעות 
כחדש! בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6326190

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 להשכרת מכשיר ביקיור 
לייזר נגד כאבים המקורי ב- 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 052-4458394

 מייבש כביסה גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)51-52ח(052-7180828

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)51-52ח(052-7180828

 למכירה תמי 4 במצב 
_____________________________________________)51-52ח(חדש 300 שקל 054-6463465

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 מבערים וחצובות ברלס 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 052-7110779

 למכירה מצלמת 
CANON IXUS כולל 

בטריה נטענת רק ב- 250 
ש"ח גמיש לפרטים

_____________________________________________)51-52ח(055-6703524

 למכירה! מדפסת 
משולבת מקצועית של 

EPSON חדשה באריזה 500 
_____________________________________________)51-52ח(054-8477451

 נגן מצלמה במצב מצוין 
_____________________________________________)51-52ח(130 ש' גמיש 03-5793185

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)51-52ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 רדיאטור מצב מצוין 14 
צלעות 220 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187278

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)51-52ח(050-3337530

 רדיו טנזיסטור שמור במצב 
_____________________________________________)51-52ח(מצוין 60 ש"ח 050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת קפה 
דלונגי רק 200 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-8774181

 רדיו דיסק לרכב מזדה 
323 200 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)51-52ח(ירושלים

 מכונת תפירה תעשייתית 
דרושה תיקון 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 054-8442781

 נגן קלוקבוקס כמעט חדש 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח בב"ב 077-6182023

 מערכת סטריאו מיידי רדיו 
טייפ ודיסקים אקאיי כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 050-6326190

 דיסק קשוח + ווינדוס 10 
למחשב נייד או נייח 75 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 כיריים חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מפזרי חום 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-423857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 50 ש"ח גמיש

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש 120 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה 2 מיטות יחיד + 
מזרנים 400 ש"ח כ"א גמיש 

אזור י"ם לפרטים:
_____________________________________________)51-52ח(055-6777177

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח כחדש 054-6454788

 למכירה ספה מצוינת 290 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5656194

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 מיטה וחצי צבע ונגה 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 03-5793398

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מיטת נוער יחיד צבע לבן 
_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח 052-7191512

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכיה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-9089110

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-5705546

 עגלת אמבטיה + טיולון 
אינפנט 400 ש"ח צבע שחור 

גינס + ידיות עור )בב"ב(
_____________________________________________)51-52ח(054-8442781

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו B5 שחור צהוב )כולל 
ידיות( במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-7921893

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 נברשת עתיקה עשוייה 
מחרסינה + נחושת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 מדיח כלים מילר במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב 500 ש"ח 050-4141142

 תנור עם גז 4 להבות מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 350 ש"ח 052-7110675

 מזגן 3/4 גוניור אלקטרה 
_____________________________________________)50-51ח(500 שקל 050-4128920

 מסך דק שולחני 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)50-51ח(שקל ב"ב 050-4128920

 מנורת תקרה עם רמקול 
מובנה ושלט חדש באריזה 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 058-3257019

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
חימום קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תנור אפיה + 4 להבות 
גז תוצרת BEKO )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה מיטת ברזל זוגית 
)דופון( זהב X1.901.50, גב 

גבוה + מזרון 300 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-4144107

 6 כיסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 ארון ומכתביה 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 ספת סלון מהודרת שמנת 
פינתית נפתחת 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 מיטת הייריזה 490 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 כיסא מנהלים 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6196964 052-7698994

 כוננית ושידות לבנות 250 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)52-01ח(052-7698994

 6 כיסאות עץ לפינת אוכל 
מצב חדש 150 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)52-01ח(050-2344305

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

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(כ"א 054-7216671

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
ביופיו 78*70*111 תוספת של 

30 ס"מ מכל צד )בני ברק( 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצוין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכייה 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8487627

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)52-01ח(052-4256515

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 200 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 פמוטים מקריסטל 45 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7126106

 למכירה 2 מיטות יחיד + 
מזרנים 400 ש"ח כ"א גמיש 

אזור י"ם לפרטים:
_____________________________________________)51-52ח(055-6777177

 שולחן כתיבה פינתי + 
כוורת צבע שמנת ואפור 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח כחדש 054-6454788

  למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)51-52ח(052-4256515

 שולחן סלון חום כהה 
שמור ר' 1.30 אורך 60 ס"מ 

גובה 45 ס"מ 250 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 עמודון של כתר 5 מדפים 
_____________________________________________)50-51ח(180 054-3584040

 כוננית לחדר שינה 3 
מגירות אפוקסו שמנת 350 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 שולחן נמוך עגול זכוכית 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
70*2.40 מעץ 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 5 כיסאות במחיר של 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 מציאה עגלה טיולון חדשה 
של חברת joce ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח()ירושלים( 055-6743613

 מיטת תינוק בירושלים 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח טל': 054-8423405

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספה מצוינת 290 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה כורסה יחיד מצב 
מצוין צבע שחור נוחה וחזקה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 450 ש' 
_____________________________________________)51-52ח(052-4256515

 שולחן סלון חום כהה 
שמור ר' 1.30 אורך 60 ס"מ 

גובה 45 ס"מ 250 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 לול פלסטיק במצב מצוין 
80/90 ס"מ 170 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)52-01ח(052-7655652/3

 למכירה עגלת תאומים 
טיולון ד"ר בייבי ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 052-7664337

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו B5 שחור צהוב )כולל 
ידיות( במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-7921893

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 054-8464909

 עגלת תינוקות טיולון 120 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9089110

 מטרנה גולד שלב 1 400 
גרם חלב נוכרי 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-8491154

 בהזדמנות נדנדה לתינוק 
+ מנגינות רק 95 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

מעולה 200 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 למכירה סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 למכירה כיסא לרכב 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-6140800

 משאבה חשמלית 
חברת אמדה + מדלה + סינר 

מצוינים 500 י"ם
_____________________________________________)52-01ח(050-4191181

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 טיולון במצב מצוין 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 גגון לעלגת בוגבו ביי 3/5 
בצבע שחור במצב חדש ב- 

_____________________________________________)51-52ח(230 טל': 054-8406386

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7110779

 עגלת תינוק + סלקל 
חדש צבע שחור אפור מצב 

מעולה 200 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 למכירה סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 למכירה כיסא לרכב 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-6140800

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר + מתאמים + רשת נגד 

יתושים + כיסוי בד לרגליים 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח טל': 058-3233170

 סלקל Joie עם בסיס 
לרכב מתחבר גם לעגלת 

ב.ג'וגר 350 ש"ח טל':
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 054-8476805

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצוין 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח + 
אפשרות לאמבטיה חדשה 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 200 052-7102897

 גגון לעגלת בוגבו צבע ורוד 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-4895874

 משאבה חשמלית + 
אמדה + מדלה + סינר במצב 

מצוין 500 ש"ח י"ם טלפון: 
_____________________________________________)50-51ח(050-4191181

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-8464909

 050-3131740/1 , 050-4110532 , 03-6880091

במלון "ציפורי בכנרת" בטבריה
שני-רביעי ט"ז - י"ח טבת, 13-15/1

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש נשים

שי לכל
משתתפת

החלה הרשמה לנופש שבת חנוכה, שבת שירה, פורים, ולנופש פסח הזדרזו להרשם! מס' המקומות מוגבל!

850 ש"ח בלבד
לאשה ל3 ימים

אפשרות להסעה

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

סדנת עוגותהרבנית מלכה טבק
עם בר דהן

הקרנת סרטים
יזהר יפה רז

רזים בריאים ושבעים

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

 שידה 4 מגירות חזקה 
צבע בוק 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 למכירה ספריה למחשב 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח דינה 052-8370535

 למכירה ספה 300 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(דינה 052-8370535



כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  625/12-27/12/2019 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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ם 
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ה 
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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

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 תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554

 יאנג S5360 תואם כשר 
סגור לא היה בשימוש ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(053-3118231

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמיח לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7167777

 קליקס ענק בקופסה, 
400 חלקים, המקורי! 80 

ש"ח בלבד
_____________________________________________)49-4/20ש(054-8527470

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)49-49ל(058-7754554

 C2 סוללה לפלאפון 
ב- 20 ש"ח 054-8474176 

_____________________________________________)49-50ח(054-8478028

 סים טוקמן ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(בלבד 052-7167777

 אוזניות בלוטוס חדשות 
לסלולרי, סוללה נטענת 30 

ש"ח מציאה טל':
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 נגן די גיי' מן בצבע ורוד 
ברונזה + מגן )שקוף( במצב 

מעולה 150 ש"ח ירושלים
_____________________________________________)50-51ח(02-6524921 052-7165780

 נגן )בוקו( רק ב- 130 
_____________________________________________)50-51ח(03-5793668 

 קולנועית!!! זוגית, 
כחדשה + כיסוי לגשם 
+ סלסלה למוצרים + 

מטען, לרציניים!!!
_____________________________________________)50-01א(052-2786557

 מחליק שיער מעולה!!! 
של חברת remington חדש 
באריזה!!! נקנה ב- 400 ש"ח 
נמכר ב- 200 ש"ח, בבני ברק 

_____________________________________________)50-03ח(052-7335357

 מיטת תינוק צבע שמנת 
400 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(054-5454553

 שידת החתלה שמנת 
שילב 400 ש"ח 03-5793398 

_____________________________________________)49-50ח(054-5454553

 עגלת תאומים מאונטיין 
באגי ב- 450 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-7660922

 מציאה! גגון ורוד לעגלת 
בוגבו במצב חדש ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בטל': 050-4146777

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצויין 200 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 משאבה חשמלית + 
אמדה + מדלה + סינר במצב 

מצוין 500 ש"ח י"ם טלפון: 
_____________________________________________)49-50ח(050-4191181

 טיולון במצב טוב 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-5967114

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 סוללה מקורית לפלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(C2 ב- 40 ש"ח 054-8474176

C2  כשר רמי לוי ופלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-8474176

 אפטק חדש תומך כל 
החברות + אחריות לשנה 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7167777

 כרטיס sd 32 ג'יגה עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3263264

 דיסק קשיח 1000 ג'יגה 
העברה מהירה 3.0 במצב 

_____________________________________________)51-52ח(חדש 220 ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3161169

 כרטיס זיכרון 512 ג'יגה 
סמסונג מקורי חדש בקופסא 

_____________________________________________)51-52ח(290 ש"ח 053-3161169

 שעון חכם חדש 50 ש"ח 
מתחבר לאפליקציה

_____________________________________________)51-52ח(054-8474176

 סוללה מקורית של C2 ב- 
_____________________________________________)51-52ח(40 ש"ח 054-8474176

 פיליפס חדש דור 2 + 
אחריות 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7167777

 מכשיר UP TEC כשר 
רק ב- 150 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)51-52ח(055-6703524

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)51-52ח(200 ש' 054-8409064

 רדיטאור להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 052-7180828

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה כל שנה ב- 2 כרכים 45 
ש"ח לשנה 2 כרכים
_____________________________________________)51-52ח(052-7600336 בב"ב

 זוג קלטות שירים לסוכות 
והיית אך שמח 9 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)51-52ח(052-7600336

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ כחדש 

370 ש"ח במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7600336

 אקווריום 40 ס"מ כולל 
_____________________________________________)51-52ח(הכל 150 שקל 052-7622875

 תיק מודן מנהלים תאים 
גדולים כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)51-52ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג באריזה ג' 38 ס"מ 
ר' 38 ס"מ נ' 15 ס"מ 120 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 050-4087927

 סיר ארקוסטיל באריזה 4.5 
_____________________________________________)51-52ח(ליטר 80 ש"ח 050-4087927

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה לבן 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-4087927

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 כיריים 3 להבות חשמלי 
או גז 200 ש"ח בפתח תקוה 

_____________________________________________)51-52ח(052-2786557

 ילקוט קל גב חדש 
במארז: עגלה נשלפת, קלמר 
תואם ובקבוק 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 180 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 Michael Kors שעון 
מקורי, חדש לחלוטין מרמת 

גן/אשדוד 400 ש"ח בלבד!!! 
_____________________________________________)51-52ח(054-4980062

 למכירה פקס + מזוודה + 
שואב אבק + שטיח בינוני כל 

_____________________________________________)51-52ח(דבר 70 ש"ח 054-5656194

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)51-52ח(054-8460234

 חנוכית קנים יוקרתית 
חדשה לגמרי באריזה 80 ש"ח 
בלבד! 052-7596096 להשאיר 

_____________________________________________)51-52ח(הודעה

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 11 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 
כחול חדש מבצע 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(הקודם זוכה 052-7110779

 נעלי אלדו מידה 42 
ספורט בצבע כחול במקום 

400 ש"ח רק 200 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים 055-6703524

 למכירה 2 אקוריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)51-52ח(050-3337530

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-5385013

 סימילאק למהדרין שלב 2 
900 גרם ב- 60 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 נוטרילון חלב נוכרי 400 
גרם חברת טבע ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 טרמפיסט לעגלת יויו 
כחדש ממש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7147279

 SPORTLINE טיולון 
חזקה וחדשה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-7134699

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 למכירה הזדמנות כיסוי 
חדש לעגלת YOYO בצבע 

ירוק מהמם ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7696565

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)50-51ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 מיטת תינוק של שילב 
צבע שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(03-5793398 052-5454553

 שידת החתלה שילב צבע 
שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-5454553

 עגלת ביבי גוגר' צבע 
שחור כמעט לא הייתה 

בשימוש 500 ש"ח הקודם 
_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 058-3232026

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-5967114

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מזרון עבה למיטת תינוק 
150 ש"ח במצב מצוין )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 שטיח לחדר ילדים דמויות 
דיסני חסין אש 70 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח 050-6907470

 פלאפון C2 כשר עם 
סוללה מקורית 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8474176

 נוקיה C2 תומך רמי לוי, 
פלאפון, כשר 80 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 גלקסי A10 חדש 
בקופסא 450 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3316625

 מגבעת רקורדו חדשה 
לגמרי 100 ש"ח במקום 200 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 03-6199806

 למכירה אופני הרים לנוער 
מידה 24 שילדה אלומיניום 

במצב מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-2819921

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ב- 200 ש'

_____________________________________________)52-01ח(054-8409064

 שעון יד מכני כמעט חדש 
70 ש"ח בלבד טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 מכשיר הקלטה דיגיטלי 
חדש 110 ש"ח טל':

_____________________________________________)52-01ח(053-4111074

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 זקט עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מייצב ברק חדש )בני 
ברק( 175 ש"ח בלבד

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 זוג תוכונים יפיפיים + 
כלוב + ציוד רק 140 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 050-4169082

 חנוכיה יוקרתית חדשה 
לגמרי באריזה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד! 052-7191305

 פח אשפה ירוק גדול חדש 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח דוד 050-4145583

 מחליק שיער קרמי 
רמינגטון רחב איכותי באריזה 

המקורית 250 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(052-8439925

 

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 170 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)52-01ח(054-8446728

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(בבני ברק 054-8431644

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 058-3233170

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול ורסאצה 110 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 אופני מירוץ 300 שקל 
אופני ראלי 20 אינץ 50 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני הרים עיר 120 שקל 
אופני עיר ללא הילוכים 40 

_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 80 שקל אופני הילוכים 

גלגל 700 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 מצנן אוויר 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(058-3236535

 ערכה ללימוד אנגלית 
מ"מהות" בחולון 130 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(גמיש 052-7112856

 חצאית שחורה מתרחבת 
מ-C.B איכותית מאוד, מידה 

_____________________________________________)52-01ח(L ב- 185 052-7112856

 מציאה! זיכוי של 450 ש' 
ברויאל ר"ע ב- 420 ש' טלפון 

_____________________________________________)52-01ח(054-8460234

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3161169

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)52-01ח(טל': 054-8423405

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423405

 מעיל נשים חום כהה עם 
פרווה אמיתית מידה M ב- 

500 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)52-01ח(052-7663458

 XL מעיל גבר חדש מידה 
_____________________________________________)52-01ח(שחור 300 ש"ח 054-8487627

 מעיל עור 200 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים טל': 054-8423405

 בהזדמנות! סבוגר רק 
ב- 210 ש"ח גליקו 165 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-8439925

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים לילדים 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח 050-9089110

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-3177932

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)52-01ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים פרנל למיטת 
_____________________________________________)52-01ח(תינוק 35 ש"ח 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)52-01ח(ורטט 130 ש"ח 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-7126106

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 054-6969961

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 בירושלים טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)51-52ח(90 ש"ח 050-4102264

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-8478897 

 סט רמב"ם ישן מצב טוב 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 054-8478897

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד 

צבע מנטה 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה מיוחדת 450 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 050-4121013

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין חדשה 

_____________________________________________)51-52ח(380 ש"ח 050-4121013

 שמלה מ- NEXT דמוי 
ג'ינס לאישה מידה 38 חדשה 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח 050-4121013

 למכירה שמלת ארועים 
מהממת מידה 38 220 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(נייד: 052-5316312

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-6454788

 מנשא של שלש אופניים 
_____________________________________________)51-52ח(לרכב 150 ש"ח 054-8474176

 מגוון דיסקים וקלטות 
שירים חדשים וארוזים 7 ש"ח 

ליחידה 052-7600336 בבני 
_____________________________________________)51-52ח(ברק

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש' 054-8409064



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

כז’ כסליו - כט’ כסליו תשע”ט  25/12-27/12/2019

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

■ 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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(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

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

 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

 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

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית + בישול חרוצה 

וזריזה עם נסיון ותיק
_____________________________________________)36-37ח(054-3584040

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 לחברה פיננסית חשבת 
עמלות למשרה מלאה, ידע 

באקסל, אופיס 052-3123218 
racheliha@tlp-ins.co.il)49-52ש(_____________________________________________

 לשובע שמחות באזור 
המרכז דרושים עובדים לסידור 

חנות בימי שישי וערבי חג 
054-8412772)49-52(_____________________________________________

 אחראית תיקי לקוחות 
והכנת תביעות בתחום 

הביטוח, הכשרה במקום, 
יכולות ניסוח והבעה - חובה 

ilanaba@ofekrights.co.il :49-52(מייל(_____________________________________________

 לשובע שמחות בבני ברק 
דרוש אופה מ- 6:00 בבוקר עד 

_____________________________________________)49-52(2:00 בצהריים 054-8412772

 ביה"ס יפה נוף ת"א 
מחפש מורה לאנגלית 

myeffenof@gmail.com
_____________________________________________)49-52ל(03-6578341 052-7673150

 בבית שמש דרושה 
מדריכת לילה בגילאי )25-40( 
לצעירות מתמודדות תמורת 

מגורים בחצר פרטי + תשלום 
_____________________________________________)49-52ש(סמלי 053-4100529

 למאפיה בבני ברק 
דרושים עובדים כלליים, עובדי 

מעדניה, קופאים, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים 054-6855447

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל 1. גננת למילוי 

מקום, שכר גבוה. 2. סייעת 
14:30-17:00 תנאים טובים 

_____________________________________________)50-01ש(052-7177524

 אנשים/נשים חרדים 
לעבודה מהבית ללא צורך 
באחזקת מחשב/אינטרנט 

_____________________________________________)51-02ל(053-3163814

 דרוש מחסנאי, משרה 
מלאה 8:30-17:00

03-5709972)51-52(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית כיתה, משרה 

מלאה, שכר גבוה, 
_____________________________________________)51-2ש(לפרטים: 054-5841018

 מעון שהוא בית, בפתח 
תקוה, דרושה אחת ויחידה, 
חמה ומסורה, בין השעות 

8:00-16:00, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)51-52(למתאימה 050-4144711

 למעון ילדים בבני ברק: 
סייעת, 4 ימים מלאים בשבוע 
_____________________________________________)51-52(תנאים טובים 052-7641817

 דרושה ריתמיקאית ל- 3 
עד 5 שעות שבועיות שתדריך 
תלמידת סמינר בב"ב, בשעות 

עבודתה, תשלום נאה
_____________________________________________)51-52ל(054-8465590

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 למעון גדול באלעד 
מנהלת + נסיון, ראש 

גדול, ידע במחשב, 
תנאים טובים 

s8677520@gmail.com)51-52(_____________________________________________

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: טלפנית מהבית 

לקביעת תורים ל- 4 שעות 
ביום **גרפיקאית עם נסיון 

בפרסומות תנאים טובים 
**מנהל/ת חשבונות להקלדת 

חשבוניות התאמות כרטסת 
וכו' **שרטט/ת אדריכלות 

**נציג/ת תמיכה טכנית 
לארגון תורני גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)51-51(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: גרפיקאית לעבודה 
משתלמת **בודק/ת תוכנה 

ללא נסיון לחברה גדולה 
 FullStack תוכניתן/ית**

NET לחברת הייטק סביבה 
חרדית **מנהלת משרד 
למשרד פרסום **מורה 
לאנגלית )בי"ס לבנות( 

**מנה"ח סוג 1+2 לחברה 
בב"ב גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)51-51(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מחנכת לכיתה ט/י' למילוי 
**בודק/ת תוכנה לחברה 

בהר חוצבים **מזכיר לישיבה 
גבוהה + מזכיר למוסד תורני 

**רכז/ת לשכת מנכ"ל לארגון 
גדול, 16:00-8:00 תנאים 

טובים **נהג לשינוע רכבים 
**גרפיקאית לרשת חנויות 

רהיטים + ידע באנגלית 
**מפתח/ת NET לחברה 
בתחום הסייבר גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)51-51(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת מנוסה 

למשרה מלאה/צהרון
_____________________________________________)49-52(050-7250631 ניקול

 דרוש נהג + רכב לחלוקת 
סחורה באזור רמת אביב ת"א 

בלילה, 00:30-4:00 תנאים 
_____________________________________________)49-52(מצוינים! 051-5797730

 דרוש מחסנאי, משרה 
מלאה 8:30-17:00

03-5709972)51-52(_____________________________________________

 דרושה עובדת תעסוקה 
לבית אבות ברמה"ש, תנאים 

מעולים 058-3213137
_____________________________________________)51-02ל(050-5200901

 סייעות למעון ילדים 
בפ"ת תנאים טובים 

_____________________________________________)51-02/20(וגמישים 050-7619964

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

 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

 עוזר אישי/מזכיר/נהג עם 
נסיון והמלצות רבות

_____________________________________________)48-49ח(053-4619640

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)48-49ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 קלדן מהיר ודייקן באזור 
רמות ירושלים לעבודה כשכיר 
 077-2008377 058-3202559

sabah@okmail.co.il)48-51ח(_____________________________________________

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8421756

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 איש מכירות מנוסה 
מחפש עבודה פרונטלית 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים 050-8580150

 מעוניינת לעבוד במספרה 
לפאות, נסיון של מעל 20 שנה 

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 052-4458284 אילנה

 אברך מעוניין לעבוד כשכיר 
_____________________________________________)51-52ח(בבית שמש 058-3242757

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)51-52ח(054-8421756

דרוש/ה ראש צוות למחלקת אחזקה
למרכז הרפואי מעיני הישועה

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
פקס  03-5771144

התפקיד כולל: ניהול אסטרטגי של הצוות תוך הובלת תהליכי שיפור והתייעלות ביצוע 
תוכנית אחזקה שנתית, הכוללת אחזקה מתוכננת, יזומה ותקלות שבר אחזקת מכונות 

בסביבת חדרים נקיים ובמעבדות הובלת פרויקטים, הובלת הצוות למקצוענות.
עבודה אל מול מערכות ממוחשבות.

דרישות: ניסיון ניהולי בתפקידי ניהול צוות - חובה.
ניסיון מוכח באחזקה ותפעול של מערכות   - חובה.

יכולת טכנית גבוהה

דרוש/ה 

טלפון  לבירורים:   03-5771146 

ראש גדול, עבודה מאתגרת ומענינת,
3 משמרות בשבוע בוקר / ערב, ללא שבתות. משמרות קבועות

כוח עזר למחלקת דיאליזה 

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

 עו"ס/ית למחלקות השונות לעבודה מאתגרת
לאור התרחבות מחלקות בבית החולים מעיני הישועה דרוש/ה

דרישות: נכונות להשקיע בעבודה ייחודית ומאתגרת | 
נסיון בעבודה במערכת הבריאות - יתרון | עבודה עם אוכלוסיה חרדית

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 נהג משלוחן לירקות בב"ב, 
רשיון ב', משרה מלאה + 

עבודה פיזית 050-4168864 
_____________________________________________)50-01ש(להתקשר מ- 7:00 בערב 

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות 

_____________________________________________)50-1/20ש(054-9770395

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)51-2ש(054-4499177

 דרוש שליח שיש לו 
אופנוע פרטי למשלוחים 

באזור המרכז, תנאים 
מצוינים + הוצאות 

_____________________________________________)51-52ש(אופנוע 052-6364614

 לארגון חסד מפורסם 
סניף ב"ב דרושה טלפנית 

תותחית לעבודה עם 
תורמים קיימים, נסיון רב 

_____________________________________________)51-52ש(חובה 054-8448691

 דרוש עובד נמרץ ומסור 
לעבודה במחסן, ק. אריה פ"ת 

_____________________________________________)52-01א(קרוב לב"ב 050-5384330

 דרוש עוזר למנהל אירועים 
ש.ע. 17:00-24:00 פרטים 

_____________________________________________)52-1ל(נוספים: 050-5491222

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה 

_____________________________________________)52-01ל(לפרטים: 052-7603242

 דרוש נהג משאית, רשיון ג' 
_____________________________________________)52-01ל(בבני ברק 03-5709972

 למעון איכותי עם אווירה 
חמה דרושות: ממטפלת 

לתינוקיה, שכר החל מ- 38 
ש"ח *צהרונית החל מ- 48 

ש"ח 052-7643131
052-7130006)52-01(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני 
ברק, מזכירה, ידע בהנהלת 

חשבונות, למילוי מקום, 
10:00-16:30 קו"ח

03-570-6330
shpila@netvision.net.il)52-01(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי ילדים בבני ברק, 
_____________________________________________)52-03(תנאים טובים 054-2226243

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)52-03(_____________________________________________

 לקופת חולים מזכיר/ה 
לזימון תורים, עבודה מהבית, 
למענה לשיחות נכנסות של 

הקופה, 4 שעות ביום, 36 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן בירושלים 
מזכיר/ה לניהול יומנים, ועבודה 

משרדית שוטפת, שעות 
נוחות, 7,500 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני ברק 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 

וקבלת הזמנת לקוחות, לא 
נדרש ניסיון, משרת בוקר, 

7,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושים מתאמי פגישות, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)52-01א(054-6659070

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)52-3/20ש(052-8750036

 דרושה עוזרת לעבודות 
בית קלות בב"ב
_____________________________________________)52-01א(054-6904816

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית
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