






י"א טבת תש"פ 48/1/20

ההסכם יסדיר את תנאי ההעסקה במגן דוד אדום ויחול על כל הפראמדיקים, 
החובשים, המיקרוביולוגים, המדריכים, עובדי המוקד והמינהל  בין סעיפי 

ההסכם: הצמדה להסכמי השכר למגזר הציבורי, מעבר משישה לחמישה ימי 
עבודה, והטבות לעובדים שהינם הורים לילדים

עובדי המועצה הדתית בעכו נטשו את ההסתדרות הכללית ועברו להסתדרות הלאומית

הסרטון שבו נראה ח"כ אלכס קושניר מישראל ביתנו מסית כנגד הציבור החרדי, עשוי לעלות לו כסף רב  הוא נתבע ע"ס 
100 אלף ש"ח ע"י ישיבת הרעיון היהודי  עו"ד איתמר בן גביר ב"כ היוצרים: "נלמד אותו דרך הכיס מהי משמעות הפרת 

זכויות יוצרים, ולא פחות חשוב מכך, שהשמצת יהודים עולה וביוקר"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: לפי מה מחליט בית המשפט על איסור פרסום של פרטים מסוימים, 
למשל ההקלטות של מנדלבליט בפרשת הרפז?

תשובה: קיימות סיבות שונות לפיהם יכול בית המשפט להורות על איסור 
פרסום וביניהן בטחון המדינה, בטחון הציבור, יחסי החוץ של המדינה וגם 
עניינים של פרטיות. הכלל הוא שהנעשה בבתי המשפט הינו פומבי ופתוח 
70)ד( לחוק בתי המשפט משקפת איזון בין עקרון  לציבור והוראת סעיף 
פומביות הדיון, לבין ערכים חוקתיים מתנגשים, ביניהם הזכות לפרטיות. 
עקרון הפומביות יסודו בהגיונות וטעמים שונים, אשר הרלבנטי שבהם הוא 
מימוש זכות הציבור לדעת, לקבל מידע על פעולתן של רשויות ציבוריות, 
רב  עניין  ככל שלציבור  העיתונות.  וחופש  הביטוי  חופש  על  תוך שמירה 
יותר בפרסום המידע, לשם ביקורת ציבורית על הרשויות, או לשם גיבוש 
דעה בנושא מסוים – כך נוטה בית המשפט להתיר את פרסום המידע. מן 
העבר השני ככל ובין היתר, אם אותו פרסום יביא לפגיעה חמורה בפרטיות, 
מפרשת  מנדלבליט  של  הקלטות  בעניין  הפרסום.  על  לאסור  מוצדק  שאז 
יפורסמו  אלו  אם  בפרטיות  שהפגיעה  העליון  המשפט  בית  קבע  הרפז, 

משמעותית יותר מזכות הציבור לדעת מה יש בהן.



שאלה: לפני מספר חודשים איבדתי שעון מיוחד ולפני שבוע ראיתי שמישהו 
אחר עונד את השעון. דרשתי ממנו שיחזיר לי את השעון אך הוא טען שהשעון 
שלו לפי תקנת השוק. האם אני יכול לקבל את השעון שלי בחזרה ומה זה תקנת 

השוק?
מכירת  של  בתוצאה  המטפל  משפטי  הסדר  שוק היא  תקנת  תשובה: 
נכס על ידי מי שאינו בעליו. תקנת השוק מאפשרת לרוכש, אם מילא אחר 
תנאים מסוימים למשל שרכש את השעון במהלך העסקים הרגיל ובתום לב 
מבלי שחשד ומבלי שהיה מצופה ממנו בנסיבות העניין לחשוד שהוא אינו 
של המוכר, לזכות בבעלות בשעון למרות הפגם בהעברה הקניינית. מקורו 
של המונח 'תקנת השוק' הוא במשפט העברי, אם כי שם משמעותו שונה 
במקצת. תקנת השוק באה לפתור את התחרות במצב בו יש מספר מתחרים 
על אותו מוצר, יש בידי תקנת השוק את היכולת להכריע במקרים מסוימים, 

מי מהשחקנים קנה לעצמו בעלות בנכס כדין.
בהתאם, זכותך לתבוע את החזרת השעון ועל מי שמחזיק בשעון יהיה 
להוכיח שהוא רכש את השעון בתום לב, מבלי שהיה מצופה ממנו בנסיבות 
העניין לחשוד שמי שמכר לו את השעון אינו בעליו החוקי וכן שרכישת 

השעון נעשתה במהלך העסקים הרגיל.



שאלה: שכן שלי בבניין עובד כפקיד בסניף בנק שבו יש לי ולאחי חשבון בנק 
שמתנהל ושלקחנו בו הלוואה. באחד הימים אשתי שאלה את השכן על החשבון 
שלי ושל אחי בסניף הבנק והשכן סיפר לאשתי על ההלוואה שלקחנו. האם היה 

מותר לשכן לספר לאשתי על ההלוואה שלקחנו בסניף שלו?
של  המידע  לסודיות  מחוייב  שהבנק  קובע  הבנקאות  חוק  תשובה: 
לקוחותיו ונראה שהבנק הפר את חובתו אליך באמצעות אותו השכן. מידע 
בנקאי מוגן גם לפי חוק הגנת הפרטיות שקובע במקרים מסויימים גם פיצוי 
של עשרות אלפי שקלים על הפרת הזכות לפרטיות, גם אם לא נגרם שום 
נזק. אפילו שמדובר באשתך, עדיין אסור היה לבנק ולשכן למסור לה מידע 

אודות החשבון אלא אם כן הסכמת לבנק לעשות כן.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
 kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

הסכם קיבוצי חדש לאלפי עובדי מגן דוד אדום

"מאסנו בהתנהלות של הכללית"

ח"כ קושניר הפר זכויות יוצרים וייתבע כלכלית

מאת: יחיאל חן

משרד האוצר, ההסתדרות, נציגות עובדי מגן דוד 
בסוף השבוע  והנהלת מד"א חתמו  )מד"א(,  אדום 
מקיף  הסכם  מו"מ,  של  שנים  לאחר  האחרון, 
מד"א  עובדי  של  והשכר  העבודה  תנאי  כל  את  המסדיר 
מדריכים,  מיקרוביולוגים,  חובשים,  פראמדיקים,  לרבות 

עובדי מוקד ומינהל.
ההנהלה  של  מחויבות  משקף  הקיבוצי  ההסכם 
העסקה  תנאי  לעובדים,  תעסוקתי  לביטחון  וההסתדרות 
החלטות  קבלת  בתהליכי  העובדים  של  שיתוף  הוגנים, 
והוא מעגן מערכת יחסי עבודה המבוססת על אמון הדדי 

בין הצדדים.
עיקרי ההישגים בהסכם הם מעבר העובדים משישה ימי 
עבודה לחמישה ימים בשבוע ללא תוספת שעות עבודה. 
לעובד שיחפוץ לעבוד ביום השישי ישולם תעריף שעות 

נוספות. 
בנוסף, כחלק מההסכם, תבוצע הצמדה להסכמים במגזר 
הציבורי והשכר יעודכן בהתאם למועדים ובשיעורים בהם 
מעדכן  ההסכם  הציבורי.  המגזר  לעובדי  השכר  יעודכן 
בעבודה,  לעומס  התייחסות  תוך  ותגמול  תימרוץ  מנגנוני 
המינהלי,  הסקטור  לעובדי  גם  כמו  המיוחדות  למטלות 
מד"א.  של  לתפקודו  החיוני  מהמארג  כחלק  הוכר  אשר 
בהסכם אף נקבע מנגנון תיקון עיוותים לצורך הכללת כלל 

התפקידים והסקטורים במד"א.
וסוציאליות  שכר  זכויות  גם  היתר  בין  נקבעו  בהסכם 
שעת  הוריות,  זכויות  של   מתקדמת  ראייה  משקף  והוא 

ותוספת  נוסף להורים  יום חופשה  הורות, תוספת הורות, 
שכר שקלית להורים.

ההסכם נחתם במעמד הממונה על השכר באוצר, קובי 
בר-נתן; יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר-טל; מנכ"ל 
מד"א, אלי בין; ראש חטיבת מוסדות הציבור והבריאות 
איגוד  מזכירת  קרמרסקי;  עדה  המעו"ף,  מהסתדרות 
המעו"ף,  להסתדרות  היועמ"ש  ויטמן;  נירית  מקצועי, 

עו"ד יעל שילוני; יו"ר וועד, עוזר לייפר וחברי הוועד.
כי  הוכח  "שוב  בר-נתן:  קובי  השכר,  על  הממונה 
בשיתוף פעולה בין כל הצדדים ניתן להגיע להסכם שכולם 
יכולים להתגאות בו. אני מברך על ההסכם החדש, שלצד 
מסייע  הוא  זה,  חשוב  לארגון  מאפשר  שהוא  הגמישות 
את  ומשפר  לציבור,  מיטבי  שירות  ולתת  להמשיך  בידו 

יכולתו לגייס כח אדם איכותי". 
יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "מד"א הוא אחד מגופי 
ההצלה והחירום החשובים והעיקריים במדינה. אני מברך 
על כך שבתום מו"מ ממושך, אותו ליוויתי מקרוב, הצלחנו 
להביא להסדרה ולהישגים של אלפי העובדים המבצעים 

מדי יום מלאכת קודש למען שלום הציבור בישראל". 
נחתם  שנים  עשרות  "לאחר  בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
מוסדרת  עבודה  חוקת  נקבעה  בו  חדש  קיבוצי  הסכם 
הסכם  מברכים.  אנו  כך  ועל  מד"א,  לאנשי  ועדכנית 
היסטורי זה מביא את בשורת הביטחון התעסוקתי למד"א, 
מתקן עיוות ארוך שנים ומעביר סוף סוף את עובדי השטח 
ההזדמנות  זו  ימים.  חמישה  של  עבודה  לשבוע  במד"א 
רפואת  החנית של  חוד  מד"א,  ואנשי  לנשות  תודה  לומר 
מדינת  תושבי  כל  למען  כימים  לילות  שעושים  החירום, 

ישראל". 

מאת: יחיאל חן

עשרות עובדות ועובדי המועצה 
את  לעזוב  בחרו  בעכו,  הדתית 
ארגון  הכללית,  ההסתדרות 
עשרות  מזה  אותם  ייצג  אשר  העובדים 
ההסתדרות  של  לשירותיה  ולעבור  שנים, 
הגיעה  המעבר  על  ההחלטה  הלאומית. 
עובדי  הרגישו  בו  ממושך  זמן  אחרי 
להם  שמקשיב  מי  שאין  הדתית  המועצה 

יצרו  האונים,  חוסר  תחושת  עקב  הכללית.  בהסתדרות 
במגעים  והחלו  הלאומית  ההסתדרות  עם  העובדים  קשר 
יציגות בקרב  לייצוגם. בימים האחרונים כאמור, הוכרזה 

מועדפים  מתנאים  ייהנו  אשר  העובדים 
ודאגה מרבית לזכויותיהם. 

המועצה  עובדי  של  הפעולה  מוועד 
הדתית נמסר: "מאסנו בשירותיה הכמעט 
הכללית.  ההסתדרות  של  קיימים  לא 
בחרנו לעבור להסתדרות הלאומית ולקבל 
תמורה לדמי החבר שאנו משלמים מכיסנו 
בית  יש  לעובדים  בחודשו.  חודש  מדי 

חדש".
איתמר שרוני, סמנכ"ל גיוס בהסתדרות 
המועצה  ועובדי  עובדות  את  מברכים  "אנחנו  הלאומית: 
שלהם  העובדים  ארגון  את  לעזוב  שבחרו  בעכו  הדתית 
ולעבור להסתדרות הלאומית. יחד נלווה את העובדים מדי 
יום ונעניק להם את סל הרווחה המקצועי והטוב במשק". 

מאת: יחיאל חן

המשתייך  קושניר  אלכס  כנסת  ח"כ 
בשבוע  פרסם  ביתנו,  ישראל  לסיעת 
רחבה,  סערה  שעורר  סרטון  שעבר 
הציבור  נגד  שאמר  מכוערים  דברים  בעקבות 

החרדי בסרטון.
אלא שבסרטון עצמו, שילב קושניר איור של 
מרן רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. האיור, נלקח 

מתוך ספר הקומיקס "הרב כהנא", אותו הוציאה 
שאת  בירושלים,  היהודי  הרעיון  ישיבת  לאור 

ציוריו אייר צייר שנשכר עבור איור הספר. 
קושניר,  של  הסרטון  פרסום  לאחר  כעת, 
דורשים ברעיון היהודי מקושניר פיצויים, לאחר 
שזה השתמש באיור ללא רשות. במכתב התראה 
לפני תביעה שנשלח לקושניר ע"י בא כוחה של 
גביר,  בן  איתמר  עו"ד  היהודי,  הרעיון  ישיבת 
אך  ומכפיש  פוגע  סרטון  הוא  "הסרטון  צוין: 
בכל מקרה אסור היה לך לעשות שימוש באיור 

ללא רשות", וכן כי אותו שימוש "מהווה מגוון 
היתר מפר  ובין  כלפי מרשתנו  אזרחיות  עוולות 
את זכויות היוצרים של מרשתנו, מעוול בעשיית 
ופוגע  ברשלנות  מעוול  במשפט,  ולא  עושר 

בזכותה החוקתית של מרשתנו לקניין".
מן  האיור  את  להסיר  במכתב  נדרש  קושניר 
הסרטון שהופץ ברשתות המדיה השונות באופן 
מיידי, וכן לפצות את ישיבת הרעיון היהודי בגין 

הפגיעה בזכויותיה בסכום של 100,000 ש"ח.
את  מייצג  שכאמור  גביר,  בן  איתמר  עו"ד 

לכך  "מעבר  כי  היהודי  מוסר  הרעיון  ישיבת 
והסתה חמורים  שח"כ קושניר הפיץ דברי בלע 
ואנטישמיים נגד הציבור החרדי ובכלל הציבור 
הוסיף  גם  שהוא  הרי  בישראל,  המסורת  שומר 
והשתמש   - יוצרים  זכויות  הפר  פשע,  על  חטא 
התעמולה  עבור  בישראל  גדול  רב  של  בתמונה 
הכיס  דרך  אותו  נלמד  כעת  שלו.  האנטישמית 
פחות  ולא  יוצרים,  זכויות  הפרת  משמעות  מהי 

חשוב מכך, שהשמצת יהודים עולה וביוקר".

 בטקס ההכרזה על היציגות 
)צילום: ההסתדרות הלאומית( 
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ח"כ מלכיאלי: "נציגי האוצר 
שיקרו לוועדה באשר לכספים 

שהובטחו לילדי החינוך המיוחד"

היום בירושלים: ועידת 
2020 ההייטק החרדי 

ועדת הכספים אישרה העברות תקציביות בסכום כולל של כ-550 
מיליון שקלים  ההעברות כללו, בין היתר, מימון מפלגות לבחירות 
לכנסת ה-21 וה-22 בסך 253 מיליון שקלים ועוד 50 מיליון שקלים 

לוועדת הבחירות המרכזית להיערכות לבחירות לכנסת ה-23, וכן 50 
מיליון שקל לרשות לזכויות ניצולי השואה

המטרה: לדון ולגבש דרכי פעולה אופרטיביות להשתלבות 
נכונה של עובדות ועובדים חרדים בתעשיית ההייטק  

הוועידה ביוזמת 'ביזמקס', משרד העבודה והרווחה, משרד 
ירושלים ומורשת, קרן ק.מ.ח, קרן  'אחים גלובל' והרשות 

לפיתוח ירושלים

מאת: יחיאל חן

התעופה  בענף  פועלות  ישראליות  תעופה  חברות  שלוש 
מישראל לרחבי העולם: אל-על, ישראייר ארקיע. כעת, ע"פ 
דיווח של העיתון הכלכלי 'גלובס', צפויה להיכנס לתחרות חברה 

רביעית.
הבקשה, שהוגשה לרשות תעופה אזרחית )רת"א( ע"י חברת קאל 

צפויה להיות מאושרת.
קאל, שנוסדה ב-1976 ע"י מפקד חיל האוויר לשעבר מרדכי הוד, 
עסקה עד כה בהטסת מטענים. הוד, שבהמשך עבר לאל-על, ביקש 
בסופו  צלח  שלא  מהלך  אל-על,  של  בת  לחברת  קאל  את  להפוך 
44 שנות פעילות, מבקשת החברה להרחיב  של דבר. כעת, לאחר 
את שירותיה לא רק להטסת מטענים לאירופה ולארה"ב, אלא גם 

להטיס נוסעים.
הבקשה, כאמור צפויה להיות מאושרת ע"י רשות תעופה אזרחית, 
בשל העובדה שעל אף שהפעילות בנתב"ג גדלה בשנים האחרונות, 
נפח הפעילות  שלוש חברות התעופה הישראליות לא הגדילו את 
הבינלאומית  הפעילות  מכלל  משליש  פחות  על  שעומד  שלהן 
של  הראשונים  הרבעונים  בשלושת  הנתונים,  ע"פ  בנתב"ג. 
הנוסעים  תנועת  מכלל   24.2% של  בנפח  על  אל  החזיקה   2019%

החזיקה  וישראייר   ,3.28% של  בנפח  החזיקה  ארקיע  בנתב"ג, 
בנפח של 3.27% מכלל הפעילות בנתב"ג. כלומר: שלוש החברות 
הפעילות  בלבד מכלל  בנפח של 30.1%  החזיקו  יחד  הישראליות 

הבינלאומית בנתב"ג.
הישראלית  התעופה  חברות  משלוש  אחת  כל  כי  דווח  ב'גלובס' 

מתמודדות עם אתגרים וקשיים:
מתכנית  כחלק  עובדים  ל-700   120 בין  לפטר  צפויה  ארקיע 
התייעלות של החברה, ובנוסף לקצץ בשכרם של שאר העובדים. 
בת"א,  דב  שדה  התעופה  שדה  מסגירת  נובעים  מהקיצוצים  חלק 

פנים  לטיסות  בביקושים  אחוזים   30 של  לירידה  שגרם  מהלך 
טיסה  כדוגמת  ארקיע,  של  בינלאומיות  שטיסות  גם  מה  ארציות. 
ישירה לבנגקוק שנחנכה בקול תועה רמה לפני כשנה, נסגרה, וכעת 

נותרה אל-על לבדה בהפעלת קו זה.
אך  אי.די.בי,  בשליטת  נמצאת  השלושה,  מבין  הקטנה  ישראייר, 
עומדת למכירה מזה זמן וההערכה היא כי המהלך לרכישת החברה 

יתבצע במהלך 2020.
ואל-על, הגדולה מבין השלושה, חוותה ירידה ברווחיה, דבר שבא 
לידי ביטוי בדו"ח הרבעוני האחרון שהציגה ובו ניתן לראות שחיקה 
של 36% מהרווח הנקי של החברה. יחד עם זאת, ע"מ להתמודד עם 
התחרות בענף, בכוונת אל-על להשיק שני קווים ישירים חדשים: 

לטוקיו ביפן ולמלבורן באוסטרליה.
בשנים האחרונות, לאור כניסתם של חברות הלואו-קוסט, היה זה 
עניין של זמן עד ששחקנית רביעית תבקש להצטרף לעוגת התחרות 
להיות  צפויה  'קאל'  חברת  של  בקשתה  הנוסעים.  של  ליבם  על 
מאושרת, ומי שירוויחו מכך הם הנוסעים שיוכלו לתמרן בין ארבע 
חברות תעופה ישראליות למגוון רחב של יעדים בעולם. ההערכה 
היא שחברת קאל, שתצטרך להחכיר מטוסים בשלב ראשון, תפעל 
מחירי  את  משמעותי  באופן  שיוזיל  דבר  קוסט,  לואו  של  במודל 

הטיסות.

מאת: מנדי קליין
 

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה 
הכספים  שנת  סיום  לפני  רגע  אישרה  גפני, 
למימון  היתר  בין  תקציביות,  העברות  של  שורה 
הוועדה  סירבה  בדיון  שואה.  ולניצולי  הבחירות 
בסך  תקציב,  עודפי  להעביר  האוצר  בבקשת  לדון 
של כ-168 מיליון שקל, מ-2018 לשימוש ב-2019. 
חברי ועדה רבים, בהם ח"כ מיכאל מלכיאלי, ח"כ 
ינון אזולאי, ח"כ איתן גינצבורג, ח"כ אחמד טיבי, 
ח"כ מיכל שיר, ח"כ עודד פורר והיו"ר גפני סירבו 
כך  על  ביקורת  ומתחו  העודפים  בהעברת  לדון 
להעברת  בסיכומים  עמד  לא  לטענתם,  שהאוצר, 
מיוחדים.  צרכים  עם  לילדים  למשפחות  כספים 
בפתח הישיבה מתח היו"ר גפני גם ביקורת על כך 
שהן ההעברות והן הבקשה בעניין העודפים הגיעו 
זאת  יאפשר  לא  כי  ואמר  האחרון,  ברגע  לוועדה 

בעתיד.
תקציבי  ובתוך  בין  התקציביות  מההעברות  כחלק 
וגופי הממשלה לשנת, הוחלט על העברת  משרדי 
הבט"פ,  משרד  מהאוצר,  ש"ח  מיליון  כ-253 
הממשלתי  הדיור  אטומית,  לאנרגיה  הוועדה 
כ-50  ובנוסף  מפלגות  למימון  הפיקוח  ורשויות 
במסגרת  הבחירות  ועדת  לתקציב  מהאוצר  מיליון 
מיועד  ברובו  התקציב  ה-23.  לכנסת  הבחירות 
וה-22,  ה-21  לכנסת  לבחירות  מפלגות  למימון 
שניתנו  הלוואות  מימון  עבור  מיועד  ובחלקו 
זאת  ה-22,  הכנסת  כהונת  במהלך  למפלגות 
ה-21,  הכנסת  לפיזור  החוק  שהצעת  כך  במסגרת 
רשאיות  שהמפלגות  ההלוואות  היקף  את  הגדילה 
כ-50  כוללת  לקבל החל מהכנסת ה-22. ההעברה 
היערכות  עבור  להתחייב  בהרשאה  ש"ח  מיליון 

ועדת הבחירות, לבחירות לכנסת ה-23.
היו"ר גפני ביקש לדעת כמה עולות לנו הבחירות 
ונציגת האוצר, ביין ותד, השיבה כי העלות הישירה 
ביום  התוצר  אבדן  עלות  ללא  הבחירות,  של 
כאשר  שקל,  מיליון  כ-583  על  עומדת  השבתון, 
330 מיליון שקל הם עבור פעילות ועדת הבחירות 
מימון  עבור  שקל  מיליון   253 ועוד  המרכזית 
יוכלו  שהמפלגות  הלוואות  כולל  לא  מפלגות, 

לקבל רק החל מעוד 10 ימים.
של  בשורה  לדון  סירבו  הוועדה  חברי  כאמור, 
משרד  של  תקציבים  עודפי  להעברת  בקשות 
כולל  בסכום   ,2019 לשנת   2018 משנת  האוצר 
כי  אמר  מלכיאלי  ח"כ  שקלים.  מיליון  כ-168  של 
נציגי האוצר שיקרו, פעם אחר פעם, לוועדה באשר 
לכספים שהובטחו לילדי החינוך המיוחד ולכן הוא 
שמדובר  למרות  בבקשות,  לדון  צריך  שלא  חושב 
הוועדה  כי  הוסיף  אזולאי  ח"כ  קטנים.  בסכומים 
היא לא חותמת גומי והבקשות כלל לא עלו לדיון.
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ניכר  שיפור  נרשם  האחרון  בעשור 
)מ- חרדיות  נשים  תעסוקת  בשיעורי 
ב-2019( וגברים  ל-78.4%  ב-2009   57.8%
ב-2019(,  ל51%  ב-2009  )מ35%  חרדים 
ההכוון  ומרכזי  תכניות  בזכות  היתר  בין 
ופעילות  במשרד,  העבודה  זרוע  שמפעילה 
משרד  כמו  נוספים  ממשלה  משרדי  של 
ירושלים ומורשת האמון על הפיתוח הכלכלי 
הייטק  קהילת  בניית  ועל  ישראל  בירת  של 
בעיר תוך מתן דגש לעידוד שילוב החרדים 
הטכנולוגיה  ובתעשיות  בכלל  בתעסוקה 

העילית בפרט.
בעוד  ההייטק  תעשיית  של  המיידי  הצורך 
למעלה מ-10,000 עובדים מיומנים, מדגיש 
את הפונטציאל הלא ממומש של כוח האדם 
הקצאת  למרות  החרדי.  מהציבור  האיכותי 
אחוז  שונים,  גופים  של  ומאמצים  משאבים 
השתתפות החרדים בתעשיית ההייטק עומד 
ההייטק  עובדי  כלל  מתוך  בלבד  כ-3%  על 
החרדי  בציבור  היזמות  עידוד  בישראל. 
בתעשיית  חרדים  ועובדים  עובדות  ושילוב 
איכות  העלאת  על  דגש  מתן  תוך  ההייטק 
מקצועית,  הכשרה  באמצעות  האנושי  ההון 
תכניות  לאקדמיה  הפניה  הנדסאות,  לימודי 
משותף  אתגר  הוא   - ועוד  מואצת  הכשרה 

לתעשיה, המדינה והציבור החרדי.
שמתכנסת   2020 החרדי  ההייטק  ועידת 
בנקודות  בדיוק  עוסקת  בירושלים,  היום 
בצורך  יעסקו  בועידה  המושבים  אלה. 

של  העולמי  באתגר  בתעסוקה,  בגיוון 
כניסת ג'וניורים למשרות ראשונות והכשרת 
צעירות וצעירים חרדים למקצועות ההייטק. 
לצד דיון בנושאי הליבה שמובילים לחיבור 
ובדרכים הנכונות  החברה החרדית להייטק, 
תעסוק  הועידה  שהחלו,  תהליכים  להאצת 
החרדית,  ההייטק  יזמות  בהתפתחות  גם 
הכשרות חלופיות וטכנולוגיות )כגון מה"ט( 
להייטק  העולם  יהדות  של  ובתרומתה 

הישראלי בכלל והחרדי בפרט.
 – מרידור  שאול  בועידה:  הדוברים  בין 
ראש אגף תקציבים באוצר, מוטי אלישע – 
זרוע העבודה במשרד העבודה  על  הממונה 
רשות  מנכ"ל   – אהרון  אהרון  והרווחה, 
עיריית  ראש   – ליאון  משה  החדשנות, 
ירושלים, אראל מרגלית יו"ר קרן ההשקעות 
JVP, מרדכי בניטה מנכ"ל משרד ירושלים 
גוגל  סמנכ"ל   – מטיאס  יוסי  ומורשת, 
בכירים  ממשלה  פקידי  ועוד  העולמית, 

ומנהלים מחברות הייטק מובילות.
ויוזם  ביזמקס  מנכ"ל  קרומבי  איציק  לדברי 
ההיי- בתעשיית  החרדים  "שילוב  הועידה: 

טק הוא לא עניין של עשיית חסד עם הציבור 
אלפי  לתעשיה  חסרים  היום  כבר  החרדי. 
בכירים,  פיתוח  לתפקידי  עובדות  ידיים 
בציבור  שקיים  האנושי  ההון  פוטנציאל 
החרדי יכול לענות על המחסור, רק אם יהיה 
הפועלים,  הכוחות  כל  של  פעולה  שיתוף 
החל מגופי הממשלה והתעשיה ועד הציבור 
החרדי. בעבודה נכונה, יוכלו להשתלב אלפי 
להמשך  ולתרום  בתעשיה  וחרדיות  חרדים 
שגשוגו של הקטר של הכלכלה הישראלית".

חברת תעופה ישראלית רביעית בדרך
חברת התעופה קאל, שעסקה עד כה בתחום של הטסת מטענים, הגישה בקשה לרשות תעופה אזרחית לאפשר לה גם הטסת 

נוסעים  גורמים בענף התעופה מעריכים שבקשת החברה צפויה לקבל אישור 

 חברה ישראלית רביעית. מטוס חברת קאל )צילום: יבגני פשנין( 

 ח"כ מיכאל מלכיאלי )צילום: דוברות הכנסת( 
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מכינות קדם אקדמיות לגברים 
מחפשים תוכנית 

לימודים התואמת 
את הציפיות 

והדרישות שלכם? 
חולמים להתקדם 
ולהגדיל הכנסות? 

רוצים להשפיע 
ולהוביל? או 

אולי עולם השמאות והמקרקעין מדבר אליכם? 
הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו 

מזמינים אתכם בימים אלו, לתכנן את מימוש 
חלומכם ולהתחיל את הלימודים כצעד מעשי ראשון 
בדרך להצלחה. הקמפוס החרדי אונו מציע מסלולי 
לימוד לגברים בתארים שונים כמו לימודי משפטים, 

חלק ממסלולי הלימוד ניתן ללמוד בתקופת זמן 
מקוצרת של שנתיים וסמסטר. כך למשל קיימות 

אפשרויות מקוצרות ללימודי חינוך או מנהל עסקים 
בהתמחות של נדל"ן ושמאות. מגוון תחומים אלו 

מאפשר כמעט לכל אחד למצוא את המסלול 
המתאים לו אישית. מסלול לימודי הנדל"ן שהפך 

פופולרי בשנים האחרונות, מציע תחום עניין ועיסוק 
מרתקים ובעלי אופקים אופציונליים רחבים של 
הכנסה והתקדמות. "נדל"ן הוא שפה מקצועית 
ומי שרוצה לעסוק בתחום, חייב לדעת לדבר את 

השפה", אומר ד"ר חיים זיכרמן, ממייסדי בית הספר 
לנדל"ן של הקריה האקדמית אונו. "מי שמעניין אותו 

תחום שמאות ומקרקעין חייב ללמוד אותו לעומק 
ולהבין היטב", הוא מוסיף. בוגרי הקמפוס החרדי 

אונו משתלבים בצורה בולטת בשוק התעסוקה, 
במשרדים הגדולים והמובילים, חלקם מאיישים 

תפקידים בגופים משפיעים וחלקם יוצאים לדרך 
עצמאית בה הם נחשבים למובילים בתחומם. החלה 

ההרשמה למכינות החורף לגברים בקמפוסים 
החרדיים של אונו באור יהודה ובירושלים. לפרטים: 

 072-223-7551

הטבות לבעלי עסקים
במסגרת המיקוד של 

בנק הפועלים במתן 
ערך וייעוץ פיננסי 
לעסקים בישראל 

הבנק מציע חבילת 
שירותים אשר נועדה לסייע לבעלי עסקים אשר 

נמצאים בצומת דרכים ומעוניינים לתכנן ולהיערך 
באופן מיטבי לפני שיעשו את הצעד הבא של העסק. 

בעלי עסקים רבים מתמודדים מדי יום עם אתגרים 
עסקיים ושינויים כלכליים וטכנולוגיים שמצריכים 

מהם ידע וכלים פיננסיים נכונים להתנהלות 
מיטבית של העסק שתאפשר צמיחה כלכלית. לשם 

כך, בנק הפועלים שם לעצמו כיעד לתת שירות 
מקצועי ומותאם לכל עסק על פי צרכיו ושאיפותיו 

להתקדם ולהתפתח פיננסית ומשיק כעת את 
"חבילת ההתרחבות" החדשה לעסקים. מנהל תחום 
העסקים באגף לבנקאות קמעונאית בבנק הפועלים, 

יואב גנץ: "בעלי עסקים קטנים נדרשים להתמודד 
עם מגוון אדיר של עולמות תוכן ואתגרים, כשבשנים 

האחרונות הם מתעצמים אל מול המהפכה 
הדיגיטלית. אנחנו כבנק מבינים שבדרך לצמיחה 

פיננסית ישנן נקודות פיתול שבהן העסקים צריכים 
ליווי מקצועי, ולכן השקנו את חבילת ההתרחבות 

לבעלי העסקים". החבילה הייחודית הכוללת 
שירותים בנקאיים לצד הטבות חוץ בנקאיות, גובשה 
על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים המעוניינים 

לצמוח ולהתרחב, לאתר מנועי צמיחה בעולם החדש 
ולספק להם כלים וידע בתחומי מומחיות שונים 

הקשורים בפיתוח עסקים כמו ייצוא, עולמות הסחר 
המקוון הגלובלי וכן פתרונות להגדלת שטחי העסק, 

מימון לרכישת ציוד ועוד. לפרטים נוספים: *2406

אבחון שיתאים אותך בול למקצוע 
נתוני ה- OECD שפורסמו בימים האחרונים גרמו 

לטלטלה של ממש בשוק העבודה הישראלי. על 
פי הנתונים, 36.5% מהישראלים עוסקים כיום 

בתחום שונה ממה שלמדו או שתכננו לעסוק בו 
ומספר העובדים בישראל שמועסקים במשרה 

שאינה תואמת את כישוריהם הוא מהגבוהים 
במדינות המפותחות. התשובה לשאלה למה אחרים 

מרוויחים יותר, היא בעצם ברורה: כי הם מתאימים 
בול למקצוע! מרכז 'הכוון תעסוקתי', מיסודם של 

משרד העבודה 
והרווחה ועיריית 
בני ברק, מכריז 

על מהפך 
בכל הקשור 

להכשרת 
עובדים ומזמין 

אותך לכנס אבחון אישי על פי מודל היהלום של 
הולנד – אבחון אישי מקצועי מקיף שיגלה איזה 

טיפוס אתם ואיזו עבודה בדיוק מתאימה לך. ביום 
שלישי הקרוב, י"ט טבת )14.01.20(, יערוך מרכז 

'הכוון' כנס לגברים ויציג בפניו את "מודל היהלום", 
כולל סדנת ייעוץ תעסוקתי ואבחון אישי על ידי יועץ 

אשר יספק את הכיוונים המקצועיים שלך, ואבחון 
גרפולוגי שיעניק השלמה מעמיקה על יכולתך 

האמתיות. הכנס יתקיים אי"ה לגברים במרכז 'הכוון' 
רחוב הירדן 31 בני ברק. הכניסה חינם ובהרשמה 

מראש בטלפון 03-7707300/1.

צוות שמעניק לך את המקסימום
אחד הגורמים 

המשפיעים ביותר 
על שביעות הרצון 

הגבוהה מחדרי 
הלידה בשיבא, הוא 

הצוות האנושי – 
המיילדות, הזוכות 

לפידבקים נפלאים ולשבחים מקצועיים. "אנחנו 
בשיבא רואים שליחות נאמנה בתפקיד אותו נטלנו 
על עצמנו", אומרת אורלי בן גדליה, סגנית מנהלת 

ראשית חדרי הלידה בשיבא, "וזאת ניכר בגישה 
הטיפולית וביחס של הצוות המיילדותי שלנו כלפי 
הפציינטיות. אך בכך לא מסתכמת העשייה שלנו. 

כדי לתת ליולדות אצלנו את המקסימום, אנחנו 
מאמינים שהצוות המטפל ובראשו המיילדות- צריך 

להיות הכי טוב שיש בכל פרמטר. לכן, אנו שולחים 
אותן להכשרות מקצועיות קבועות ולסדנאות 

והשתלמויות שנותנות להן סט כלים רחב ומגוון 
לשיפור חוויית הלידה אצלנו. המיילדות שלנו 

מתעדכנות בידע מקצועי מתקדם, לצד תכנים 
ופרקטיקות משלימות. השילוב הזה מאפשר להן 
לתת ליולדת שירות מקצועי עם ערכים מוספים". 

בשיבא, כמרכז רפואי מוביל אשר דורג בין 10 
המרכזים הרפואיים המובילים בעולם עפ"י מגזין 
ניוזוויק, שואפים להעניק לכל יולדת חוויית לידה 

מיטבית ומותאמת לרצונה האישי. "אלו בדיוק 
היתרונות של לידה במרכז רפואי מקצועי ומוביל כמו 

שיבא", אומרת בן גדליה. "ליהנות מלידה נעימה 
ונוחה, עם כל מגוון האפשרויות להקלה על הכאב - 

לבחירתך, ובעיקר- בטוחה, תחת השגחה רפואית 
מקסימלית – זה בהחלט אפשרי". היא מסכמת.

מבצעים במחלקת הקוסמטיקה 
גשם בחוץ וים של 
מבצעים שוטפים 

את רשת המשביר 
לצרכן, עם מעיל 
חדש ממחלקת 

הנשים ומטריה ביד 
השניה, יצאנו לטייל 

דווקא במתחם הטיפוח והאיפור המחודש של חברת 
אסתי לאודר. שנמצא ברשת המשביר לצרכן. אספנו 
למענכם את המבצעים השווים של החודש, כך שכל 

אחת יכולה להתחדש במוצרים החסרים לה בתיר 
האיפור, ואם את מאפרת זה הזמן להוסיף ולחדש 
למען הלקוחות שלך. אסתי לאודר: מייק אפ דאבל 

וור יימכר ב-175 ₪ )במקום 220 ₪ מחיר רגיל(. 
בנוסף בתוספת 75 ₪ תקבלו קונסילר אינסטנט 

פיקס )במקום 135 ₪ מחיר רגיל(. בובי בראון: 
20% על כל מוצרי האיפור לפנים )לא כולל שפתוני 

ליפ טינט(. קליניק: 50% על המוצר השני בקניית 
מוצרים מסדרת ANTI BLEMISH, 2 דיאודורנטים 
של קליניק במקום 138 ₪ רק 99 ₪ בלבד. בקנייה 
מעל 149 ₪ ממוצרי האיפור והטיפוח של קליניק, 

 Take The מסדרת Balm קבלי מסיר איפור נוזלי או
Day Off, ב- 79 ₪ בלבד. גלאם גלואו: בקניית כל 

מוצר איפור ו/או טיפוח של אסתי לאודר, קליניק, 
בןבי בראון, סמאשבוקס או גלאם גלואו , מסיכת 

בד של גלאם גלואו ב- 25 ₪ בלבד )במקום 45 ₪( 
או מסיכה בגודל מיוחד )15 מ"ל( ב- 59 ₪ בלבד 
)במקום 79 ₪(. בקניית מסיכה בגודל רגיל, 25% 

הנחה על קרם לחות של גלאם גלואו. סמאשבוקס: 
מארז של 3 שפתונים בגודל מיוחד במתנה! בקנייה 

בסכום של 349 ₪ ממוצרי האיפור של סמאשבוקס. 
מייקאפ FULL COVERAGE החדש במחיר השקה 

של 149 ₪ בלבד )במקום 189 ₪(, ובנוסף תיק איפור 
 Be עם 2 מוצרים בגודל מיוחד מתנה! מגוון שפתוני

Legendary  ב- 69 שח בלבד במקום 99 ₪, 20% 
 COVER SHOT הנחה על מגוון פלטות צלליות

. רשת המשביר לצרכן מונה כ-38 סניפים ברחבי 
הארץ. עם מחלקות אופנה, ספורט, קוסמטיקה, 

חשמל וכלי בית, עם מיטב המותגים הבינלאומים, 
בואו להתחדש במשביר.

רפואה שלמה בכמות קטנה
אחת התופעות הרווחות 

בקרב פעוטות, בעיקר 
בחורף, היא הופעת חום. 
אין ספק כי כהורים ננסה 

לעשות הכל על מנת להוריד 
את החום וכמובן לשפר 

את הרגשת הפעוט, אולם 
יש חשיבות בדרך בה נבחר 

לעשות זאת.  בדיוק לשם 
כך השיקה חברת כצט את 

"טיפטיפות נובימול" תרופה להורדת חום ושיכוך 
כאבים המאושרת לשימוש מגיל לידה. כשם שכל 

תכשירי סדרת "טיפטיפות" מכילים רכיב פעיל אחד 
בלבד, הרכיב הפעיל היחיד בטיפטיפות נובימול הוא 
פראצטמול. על פי תפיסת הסדרה, מאחר ומדובר  
בתינוקות קטנטנים, אשר לעיתים מקבלים תרופה 

בפעם הראשונה בחייהם, חשוב לתת תרופות עם 
רכיב אחד על מנת שיהיה ניתן לבודד רגישות לרכיב 

כלשהו. מעבר לכך, התרופה מותאמת במיוחד 
לפעוטות, כך שהמנה שיש לתת לתינוק מטיפטיפות 
נובימול מהווה רק כרבע או חצי מנפח המנה שצריך 

לתת מסירופ, כלומר, מדובר במנה קטנה וטעימה 
שתינוק יכול לבלוע בקלות. טיפטיפות נובימול בטעם 

תות, ללא סוכר ובהשגחת הבד"ץ העדה החרדית 
ירושלים. לרכישה ללא מרשם רופא בבתי המרקחת 

הפרטיים, בתי המרקחת של קופות החולים ורשתות 
הפארם בישראל.

דג סלומון לשבת? 
יוצאים מהבית לקנות סלומון לשבת? בבר-כל 

תמצאו את הסחורה 
הטרייה והמשובחת ביותר 
ולצד זה במחירים הזולים 
והמשתלמים ביותר. ק"ג 
של סלומון בלדי בהכשר 

הבד"ץ של 'העדה החרדית' יסתכם ב-59.90 ₪ לק"ג 
בלבד. כך תוכלו לענג את השבת בדגים משובחים 

בהוצאה סבירה ומינימלית. המבצע תקף בכל 
סניפי בר-כל בימים חמישי-שישי, י"ב-י"ג בטבת, 

9-10.1.2020. ברשת בר-כל דואגים לכם לא רק 
לקראת שבת. במוצאי השבתות של החורף תוכלו 
לקפוץ אלינו ולקנות כל דבר שחסר לכם בסניפים 

שלנו בערים השונות. בבני ברק: ברח' שלמה המלך 
6 ובשכונת רמת אהרן. באלעד: ברח' שמעון הצדיק 

7. ברחובות: ברח' מדר 27. במודיעין עילית: ברח' 
מסילת יוסף 34 ובנתיבות ברח' ז'בוטינסקי 10. 

סניפים אלו יהיו פתוחים עם כל האיכות והשירות 
הידועים של בר-כל מהשעה 19:30 ועד לשעה 23:00.

מפות שולחן מעולות
המפות האיכותיות 
של 'מעולה' כבשו 

מזמן את השוק. 
הניילון העמיד, העבה 

והאטום במיוחד, 
מאפשר חווית שימוש נוחה ביותר. מפות 'מעולה' 

מגיעות במגוון ווריאציות, ומתאימות לצורכו המדויק 
של הלקוח: מפות שולחן עבות או עבות במיוחד, 

במארז של שמונה גלילי ניילון, מפות שולחן עבות 
או עבות במיוחד, במארז של שישה גלילי ניילון. כמו 

כן, מפת ניילון בגליל, באורך של ארבעים וחמישה 
מטרים, לחיתוך בהתאם לגודל השולחן. המפות 

של 'מעולה' עבות ביותר, חזקות ואטומות במיוחד, 
נוחות לשימוש, ומומלצות מאוד. ניתן להשיג 

ברשתות המובחרות

אינפורמטיבימה חדש? **
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לכבוד ט"ו בשבט חברת ברימאג מציעה: מסחטת 
מיצים קשים BRAUN דגם J500 המצוידת במנוע 

בעל הספק של 900 וואט. מחיר מומלץ לצרכן: 599 ₪

חברת פלאנט - בית של מותגים 
משיקה קולקציית תכשיטים עם 
לבבות ולוגו המותג של המעצב 

מייקל קורס כמוטיב מרכזי. מחירים: 
החל מ- 399 ₪ ועד ל- 799 ₪  

FINAL  SALE  ברשת אירוקה: עד 70% הנחה 
על משקפי שמש של מותגים מובילים בעולם: 

פראדה, דולצה, רייבן, מארק גייקובס, מייקל קורס, 
טומי הילפגר, גאנט ועוד. בתוקף עד ה- 31.1.20

קולקציית כובעי החורף 
האיכותיים מבית "קל גב" 
משלבת בדים בטכנולוגיה 

מתקדמת, פונקציונאליות, 
משקל קל ובעיצובים 

אופנתיים עדכניים. להשיג 
ברשתות: למטייל, ריקושט 

והמטיילים

מותג התינוקות המוביל AVENT  המשווק בישראל על ידי חברת כמיפל 
משיקה את ערכת הניו בורן אוונט נטורל הכולל: 4 בקבוקים, מוצץ ומברשת 

לניקוי. מחיר לצרכן: 159 ₪ להשיג ברשתות הפארם

רשת ביוטיקייר מרחיבה את קטגוריית 
איפור הפנים ומשיקה: HD מייק אפ 
סרום – מייק אפ עם טפטפת המכיל 

חומצה היאלורונית להחייאת העור, בעל 
מרקם נוזלי וקליל ובגימור מלא למראה 

טבעי וחיוני של עור הפנים. מחיר: 14.90 ₪  

רשת גלי משיקה 
קולקציה מרהיבה של 

מגפונים במראה עדכני 
המותאמות במיוחד 

לילדים ומצוידות בגומי, 
צמדנים, רוכסנים ועוד 

לנעילה קלה ונוחה. 
טווח מחירים: 49.90 ₪ 

₪ -149.90

חברת חלאבין 
הרחיבה את סדרת 
"מידנייט" הותיקה 

והשיקה 2 קרמי 
ידיים מועשרים 

בשמן זית בניחוחות 
שונים: "מידנייט 
וויט" ו-"מידנייט 

ווילד". מחיר:  18 ₪  

המותג הפרטי 'שופרסל' משיק סדרת 
חומרי חיטוי וניקוי המשמידה כ- 99.9% 

מהחיידקים, בקטריות ווירוסים בניקיון 
הבית, מעניקה ניקוי עוצמתי ובעלת ניחוח 

מרענן. מחירים: 12.90 ₪ - 19.90 ₪

חברת אס. סי. ג'ונסון 
מציעה, מבשמי אויר לחלל 

הבית של המותג גלייד 
GLADE ב- 3 ניחוחות: 
וניל, לבנדר ומרכך כביסה

 L'OREAL PARIS
משיק: מג'יק ריטאצ' 
 - DARK ROOTS

תרסיס לכיסוי מידי וזמני של 
שורשי השיער הכהים ב-2 

גוונים: בלונד בהיר עד בלונד 
כהה. מחיר השקה: 29.90 ₪ 

מחיר לצרכן: 49.90 ₪

מותג התינוקות האמריקאי 
המוביל  Carter's משיק: 

קולקציית מארזי מתנה 
לתינוקות לחורף. להזמנת 

חבילת לידה: 050-3-999-100

עד 50% הנחה 
 URBA  -ב

OUTFITTERS
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מאת: הילה פלאח 

רבים התחסנו נגד נגיף השפעת בימי חיסונים 
מרוכזים במרפאות מאוחדת בני ברק

הדרך עלך ולא נתנשי מנך

***

*

על מנת להנגיש את החיסונים לציבור הילדים מתקיימים ימי פעילות מרוכזים 
לחיסוני שפעת וקידום בריאות במרפאות  הרב משה כהן סגן מנהל המחוז: 

"מאוחדת רואה חשיבות רבה לחסן את הציבור כולו ובכך למנוע תחלואה. הרבנים 
קוראים מידי שנה לציבור להתחסן מכלל ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ועל כן 

מאוחדת נערכת בכוחות מתוגברים להעניק את החיסון ללקוחותיה"

ירושלים, פלטרין של מלך, לבשה אתמול בערב חג  בראשות מרנן ורבנן, שרי 
התורה והחסידות שליט"א, נערך המעמד המרומם לסיום הש"ס  המוני בית 

ישראל ובני ירושלים הסתופפו בחיבה, ליתן כבוד ויקר ללומדי התורה ושוקדיה  
בלב המעמד הנשגב, הוקרה מכבי על פועלה הרב ופריצת הדרך להובלת הרפואה 

בירושלים  שנות חיים ובריאות יוסיפו לך

בסימן 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם' התקיימו בשבועות האחרונים ימי פעילות מרוכזים בנושא חיסונים לילדי לקוחות 
מאוחדת, במרפאות הפרוסות בבני ברק ובמהלכם הגיעו רבים מתושבי העיר להתחסן נגד נגיף השפעת. בימי הפעילות 

המרוכזים נערכו פעילויות קידום בריאות לילדים, ביניהן סדנת כריך בריא בשיתוף מכון פסגות. 

גורמי הרפואה במאוחדת מתריעים, כי לפי החורף שמסתיים עכשיו בחצי הכדור הדרומי, צפוי לנו חורף קשה מבחינת 
מחלת השפעת.

ד"ר יעקב הרצליך מומחה ברפואת ילדים, יילודים ופגים במאוחדת בב"ב: "חובה לחסן תינוקות מעל גיל חצי שנה ועד 
גיל 12 שנים, בפרט בגילאים חצי שנה ועד שש שנים שבגילאים אלו הילדים פחות עצמאיים ומטופלים על ידי אחרים, 
ברור מאליו שילדים עם מחלות כרוניות כגון אסתמה או סוכרת נעורים מחוייבים בהשתדלות של לחסן עצמם, השנה 

השפעת כבר גבתה חיי צעירים ולכן ממליץ לכולם להתחסן שפעת היא מחלה נגיפית שגורמת למותם של מאות אלפי 
אנשים בשנה ברחבי העולם ולאשפוזם של רבים אחרים. בממוצע, אחד מכל אלף חולים ימות מהמחלה, כשלרוב יהיה 
זה אדם מקבוצות הסיכון – ילדים עד גיל 5, קשישים, מדוכאי מערכת החיסון ועוד. עם זאת, בכל שנה מתים מהמחלה 

גם אנשים צעירים ובריאים.

החיסון מפחית את שכיחות התחלואה בשפעת ובדלקת ריאות בכ- 80% ומקטין את מספר מקרי התמותה עקב סיבוכי 
המחלה. הרב משה כהן סגן מנהל המחוז:  "מאוחדת רואה חשיבות רבה לחסן את הציבור כולו ובכך למנוע תחלואה. 

הרבנים קוראים מידי שנה לציבור להתחסן מכלל ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ועל כן מאוחדת נערכת בכוחות מתוגברים 
להעניק את החיסון ללקוחותיה". 

לאור היענות ציבור המבוטחים ולבקשתו, נערכת הנהלת מאוחדת בעיר, לקיומם של ימי פעילות מרוכזים לחיסוני 
שפעת, שבמהלכן יוכלו להתחסן מי שעדיין לא התחסן. את החיסונים ניתן לקבל במרפאות מאוחדת בבני ברק, בזמנים 

שבהם חדר אחיות פעיל.

להלן פריסת המרפאות לשירות בעיר: מרפאת מרום שיר- הרב יעקב לנדא 4, מרפאת ירושלים -ירושלים 17, מרפאת 
הקשתות – אהרונוביץ 22, מרפאת אבני נזר – אבני נזר 9, מרפאת קריית הרצוג – נורוק 18 ומרפאת ויז'ניץ – דמשק 

אליעזר 17

רבבות חגגו אתמול בערב בהיכל 
ארנה בירושלים, את המעמד המרכזי 

לסיום המחזור השלוש עשרה בתלמוד 
הבבלי, והתחלת מסכת ברכות במחזור 

הארבע עשרה. אלפים התקבצו 
לשמחתה של הישיבה העולמית של 

הדף היומי, שנוסדה בכנסיה הגדולה 
של אגודת ישראל בחודש אלול 

תרפ"ג, על ידי מרן הגאון ר' מאיר 
שפירא זצ"ל, רבה של לובלין.

בליבו של מעמד התורה הכביר, 
הוענקה אות הוקרה לבכירי מכבי 

שירותי בריאות, אנשי החסד, האמונים 
על צורכי הציבור ובריאותו, ומובילים את שירותי הרפואה: פרופ' משה רוח, יו"ר הנהלת מכבי; הרב שמחה שטיצברג, 

חבר הנהלת מכבי, חבר דירקטוריון אסותא וחבר הנהלת העיר בני ברק; הרב חיים פרוינד, חבר הנהלת מכבי ומנכ"ל עזר 
מציון;  מר גידי לשץ, ראש מחוז ירושלים והשפלה; והרב משה שלזינגר מנהל השיווק למגזר החרדי במכבי. 

תעודת ההוקרה ניתנה לאות על השינוי העצום שחוללה מכבי בירושלים בתחום הבריאות, בהובלת ראש המחוז, מר גידי 
לשץ. שינוי זה מתנהל בעידודם של רבני העיר והקהילות בעיר, אשר מתוך היכרות עמוקה, סוללים את הדרך להתאמת 

השירותים לצרכי הקהילות בירושלים. הודות לעבודת הקודש של מכבי, זוכים התושבים לשירותי בריאות מומחים, 
המתאימים ברגישות רבה לאורחות חייהם, ומסייעים לשמור על בריאותם בבחינת 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. ברגש 

ובעמל רב, שוקדת מכבי על חיזוק החיבור העוצמתי לחבריה, בני ירושלים ולומדי התורה, מרחיבה למענם את מרכזי 
השירות המקצועיים, מכוננת מפגשי בריאות על טהרת הקודש והצניעות, שלובה עימם ומתרגשת בשמחתם – שמחת 

גומרה של תורה.

*

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי

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

7 7י"א טבת תש"פ 8/1/20כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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ל

ח
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03-6162228

דירות 
למכירה

יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט
08/01-10/01/2020  

באר שבע

 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(_____________________________________________

 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 

בית שמש 

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

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

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

_____________________________________________)01-04ש(050-9094402

4-4.5 חדרים

 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 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 מבחר דירות/מחולקות 
להשקעה, תשואה גבוהה 
055-6611636 יעל פנחס 

_____________________________________________)02-02(הומילי נכסים

 למכירה 3 חדרים בנווה 
 K990 זאב, 100 מ"ר, מחיר

055-6611636 יעל פנחס 
_____________________________________________)02-02(הומילי נכסים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בהרב קוק השקט 
בבנין עם מעלית, דירה 
כפולה, בק"4, 3 חדרים 

גדולים ומעליה דירת 
גג, 150 מטר )70+80 
מרפסת( + נוף פתוח, 

3,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)01-01(_____________________________________________

 ברחוב רבי טרפון 
בק"ג דופלקס 4 חדרים 

+ יחי' מושכרת ב- 2,500 
ש"ח 2,300,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 054-6506501

03-5797756)01-01(_____________________________________________

 עמנואל מובילה בתעסוקה!
עשרות השמות בעבודה תוך חצי שנה

 לקביעת פגישה
073-706-9399חייגו עכשיו:

ועדת התעסוקה של עמנואל עובדת ללא הרף ועושה הכל כדי 
לספק בהצלחה לכל תושב את הפרנסה המתאימה לו.

דירות 3-5 חדרים | החל מ- 670,000
נוף מרהיב  פרויקט איכותי  מפרט גבוה

 לגור 
 בעמנואל
 ביציבות 
כלכלית

 פרויקט חדש בבית שמש 
מצוין להשקעה מ- 1,139,000 

_____________________________________________)02-02(רויאל נכסים 054-3191310

 הנרקיס, 4 חד', בנוי 78 
מ"ר, קומה 2, סלון מרווח 

990,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)02-02(_____________________________________________

 קרן היסוד, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 90 מ"ר, 

קומה 2, אזור מתחרד 
1,270,000 רויאל נכסים

054-3191310)02-02(_____________________________________________

 בר אילן, 3.5 חדרים, בנוי 
75 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 2 
1,220,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)02-02(_____________________________________________

 סיני 3 חדרים 65 מ', טאבו 
משותף 850,000 אזור חרדי 
_____________________________________________)02-02(רויאל נכסים 054-3191310

 בר' עקיבא ראב"ד 107 
מטר + אופציה, ק"א, 3 
כ"א, אפשרות לחלוקה 

"גשר נכסים"
054-8454533)02-02(_____________________________________________

 באזור הנבאים 4 ח' 
משופצת ומושקעת + 

מעלית 2,100,000 ***3.5 
ח' משופצת + ריהוט, חזית 

2,000,000 אבי 054-8449423 
B.D.A 02-02(תיווך(_____________________________________________

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

חצר 2,700,000 אבי -054
 B.D.A 02-02(8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' כ- 100 
מטר מושקעת + יחידת 

הורים, חזית + מחסן, חניה 
2,500,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 02-02(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירה מחולקת ל- 2 דירות 

של 3 חדרים, 110 מטר 
1,720,000 פנחס נכסים 

055-6789653)02-02(_____________________________________________

 באמצע בנייה!! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

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

052-3344721)02-02(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2 מושכרת ב- 
4,800 1,250,000 נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בלעדי 60 מטר בפ"כ 
מחולקת, קומה ב' מושכרת 

ב- 4,700 מיידי 1,230,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי והדתי גם למוכר לקונה 
למשכיר ולשוכר חינם ללא דמי 
dira4me.co.il 02-02(מנוי או רישום כנסו(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הגרא 
4 חד', 100 מ"ר מחולקת 

ל- 3 + יחידה שמושכרת ב- 
35,000, ק"ג + מעלית, חזית, 
חדשה 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-02(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד', 87 
מ"ר, מחולקת 2.5 חד' ויחידה, 
ק"ג, חזית + א.בגג בטון כולל 

היתרים, בתהליך משופצת 
1,880,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בתחילת בניה בכהנמן 
מול רח' בן דוד דירות 3-4 חד' 

דירות נכה + גינות ענקיות 
פנטהאוס החל מ- 1,450,000 

_____________________________________________)02-02(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשדרות גרשנקורן 125 
מ"ר + חניה + רשיונות בגג 
+ מעלית )הסכמה ליחי"ד( 

2,600,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)02-02(_____________________________________________

 למבינים, באסם, 125 
מ"ר, חזית, נדירה ומושקעת 

במיוחד, ק"ו, פתוחה 
2,350,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 במכבים בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 4 

חד' מפוארת + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות 

מושכרות מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידי! אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי בלעדי 
120 מ' מחולקת ל- 2 
דירות, ק"ג, 3 חד', 60 

מ', ק"ד, דירת 3 חד' 
40 מ"ר + מרפסת 20 
מ' מתאים גם לטאבו 

משותף אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)02-02(_____________________________________________

 באנילביץ בית פרטי 420 
מ"ר בנוי + א. בגג + חצר 
גדולה, ניתן לקנות חצי א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 בכהנמן בבניה, פנטהאוז 
100 מ"ר + גג מוצמד בנוי 12 

מ"ר 2,135,000 קבלן אמין 
_____________________________________________)02-02(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בעלי הכהן דירת גן 3 
חד', כ- 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד כחדשה, למסירה 

מיידית 1,490,000 ש"ח טלפון: 
050-4690366)02-05(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשיכון 
ה' דירת גג, ק"א, כ- 

120 מ"ר, מחולקת 60 
מ"ר בקומה, מדרגות 

חיצוניות, חזית + סוכה, 
משופצות, מרוהטות, 

מושכרות, מיידי 
2,020,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בהצבי דופלקס 180 
מ"ר, מעוצבת, מאוררת, 

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)02-03ל(052-2580348

 א.סוקולוב דופלקס 5 
חד', כ- 110 מ"ר, ק"ג, 

א.להרחבה 40 מ"ר, 
1,870,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 ברבי יהושע, דופלקס 
120 מ"ר, שמור, ק"ב, אופציה 

)שכנים בונים( 1,850,000 
גמיש תיווך הנדל"ן

050-4177419)02-02(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
 בחזון איש 5 חד', _____________________________________________)02-02(050-3000121

חזית, בנין חדש, מעלית 
+ חניה + מחסן + 

מרפסת סוכה 2,900,000 
גמיש פינויי מידי א.צ. 
נכסים 050-9777755 

050-2044100)02-02(_____________________________________________

 מציאה במנחם בגין, 5 
חדרים, כ- 95 מטר, משופצת, 
קומת קרקע 1,450,000 פנחס 

_____________________________________________)02-02(נכסים 055-6789653

 בגולומב, חדשה 
מהניילונים! 3.5 חד' + יחידת 
2.5 חד' + חנייה 2,500,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', 

ק"ק, משופצת, 110 מ"ר 
1,970,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,170,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר, 

חצר 70 מ"ר 1,540,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון 5 חד' 
120 מ"ר ק"א + סוכה חזית 3 
כ"א 2,100,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 בפדרמן-גני הזית, 5 
חד', חדשה, מזגנים וסורגים, 
2 מרפסות, ק"ד 1,800,000 

_____________________________________________)02-05ל(ש"ח 054-5980203

 *באזור הרב שך 
בשלבי בניה דירת נכה 

5 חד', 100 מ"ר + חצר 
50 מ"ר 2,000,000 

ש"ח *דירת 5 חד', 105 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 
*פנטאוז 5 חד', 105 

מ"ר + מרפסת 40 מ"ר 
2,800,000 ש"ח חי נדל"ן 

תיווך בניה ויזמות
_____________________________________________)02-05ל(054-8491006 

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)02-02(הארץ 03-8007000 

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

 הזדמנות פז!! איזור 
עזרא 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה תוך 36 חודש רק 

1,990,000 הראשון בתיווך 
054-3050561)02-02(_____________________________________________

 מציאה, בבניה בכהנמן, 5 
חד', ק"א + מרפסת 50 מ"ר 

2,250,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חדרים + מעלית 
+ חניה 12 מטר, אופציה 

מאושרת 1,700,000 
גמיש פינויי מידי א.צ. 
נכסים 050-9777755 

050-2044100)02-02(_____________________________________________

 נדירה! בהרב שר 4 חד' 
ענקית )בקלות 5 חד'( + 

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח 055-4355439

 למהירים!! 
א.המכבים, כ- 4 חד', 
כ- 70 מ"ר, קומה א', 

א.להרחבה 30 מ' 
1,285,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא כ- 4 
חד', כ- 75 מ"ר, 3 כיווני 
אוויר, קומה ג', א.לבניה 

בג.בטון 75 מ' )ש.בנו( 
1,340,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 א.סמטת אז"ר כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 
מ"ר, שמורה + סוכה 

1,570,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

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

050-4999465)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשדר' 
ירושלים 4.5 חד' מרווחת, כולל 

ממ"ד + מעלית + מרפסת 
שמש 1,890,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)02-05(חכמת רחוב 052-2585808

 מציאה! בריינס 4 חדרים 
חדשה מקבלן, 100 מ"ר + 

מרפסת שמש + סוכה, נוף, 
חזית רק 2,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)02-02(הראשון בתיווך 054-3050561

 נויפלד בלעדי 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת + אופציות 

1,620,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(בועז 050-4156080

 באברמסקי בלעדי 4 
חד', ק"ב, חזית, מיידי 
+ מפתחות, משופצת 

1,800,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד 1,650,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, משופצת, סוכה 
1,190,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' מיני פנטהאוס 
בפ"כ במתחרדים חזית + 

80 מטר גג בטאבו + חניה 
+ מעלית 2,180,000 תיווך 

_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב 054-5500263

 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. 
_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך השלושה 
בבניין חדיש 4 חד', 100 

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית + 
מ.שמש 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 ברבי עקיבא/ירמיהו כ- 4 
חדרים, משופצת, ק"א כניסה 

פרטית ריהוט חלקי מתאים גם 
להוסטל תיווך אריה

053-3172172)02-02(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה 1,730,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך הנביאים 
4 חד' ק"ד + אופציה בגג 

בטון, חזית, חניה, משופצת 
מהיסוד 1,900,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-02(א. פנחסי 03-5799308

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

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

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הזדמנות בביאליק!! 
3 חד', ק"א, 72 מ"ר, 

סוכה, משופצת ויפיפייה 
1,320,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 הזדמנות בנורדאו!! 3 
חד', ק"א, 75 מ"ר, סוכה, 

משופצת 1,330,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 במצליח בלעדי 3 
חד', ק"א, עורפית 

לגינה + אופציות רק ב- 
1,350,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

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

ליד נורוק 1,420,000 
לרציניים מיידי אפיקי 

_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבנימין אברהם 3 חד', 
כ- 74 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

חתימות, שכנים בנו 
1,490,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________



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

יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט  08/01-10/01/2020

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

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

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

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

053-3147717)02-02(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)01-04א(052-8929975

 בדב הוז 3 ח' גדולה, ק2', 
מציאה!!! מיידי! 1,300,000 

_____________________________________________)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)02-02(_____________________________________________

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

053-3147717)02-02(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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 

קוטג’ים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 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(_____________________________________________

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

חלקית 054-4472335 משה 
_____________________________________________)52-02א(חווית נדל"ן

 ברחוב נחמיה בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 55 

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

1,050,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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

4-4.5 חדרים
 בכפר גנים א' 4 חד', 3 
כ"א, )רחוב ללא מוצא(, ק"ב 

+ חניה + מעלית
_____________________________________________)52-03ל(054-9871825

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

 דירת 3 חדרים ברח' 
הזמיר, פונה לשמעיה, מרווחת 

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

בני ברק 

3-3.5 חדרים

 במרכז העיר, ניתנת 
לפיצול הן כדירת מגורים 

והן לעסקים, קומת 
כניסה מעל החניות

_____________________________________________)01-04א(050-5383677

דופלקסים

 120 מ"ר, יפהפיה, 
מרפסת נוף גדולה, ניתנת 

בקלות לחלוקה 1,300,000 
_____________________________________________)01-08א(053-3104375

4-4.5 חדרים

 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)02-02(_____________________________________________

וילות ובתים

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
בית פרטי, 4 חדרים, 130 

מטר על חצי דונם, גישה נוחה 
 050-2442446 1,380,000

_____________________________________________)RE/MAX)02-02 עינב 

 מקבוצת רכישה 
במורדות גילה, בתחילת בניה, 
זכות לדירת 4 חד', בהזדמנות 

_____________________________________________)01-04ל(052-7631104

 בהשניים, 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, אופציה 

בגג בטון 1,400,000 
"גשר נכסים"

054-8454533)02-02(_____________________________________________

 ברחוב ר"ע באזור 
חתם סופר דירת 3.5 
חדרים משופצים!! 
עורפית, קומה 3.5 
ואחרונה, ללא, עם 

אופציה עתידית לבניה 
על הגג 1,450,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501
03-5797756)02-02(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד', חזית 
+ אופציה לעוד 70 מטר 

נוספים רק 1,520,000 
א.צ. נכסים

050-9777755
050-2044100)02-02(_____________________________________________

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

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

חניה 1,390,000 גמיש 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

משופצת + תוכניות 
95 מ"ר + א.וחתימות 

1,510,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 א.טרומפלדור, 3, 
כ- 75 מ"ר, קומה א', 3 
כ"א, משופצת + סוכה, 
א.להרחבה 1,340,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)02-02(_____________________________________________

 א.אברבנאל 3 חד', כ- 
58 מ"ר, ק"ג, משופצת 
+ א.כ- 40 מ"ר )ש.בנו( 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם 3.5 חדרים, קומה 2 

ואחרונה, גג בטון, 3 כיווני אוויר 
1,450,000 גמיש סופי פנחס 

_____________________________________________)02-02(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין 3 חדרים, 
קומה 1, חזית, 65 מטר 
1,300,000 פנחס נכסים 

055-6789653)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנורדאו 3 
חד' חדישה + מעלית וחניה 
1,480,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בפרל 85 מ"ר, 
3 חדרים + מרפסות, 

ק"ב, חזית + חניה 
1,570,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בחידא, 68 מ"ר, 3 חד', 
חזית + חתימות שכנים 

)רעפים(, ק"ג 1,600,000 תיווך 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן 050-4177419

 בפרל ובירושלים!! 3 
חד', 75 מ"ר, אופציה 25 

מ"ר 1,580,000 מ.כהן 
_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 בנגב 3 חד' כ- 80 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בדב הוז 3 חד' 
כ- 70 מ"ר ק"ג, בנין 

חדיש מעלית וחניה!! 
1,430,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בוינרב בט"מ 3 חד' כ- 
60 מ"ר ק"ב משופצת 

1,050,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בנורדאו בבנין חדש 
דירת נכה 3 חד' כ- 70 

מ"ר חצר ענקית!!! 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', כ- 
75 מ"ר, ק"א, 3 כ"א 

1,320,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בביאליק, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, ק"ב, ג.בטון, 

3 כ"א, משופצת 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי דירת נכה 3 ח' 
בפ"כ, ק"ק, בניין אברכים 

+ 50 מטר חצר בטאבו + 
מעלית וחניה, אופצייה לשני 

חדרים 1,650,000 תיווך 
_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + מעלית + 
חנייה, קומה ב', 65 מטר 

1,500,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 באזור הרב שך 3 חד' 
גדולה 85 מ"ר ק"ג + א. 

בג.בטון 1,990,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)02-02(א. פנחסי 03-5799308

 א.השניים 2 חד', 
כ- 50 מ"ר + יציקה 23 
מ"ר, קומה ג' + א.בג.
בטון 155 מ"ר )ש.בנו( 

1,280,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

א', א.להרחבה 40 
מ' )ש.בנו(, משופצת 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

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

050-4999465)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת רחל כ- 
70 מ"ר, 2.5 חדרים, ק"ג 

+ אופ' רעפים, חזית, 
מטופחת 1,380,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברב קוק 2.5 
חדרים, כ- 70 מ"ר, ק"ב, 

חזית 1,390,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר, קרקע, היתרים חצר 
ענקית 1,290,000 נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור 2 חד' 
כ- 55 מ"ר ק"ג, ג.בטון 

1,150,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 2.5 ח' 60 
מ' במתחרדים קומה ב', עורף 

1,250,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 בדוד המלך 2.5 חד', קו1' 
חצר לסוכה "מאגדים" משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל 050-5926021

 בלעדי! באזור העיריה/
חברון 2.5 חד' + מרפסת 73 

מ"ר, ק"ג א. בגג + היתרים 
ניתנת לחלוקה נוף פתוח 

1,550,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 2 חד' 
גדולים, ק"א, חזית, ברח' 

יהושע מסודרת תיווך אריה 
053-3172172)02-02(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בפ"כ דירת חדר, ק"ב 

ואחרונה, אופציה בגג 
1,085,000 ש"ח "קנין-

_____________________________________________)02-05(נדל"ן" 052-2221614

 בביאליק דופלקס גג 5 
חד' + חניה קו1' "מאגדים" 
_____________________________________________)02-02(משה דסקל 050-5926021

 בשיכון א' נכס מחולק 
להשקעה תשואה מושכר 

6,000 ש"ח 690,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)02-02(עינב

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
בית פרטי 4 חדרים, 130 

מטר על חצי דונם גישה נוחה 
 050-2442446 1,380,000

_____________________________________________)RE/MAX)02-02 עינב

 באזור קרלין-צאנז 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת 

+ נוף לכינרת + מחסן רק 
750,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)02-02(לוינגר תיווך לאנ"ש

 בצאלון, דופלקס 7 חד', 
מרפסת גדולה + גינה, 3 

מקלחות, 2 חניות אפשרות 
_____________________________________________)02-05א(לחלוקה לל"ת 050-6891565

 בקרית שמואל ברוריה 
דירת 4 חדרים, 120 מטר 

+ אפשרות הרחבה קיים גג 
620,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)02-02 עינב

 בהזדמנות באזור קרלין 3 
חד', ק"א, משופצת ומושכרת 

+ אופציה להרחבה רק 
450,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)02-02(לוינגר תיווך לאנ"ש 

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל 3 חדרים, 

80 מטר, קומה 2, מסודרת 
550,000 ש"ח גמיש עינב 

RE/MAX 050-2442446)02-02(_____________________________________________

 בארלחדיף מול הקריה 
החרדית, משופצת, אפשרות 

להרחבה 40 מ' יש שוכר 
1,800 ש"ח )אפשר גם לא( 
ללא תווך 510,000 ש"ח 65 
מ"ר מציאה קומה ג' נמוכה 

050-7113508
052-7113508)02-02(_____________________________________________

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

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

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )32 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)02-02(_____________________________________________

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

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

 בפרנקפורטר 3 חד', 
ק2', משופצת כחדשה + 

יח"ד, נהפכת בקלות לדירת 
4/5 חד' 1,680,000 תמר 

050-2220184)02-02(_____________________________________________

 בחיים עוזר!! ק"א, 
מחולקת, משופצת, 

מושכרת 6,950 ש"ח, 
1,140,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 בחצרות גנים בחנזין 
קוטג' 5 חד' חדש מושקע 

_____________________________________________)02-02(מיידי 050-8090136

 ברב קוק היוקרתי 
והמתחרד דירת גג 5 ח' עם 

שתי כניסות נפרדות קומה 4 
_____________________________________________)02-02(בלבד 050-4811122

 באורלנסקי 5 ח', מעלית, 
חניה, מסודרת, מיידית, רק 

1,650,000 ש"ח
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)02-05ל(כניסה פרטית 052-7633738

 באחד העם שפירא 4 
חד' גדולה + חניה, 95 מ"ר, 
3 כ"א, ק3', ללא 1,390,000 

_____________________________________________)02-02(תיווך יוחנן 051-2454512

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

ושקטה, מושקעת
050-8090136)02-02(_____________________________________________

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

050-8090134)02-02(_____________________________________________

 בחפץ חיים 3 חד', ק2', 
70 מ"ר 1,150,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)02-02(_____________________________________________

 בבילו המבוקש 3 
ח' ענקית, מעל 100 מ"ר 
עם מעלית בהזדמנות רק 
1,340,000 ש"ח מיידית! 

050-4811122)02-02(_____________________________________________

 ביוספטל 3 ח' פלוס 
אופציה להרחבה ובניה על הגג 

רק 1,040,000 ש'
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 ברוטשילד במרכז 3 + 
מעלית שבת + מרפסת סוכה, 

מרווחת, עורפית ושקטה 
050-8090136)02-02(_____________________________________________

בית שמש

 דירה חדשה בשכונת 
רמת אברהם, 5 חדרים 

מרפסת סוכה ונוף קומה 
_____________________________________________)02-02(5 לפרטים 053-4110050

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 דירה חדשה בשכונת 

רמת אברהם 3 חדרים 
מרפסת סוכה ונוף קומה 
_____________________________________________)02-02(5 לפרטים 053-4110050

 להשכרה בדון יוסף דירה 
לזוג, מרוהט קומפלט הכל 

מפואר וחדש מהנילון, קומה 2 
052-7662451)02-02(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגניחובסקי בלעדי 

מיידי 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב, חזית, מושקעת, 

יחידת הורים, 3 שירותים, 
מרפסת שמש, סוכה, 

מחסן 5,600 ש"ח אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן בועז 050-4156080
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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

1-1.5 חדרים

 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

■ 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(_____________________________________________

 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 בפרל בב"ב 
)ליד רמב"ם( 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(_____________________________________________

 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

 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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

מגרשים

 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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברח' חברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים!' 

ק"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(_____________________________________________

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

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

 בוולפסון 2.5 חד' 
ענקיים, ק"ב, חזית, 

מסודרת 3,800 ש"ח מידי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

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

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

 אי"ה 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

 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(_____________________________________________

 מחסן 14 מ"ר, מיועד 
בעיקר לאחסנה במרום שיר 

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

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

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

יבניאל

 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 מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 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 

_____________________________________________)02-04/21(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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בכהנמן, ממוזגת, סוכה, 
שמורה, קומה שלישית + 

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

 בפרל, יפהפיה + נוף, 
קומה 7, מעלית, 2 חד', כניסה 

מיידית + סוכה, מרוהטת 
_____________________________________________)1-4ש(וממוזגת 055-6684437

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, ק"ק, 

בבנימין אברהם 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-4ש(052-7694499

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגים 
באזור מרכזי ושקט

_____________________________________________)01-04ש(054-4797080

 בשיכון ג', בבנין חדש, 
יחידה גדולה, מפוארת 

ומרוהטת + סוכה, 3,200 
_____________________________________________)01-02ל(ש"ח 053-3105016

 דרושה לקניה דירת 4 
חדרים/3 חדרים + אופציה 

_____________________________________________)01-02ח(בקרית הרצוג 052-7346092

 להשכרה לפי שעות 
משרד מפואר במתחם 

_____________________________________________)1-4ש(אסם 058-7632114

 להשכרה באזור ויזניץ' 
משרדים/מחסנים, לתקופה 
ממושכת, קומה מינוס -1, 

_____________________________________________)01-04א(חלונות ומעלית 072-2773606

 להשכרה בגבעת שאול 
בנגרה' פינת בן עוזיאל 3.5 חד' 

כ- 40 מ"ר למשרד
_____________________________________________)01-04א(02-5342918

 להשכרה במקום מרכזי, 
חדר וחצי + מטבחון ושרותים, 
מקרר מרכזי, ירושלים 10 ב"ב

_____________________________________________)1-5ש(050-5282142

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

 ליד העירייה, מרוהטת 
ומושקעת במיוחד, כ- 45 מ"ר, 
 ,054-7342396 054-4520649

_____________________________________________)01-04ל(מיידי!!!

 משרדים ממוזגים 
וחדשים, ק"ג + מעלית, בגן 

ורשא + מטבחון ושרותים 
_____________________________________________)01-04ל(ב-1,000 ש"ח 054-8523628

 בשיכון ה', חדשה, 
4.5 חד', ענקית, סוכה 

+ מעלית + חניה 6,600 
ש"ח "קנין-נדל"ן

052-2221614)02-05(_____________________________________________

 בשפירא כהנמן 4 חד' 
+ מעלית, חזית, מיידית 

4,500 ש"ח תיווך הנדל"ן 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

 באוסישקין 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"א, ב.חדש, 

חניה, מעלית 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לטרפון( 3.5 
חדרים, כ- 80 מ"ר, 

משופצת, קומה ב', 
כניסה מיידית 3,900 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בקובלסקי מיידי 3 חד' 
מושקעת, ק"ב + מעלית, 

בניין ושכנים מעולים 
בטיפול אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)02-02(_____________________________________________

 בסוקולוב/אזר 3 חד' 
משופצת, ממוזגת, 3 כ"א, 

מטבח בנפרד 3,800
_____________________________________________)02-05א(052-7142857

 2 חדרים, טלפון, ע"ע, רח' 
_____________________________________________)02-03ל(אהרן דב 6 טל': 03-5791643

 ברימון, מאחורי ויז'ניץ, 
יח"ד מושקעת, קומה א', 

ריהוט מלא 054-8419486 
_____________________________________________)02-05ל(פינוי 2/2

 בדמשק אליעזר כ- 2 
חד', משופצת, לא מרוהטת, 

_____________________________________________)02-05ל(מיידי! 054-5634160

 ברחוב מנחם דירת 2 
חדרים גדולה, 70 מ"ר, 

משופצת, במקום שקט 
ביותר, מידי!! 4,200 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 הראשונים 1/11 ק"ג 
כניסה ב' דירה חדשה 2 חד' 

_____________________________________________)02-05ל(גדולים 055-6730019

 בק.הרצוג לזו"צ מקסימה 
מרוהטת ממוזגת + נוף ואויר 

מתפנה בא' שבט
_____________________________________________)02-03ל(052-7658517

יחידות דיור

 ר' יהושע דירת חדר, ק"ק, 
מזגן + חניה, לכל מטרה 

_____________________________________________)02-05ל(2,800 ש"ח 050-5212430

 בבעש"ט יפהפיה, 
מרוהטת וממוזגת, 3 כ"א, 
אפשרות לשבתות, 2,800 

ש"ח כולל הכל
054-8435119/7

_____________________________________________)02-02ל(054-8503037

 יח"ד בבנין חדש, מרוהטת 
וממוזגת, בבן פתחיה, ק"6 

_____________________________________________)02-03ל(054-8432995/4

ירושלים
4-4.5 חדרים

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

סוכה + מחסן, שמור, כ"פ, 
ע"י ביהכ"נ 4,500 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)02-02(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה 4 חד' גדולים, 2 
מרפסות מקורות, 130 מ"ר, 

ש"כ במרכז 1,700 ש"ח
054-8446858)02-02(_____________________________________________

 בארלחדיף מול הקריה 
החרדית בטבריה, משופצת, 
אפשרות להרחבה 40 מ' יש 

שוכר 1,800 ש"ח )אפשר 
גם לא( ללא תווך 510,000 

ש"ח 65 מ"ר מציאה קומה ג' 
נמוכה 050-7113508

052-7113508)02-02(_____________________________________________

 זכות לדירה בגין פארק 
לקראת בניה, יש מימון, בטל': 

052-7175221)02-05(_____________________________________________

 בניין 600 מטר מחולק 
ל- 14 דירות + קומת מרתף 

+ חנות קרוב לרב קוק 
3,600,000 ש"ח עינב

RE/MAX 050-2442446)02-02(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", ברחוב 
ההסתדרות, חנות/משרד, 

כ- 26 מ"ר, חזית צוות אביגד 
072-3957393)02-02(_____________________________________________

 להשכרה / מכירה חנות 
בר' עקיבא איזור השומר 20 

מ"ר חזית 4,200 ש"ח מכירה 
1,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)02-02(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)02-02(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)02-02(שמעון 052-2457617

 בגדרה, גוש 3865 
מ- 1-20 דונם חקלאי פרטי 

בהזדמנות מאיר
052-4792888)02-02(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)02-02(פרטי מאיר 052-4792888

 חדר פרטי במלון רמדה 
ירושלים, שרות מלא, 

לתקופות קצרות וארוכות, 
מחירים מיוחדים לחורף 

02-6421278 050-4149184)02-03(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

tamar-travel.co.il
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4 ימים: י“ד-י“ז שבט
9-12.2.20

בר חופשי
פתוח

3 ארוחות
מלאות

הסעות וטיסות מוזלות מכל הארץ

תכניות
מסביב לשעון ›

אילת
      תמר&

נופשים

חופשה יוקרתית בבירת הנופש!

במלון
לאונרדו
קלאב

 הכל! 1,077ש“ח
רק ב

077-5100355
055-8833077 052-6550629

בס“ד

הזמרת כנרת מניו יורק
בהופעת ענק של הגדולה מכולם

האמנית לימור בן סימון
שמח לתוך הלילה...

שף-קונדיטור עולמי
בסדנת קינוחי ראווה

הרבנית חגית שירה
במופע מעצים ”אבא מלך העולם“

האמנית והזמרת לילך בטאס
במופע עוצמתי

נערת הפלא שיראל עמרם
במופע מרהיב

דבורה ברנע
הכל מאחורי המצלמה!

הרב אבנר קוואס
בשיחה מרתקת

האמן שמעון פרץ
הדרך אל האושר

מסיבת ט“ו
בשבט ענקית



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט  08/01-10/01/2020

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

 "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(_____________________________________________

 "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 חדיש, 9 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

טויוטה

 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

 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

 "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

 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

 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

 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

נהריה
 "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

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

 אחוזת אדל, צימרים 
מיוחדים ובתי הארחה 

בעיר העתיקה, ממוזג נקי 
_____________________________________________)01-04(ומטופח 053-3123058

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

גמחים

הנהלת חשבונות
 משרד לשרותי הנה"ח, 

מאזנים, יעוץ מס, 
ליחידים, חברות ועמותות 

_____________________________________________)01-02ל(053-4101298

 שדכן לפרק ב' ולנכים 
_____________________________________________)01-02ל(058-3244790

 במוש"צ פ' וישב נשכח 
תיק בטרמפ מצומת שילת 
_____________________________________________)01-02ח(לצומת גימזו 050-4161772

 נמצא רב קו ע"ש רעיה 
מלכה ושעון באוטובוס 

בתאריך 4/12/19
_____________________________________________)01-02ח(050-4141737

 עבור משפחת אברך 
דרושה מכונת תפירה במצב 

_____________________________________________)01-02ח(מצוין 053-3142444

 דרוש מכשיר הליכה עבור 
ילד עם צרכים מיוחדים

053-3142444 אפשר במחיר 
_____________________________________________)01-02ח(סימלי

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 דרושה בתרומה מכונת 
גילוח במצב מצוין בירושלים 

_____________________________________________)01-02ח(050-4160457

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

+ משחקים 052-7113937 
_____________________________________________)02-11ל(08-6601778

 טיוטה יאריס 2012 
היבריד יד ראשונה 148,000 

_____________________________________________)02-02(ק"מ 054-5908240

 גיפ' סוזוקי גימני 2016 יד 
ראשונה 76,000 ק"מ

054-5908240)02-02(_____________________________________________

 דייהטסו סיריון 2011 יד 
שניה 125,000 קילומטר רכב 

שמור ללא תאונות
054-5908240)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה טיוטה 
פרמיוס 2010 כחדשה, לבנה, 

_____________________________________________)02-02(23,500 ש"ח 055-6775411

 I-30 1600 למכירה יונדאי 
2014 ראשונה מליסינג 39,000 

_____________________________________________)02-02(ש"ח 055-9588763

 גמ"ח "ברכת מאיר" 
בפתח תקווה, הגמ"ח מציע 
מזוודה קשיחה וקומפקטית 

הכוללת בתוכה את כל הנדרש 
לחתונה לפרטים משפחת בן 

מאיר 050-4173113
_____________________________________________)02-05ח(050-2372667

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים חיה 052-4738511 
_____________________________________________)02-05ל(053-4307097

 נמצאה חנוכיה ומטריה 
באוטובוס ממירון לב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(במוצ"ש חנוכה 052-7681438

 נמצא בכנס נשים "דרשו" 
בבניני האומה כובע של מעיל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 נמצא ברחובות סידור 
חדש בכריכת עור ע"ש מיכל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 בחורף הקודם נמצאה 
שמיכת תינוק ליד כתר הרימון 

_____________________________________________)02-03ח(050-4188923

 נמצא שעון יד בקו 402 
בחנוכה המאבד יתקשר לפל' 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411700

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
כהן ולנטינה בחנות מאפית 

ברמן בני ברק ברח' ר' עקיבא 
_____________________________________________)02-03ח(54 ב"ב טל': 053-3101666

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מכונת קפה חדשה 
מהקופסא ב- 100 שקל בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מנגל חשמלי חדש 
באריזה!!! 100 שקל

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)02-03ח(200 ש"ח 052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

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

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 מקרר ותנור שרפ' במצב 
חדש עד 500 ש"ח לכל פריט 

_____________________________________________)02-03ח(052-2743987

 למכירה גז כיריים )על 
השיש( חברת סאוטר 450 

ש"ח גמיש משה
_____________________________________________)02-03ח(054-2819921

 למכירה שואב אבק חדש 
בקופסא 500 ש"ח משה 

_____________________________________________)02-03ח(054-2819921

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
חדש 500 ש"ח משה

_____________________________________________)02-03ח(054-2819921

 שואב אבק מעולה היה 
בשימוש מועט 220 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-4073608

 הסקה 12 צלעות 
W2700 ב- 85 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)02-03ח(052-7167391

 שואב אבק עומד 
BISSEL במצב מצוין 350 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח טלפון 053-7738893

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)02-03ח(054-8431644

 מדיח כלים גדול חברת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)02-03ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מנורת הלוגן מתברגת 
לשולחן 100 ש"ח דינה

_____________________________________________)02-03ח(054-6762550 פתח תקווה

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 190 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7651383

 רדיטאור 12 צלעות גרמני 
חדש 330 ש"ח טל':

_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
כולל התקן שבת )ב"ב( 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח טל': 054-8485026

 מייבש כלים 20
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)02-03ח(50 052-6388897

יעקב, אמן, קבלן שיפוצים ומעצב פנים בעל ניסיון בתחום הבניה, 
נותן פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח במחירים נוחים

חלוקת דירות | חשמל | עבודות טיח וצבע | שיפוץ יסודי של 
חדרי אמבט ושירותים | כל סוגי עבודות הגבס | עבודות ריצוף 

וחיפוי | מערכות אינסטלציה | הריסה ופינוי

בס"ד

ליווי עיצוב פנים ללא עלות!
יעקב

050-3327181

טובי בניה ושיפוצים
חלוקת דירות

חשמל
עבודות טיח וצבע

שיפוץ יסודי של חדרי אמבט ושירותים
כל סוגי עבודות הגבס

עבודות ריצוף וחיפוי
מערכות אינסטלציה

הריסה ופינוי

טובי בניה ושיפוצים
יעקב, אמן, קבלן שיפוצים ומעצב פנים
בעל ניסיון בתחום הבניה, נותן פתרונות

המותאמים לצרכי הלקוח במחירים נוחים

בס"ד

יעקב 050-3327181
ליווי עיצוב פנים

ללא עלות!

 תנור חימום ניתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיטאור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(140 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת HYUNDAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים וכו' 20 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(053-3191169

 בלוטוס פיינבלו חוט נשלף 
_____________________________________________)02-03ח(חדש 50 ש"ח 053-3191169

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מפזר חום עוצמתי דלונגי 
50 ש"ח יצחק 053-7714330 

_____________________________________________)01-02ח(בת ים

 נגן פלטניום + כחדש 
משחקים העתקה תמונות 

_____________________________________________)01-02ח(ועוד 270 054-8517617

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 AEG מייבש כביסה 
תקין ועובד 300 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 שואב אבק היי רובוט + 
עמדת טעינה ב- 230 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(גמיש 052-7118281

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 למסירה מאורר תקרה 
_____________________________________________)01-02ח(מצויין 055-6681048
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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(_____________________________________________

 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

 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

 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

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

_____________________________________________)51-52ח(054-7921893

 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

 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

 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

 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

 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

במלון "ציפורי בכנרת" בטבריה
שני-רביעי ט"ז - י"ח טבת, 13-15/1

 050-3131740/1 , 050-4110532 , 03-6880091

נופש נשים
שי לכל

משתתפת

החלה הרשמה לנופש שבת חנוכה, שבת שירה, פורים, ולנופש פסח הזדרזו להרשם! מס' המקומות מוגבל!

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

אוצרות חיים מזמינים אותך בס"ד

850
ש"ח בלבד

לאשה ל3 ימים
אפשרות להסעה

* פנסיון מלא

*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

 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

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)01-02ח(260 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)01-02ח(130 ש"ח 054-5656194

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון נוי לבן 250 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 050-6245339

 מזנון + ספריה 400 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 9 מגירות 499 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6907470

 בהזדמנות מזנון מעץ 
מלא במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-5531520

 שולחן לסלון מעץ מלא 
במצב טוב!! 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-5531520

 מציאה! שולחן לסופר 
סת"ם במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-4425688

 ויטרינה קטנה לתלייה 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-9089110

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 052-2437292

 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

 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

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-5967114

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 400 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)01-02ח(רק 85 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון כחדשה מצב 
אחד ב- 50 ש"ח בלבד בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק טל': 050-4158480

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(050-6850138

 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(_____________________________________________

 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

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, במצב טוב 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 פינת אוכל 3 כסאות 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-2743987

 חדר שינה, מיטות נפרדות 
ו- 2 שידות + ארון, צבע חום 

_____________________________________________)02-03ח(חדיש 052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח 052-5737813

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

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

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

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(כ"א 054-7216671

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע פקאן 9 מגירות 499 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן סלון 2 מטר 
שנפתח ל- 3 500

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 5 כסאות מטבח במצב 
מעולה 250 שקל

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ספות פינה במצב טוב 
נוחות במיוחד 500

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ספה נפתחת במצב 
_____________________________________________)02-03ח(מעולה 500 052-6388897

 ספרייה 2 עמודות במצב 
_____________________________________________)02-03ח(מעולה 500 052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)02-03ח(500 052-6388897

 6 כסאות סלון גבוהות 
דמוי עור 100 שקל כל אחת 

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)02-03ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 
מגירות אחסון 300 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח 052-6388897

 חדר שינה קומפלט מבית 
שפיצר חדש באריזה כולל 
מזרנים 4,500 ש"ח גמיש

_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 ארון בהיר 3 דלתות הזזה 
מצב טוב 1,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 שולחן חדש 2 מטר 
מאיקאה מתקפל ל- 30 ס"מ 
500 ש"ח במקום 1,000 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(053-3120620 053-3120720

 מטבח 2 מטר + שיש 
כיור נירוסטה מצב סביר 500 

ש"ח גמיש 053-3120620 
_____________________________________________)02-03ח(053-3120720

 ספה אפור כהה עמינח 
נפתח ל- 2 מצב מעולה 500 

ש"ח גמיש 053-3120620 
_____________________________________________)02-03ח(053-3120720

 ריהוט קומפלט ליחידת 
דיור עקב פינוי חייב להימכר 

במחירים זולים 053-3120620 
053-3120720)02-02(_____________________________________________

 כיסוי לטיולון יויו חדש 
באריזה צבע אדום 300 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7606703

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(גמיש 054-8464909

 נדנדת טרמפולינה חדשה 
בייבי מישל בחצי מחיר רק 

_____________________________________________)02-03ח(180 052-7146501

 שידת תינוק חזקה צבע 
שחור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7146501

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח 054-8476805

 מציאה! גגון ורוד של 
עגלת בוגבו ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בטלפון 050-4146777

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-5737813

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 עגלת תינוק מצב מעולה 
_____________________________________________)02-03ח(120 ש' 052-6140800

 אופניים לתינוק מגיל חצי 
שנה עד 4 שנים 120 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-6140800

 עגלת תינוק אמבטיה 
 PER איכותית מאוד

PREEGO ב- 399 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(050-6907470

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897  טיולון במצב טוב )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 טיולון במצב מצוין 240 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 SILVERCROSS עגלה 
אפור שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מציאה! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 050-4187088

 כסא אוכל במצב מצוין ב- 
50 ש"ח בלבד בבני ברק טל': 

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 כסא לרכב בבני ברק ב- 
80 ש"ח בלבד סלקל לרכב ב- 
_____________________________________________)01-02ח(40 ש"ח בלבד 050-4158480

 אמבטיה לתינוק ב- 10 
ש"ח מעמיד לאמבטיה ב- 30 

ש"ח כסא לאמבטיה ב- 10 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-4158480

 כסא לאמבטיה חדש 
באריזה 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 לול מפלסטיק מתקפל 
+ מזרן ב- 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 עגלת אופניים עם גגון ב- 
_____________________________________________)01-02ח(25 ש"ח בלבד 050-4158480

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)01-02ח(ורטט 90 ש"ח 053-3155415

 שמיכה לילד 90*130 35 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 טיולון במצב מצוין 240 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 עגלת שכיבה + ספורט, 
שחורה, מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336 בב"ב

 מיטת תינוק 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים 054-8423405

 טיולון במצב מצוין בגוון 
_____________________________________________)01-02ח(אפור 350 ש"ח 050-4137383

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

500 ש"ח ב"ב נייד:
_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 עגלה Silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 אמבטיה לבייבי גוגר + 
מתאמים ואביזרים שחור ב- 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 052-7118281

 עגלת תינוק איכותית 
_____________________________________________)01-02ח(מאוד 399 ש"ח 050-6907470

 סימילאק סגור 900 גרם 
בד"ץ 60 ש"ח בפרדס כץ 

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 כסא לאמבטיה חדש 
באריזה 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 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

"אצל בתיה"

 03-5792841

מנקים חורף

חצי חנות 3 ב-100 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה
אל תגידו לא ידענו

חצי חנות 3 ב-50 &

10 & אלפי פריטים

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5656194

 רדיאטור חדש )פעמיים 
בשימוש( 13 צלעות 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3187278

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 052-3463482

 מדפסת + סורק + פקס 
HP1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7171228

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)01-02ח(050-3337530

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

פאות ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6850138

 מחשב נייח במצב טוב 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 058-3228417

 תנור אפיה עם כיריים 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 050-6245339

 מנורת הפלא לטיפול 
בכאבים 400 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339
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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 
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דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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(_____________________________________________

 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

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 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

 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

 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

 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

 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

 בהזדמנות! גרנטיק 
ב-30% הנחה, 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

 נגן כמעט חדש עם רטט 
קלוקבוקס 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(077-6182023
 חצובה למצלמה 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 כירים גז 4 להבות על 
שיש + מכסה 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-9089110

 מכנסים שחורות מידה 58 
חדשות עם תוית גזירה רחבה 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 050-4158480

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-6969961

 למסירה חוברות קטיפה 
_____________________________________________)01-02ח(ישנות וחדשות 055-6681048

 למסירה לחובבי עתיקות 
מכונה לטחינת בשר ידנית 

_____________________________________________)01-02ח(ולפריסת לחם 055-6681048

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח נייד 052-2347292

 מייקאפ חברת רבלון 45 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 050-4191418

 למכירה מספרים זיג זג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-5967114

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5656194

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 עגלת קניות מבד 25 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 גקטים לילדים 25-40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 150 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)01-02ח(054-8446728

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 מברגה ביתית 12V מצב 
_____________________________________________)01-02ח(מצוין 250 ש"ח 053-3110635

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)01-02ח(052-2437292

 נעליים מידה 36 ננעלו 
פעם אחת! 200 ש'

_____________________________________________)01-02ח(054-8409064

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)01-02ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 אופני עיר גלגל גבוה 29 
אינץ רמה נמוכה עם הילוכים 

צמיג צר 80 שקל
_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופני ילדים ללא הילוכים 
20 אינץ ב- 40 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 אופניים ללא הילוכים 40 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 אופני הילוכים מעצור 
דיסק 26 אינץ 80 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 קורקינט לילדים גיל 5-8 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-3177932

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק

 למכירה גיטרה אקוסטית 
חברת אלברטו מציני ב- 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-8413542

 מגה קליקס כחדש ממש! 
200 חלקים 210 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח טל': 052-2727474

 חליפת בגיר 56 280 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מטען למצלמת קנון 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 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

 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

C2  חדש באריזה כולל 
מטען ואוזניות 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(058-3298340

C2  לכל החברות, נגן, 
מצלמה, אפשרות ל- SMS ב- 

_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח 058-4440003

C2  מחודש תומך פלאפון 
רמי לוי וגולן 170 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7167777

 מכשיר נוקיה לא חדש 
באריזה )לא כשר( ב- 120 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-7651383

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)02-03ח(עברי 180 ש"ח 052-7653753

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש במידות 135*80 ס"מ 

)ב"ב( 110 ש"ח טל':
_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 סודה סטרים כולל בקבוק 
חדש )ב"ב( 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-8485026

 כסא לרכב 150
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 ישבנון 50 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 מזרון עבה 250 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(בבני ברק 054-8431644

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 120 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(054-8446728

 שעון יד חברת גלרי ברמה 
איכותי חדש ב- 60 שקל 

)_____________________________________________)02-03ח(050-8776286

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה ברמה חדש ב- 50 

_____________________________________________)02-03ח(שקל 050-8776286

 אופני BMX לילדים כל 
הגילאים 50 שקל

_____________________________________________)02-03ח(058-3290512

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)02-03ח(150 שקל 058-3290512

 אופני הילוכים 24 הילוכים 
_____________________________________________)02-03ח(50 שקל 054-3177932

 קורקינט לילדים עד גיל 7 
20 שקל כסא תינוק 30 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(054-3177932

 גמרא מסכת קידושין ועוד 
_____________________________________________)02-03ח(30 ש"ח 053-3161169

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(050-4157763

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה BRAVO חשמלית 

100 ש"ח 052-2786557 פתח 
_____________________________________________)02-03ח(תקוה

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 80 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 שו"ע הרב 4 כרכים עוז 
_____________________________________________)02-03ח(והדר 100 ש"ח 050-4112327

 סט חידושי הר"ן 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-4112327

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)02-03ח(200 ש' 054-8409064

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 חולצה לבנה/שחורה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצוין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
 ANGELS לנערים תוצרת
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)02-03ח(054-7216671

 סיר רוסטר לתנור ולכיריים 
34 ס"מ, 7 ל' חדש באריזה 

130 ש"ח דינה 054-6762550 
_____________________________________________)02-03ח(פתח תקווה

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
_____________________________________________)02-03ח(ולישן 50 ש"ח 052-6388897

 אופניים ישנות 50 שקל 
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)02-03ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-6388897

 תוכי "צפור אהבה" + 
כלוב + אוכל + מתקן שתיה 

_____________________________________________)02-03(במחיר מציאה 03-5705404



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה יא’ טבת - יג’ טבת תשע”ט  08/01-10/01/2020

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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אנשים/נשים חרדים 
לעבודה מהבית ללא צורך 
באחזקת מחשב/אינטרנט 

_____________________________________________)51-02ל(053-3163814

 דרושה מטפלת 
אחראית כיתה, משרה 

מלאה, שכר גבוה, 
_____________________________________________)51-2ש(לפרטים: 054-5841018

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 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

 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(_____________________________________________

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

 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

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)51-2ש(054-4499177

 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(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)52-3/20ש(052-8750036

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

לרשת ארצית העוסקת בפעילות עם פעוטות וילדים בעלי צרכים מיוחדים

* תנאים מצויינים למתאימים/ות

שליחת קו"ח יש לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

דרוש /ה
מנהל/ת גיוס משאבים

התפקיד כולל:
 גיוס משאבים ותרומות: קשר עם תורמים, קרנות, וחברות פרטיות, יצירת קשרים ושת"פ.

 עבודה במשרה מלאה.

דרישות התפקיד:
 יכולת מוכחת בגיוס משאבים- חובה  אנגלית ברמה מעולה- חובה.

 מיומנויות תקשורת טובות  אסרטיביות   יכולת ליצירת קשרים  כושר שכנוע

30105_drushim_90x140_A.indd   1 24/07/2019   21:10

לפרטים 054-8466536
בשעות הבוקר והערב

nechamim@orchot.org.il

לביה"ס חנ"מ גבעולים אלעד
דרושות סייעות

•שעות עבודה בבוקר + צהריים 
)פעמיים בשבוע(

•סביבת עבודה נעימה ומשפחתית

 דרושה מדריכת לילה 
בגילאי )25-40( לצעירות 

מתמודדות תמורת מגורים 
בחצר פרטי + תשלום סמלי 

_____________________________________________)1-4/20ש(בבית שמש 053-4100529

 למרכז יום טיפולי בבני 
ברק דרוש מדריך עבודה 
למשרה מלאה, לפרטים

052-7692161 להתקשר בין 
14-17, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)01-02(הודעה

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)01-04(בונוסים 052-7144468

 למעון חרדי וגדול במרכז 
פ"ת מנהלת למ"מ, עדיפות 
_____________________________________________)01-02(נסיון קו"ח: 074-745-1127

 דרושים/ות מהנ"ח 
וחשבי/ות שכר למגוון עצום 
של משרות בכל רחבי הארץ 
גלאט ג'ובס 073-7055666 

www.glatjobs.co.il)01-01(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה/צהרון ניקול 
_____________________________________________)01-02ל1(050-7250631

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרוש/ה אנשי/ות מכירות 

תותחים, מוקד נפרד 
_____________________________________________)1-4ש(072-2230781

 למכבסת שלגית ב"ב 
שליח רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה רכב צמוד 
_____________________________________________)1-2ש(050-8460282

 לגנים בת"א גננת 
משלימה לעבודה קבועה

 mail: 6307420@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 אשת צוות וגננת לגן 
בצפון תל אביב למלאה, שכר 

מעולה, תחבורה נוחה
_____________________________________________)01-04א(052-4797776

ביקוש 
עבודה

 פאנית מנוסה מעונינת 
לעבוד במספרה לפאות באזור 

_____________________________________________)52-01ח(המרכז אילנה 052-4458284

 בחורה אחראית וסבלנית 
מעוניינת לשמור על ילדייך 

_____________________________________________)01-02ח(בשעות הערב 053-3371782

 איש מכירות עם נסיון 
מחפש עבודה במכירות 

פרונטליות בירושלים
_____________________________________________)01-02ח(050-8580150

 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

 למסירה חוברות זרקור 
משנת תשנ"ב תשנ"ג

_____________________________________________)50-51ח(050-4150581

 2 תוכים תוכונים האכלת 
יד + כלוב ואוכל 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 ארון פלסטיק כתר 2 
דלתות 260 כחדש לפני 
_____________________________________________)50-51ח(חודשיים 054-3584040

 סטנד טלסקופי 
למיקרופון יציב וחזק ב- 80 

ש"ח בלבד בבני ברק
_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

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

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
חדש לנערים )בני ברק( 120 

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

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 דרושים עובדים 
רציניים, לעבודה בחברת 
שיווק )לא טלמרקטינג(, 

אפשרות כהכנסה 
_____________________________________________)01-04א(נוספת 053-3173244

לפרטים ולקביעת ראיון: 054-8524078

•העבודה בשעות הבוקר והצהריים. 
•עדיפות לבעלות ניסיון /

תעודה בחינוך מיוחד. 

לגני חינוך מיוחד באלעד 
דרושה סייעת 

לעבודה חינוכית - מקצועית

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)02-05א(052-6607070

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה למיזם 

תורני ***מתרגם/ת מאידיש 
אמריקאית לעברית/אנגלית 

***אנשי/ות QA לחברת 
הייטק חרדית ***טלפנית 

לקביעת תורים ל- 4 שעות 
ביום ***שרטט/ת אדריכלות 
***גרפיקאית - תנאים טובים 
***פקיד/ה עם תנאים טובים. 
www.glatjobs.co.il גלאט ג'ובס

073-7055666)02-02(_____________________________________________

 לחברה פיננסית 
בפתח תקווה דרוש/ה 

פקיד/ה מתחיל/ה 
להנה"ח למשרה מלאה 

קו"ח לפקס
03-920-5309)2-5(_____________________________________________

 דרוש נהג + רכב לחלוקת 
סחורה באזור רמת אביב ת"א 

בלילה 03:00-4:00 תנאים 
_____________________________________________)02-05(מצוינים! 051-5797730

 לארגון תורני ידוע 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה משרדית שקטה, 

הקלדות, תיוקים, ועוד. 3-4 
שעות ביום, לא נדרש נסיון, 36 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 לרשת מרפאות עיניים 
בירושלים מזכיר/ה לזימון 

תורים במרפאות, ועוד. שעות 
נוחות, 45 ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 למשרד פרסום סמוך 
לבני ברק מזכיר/ה לניהול 

המשרד. משרת בוקר, א-ה 
9:00-14:00, שכר 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 
עדיפות מגיל 45 ומעלה. 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,

Outlook ועוד. ידע 
וניסיון בהנהלת חשבונות 

יתרון. שעות העבודה: 
משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושות עובדות ייצור 

בתנאים טובים
_____________________________________________)2-3ש(052-4734815

 "לספיק"- לימודי 
אנגלית סניף ב"ב 

מזכירה, רמת שפת אם 
לאחה"צ, תנאים מעולים 

+ בונוסים, יישומי 
מחשב, ראש גדול, יכולת 

מכירה ושכנוע קו"ח: 
info@speak-en.co.il)2-3ש(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות הבוקר בין 9:30 
ועד 15:30 לפרטים 

_____________________________________________)02-02(נוספים 052-7652801

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)02-05א(058-3239723

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מנה"ח מתחילה 

למשרד רו"ח ביד אליהו ל- 7.5 
שעות ביום ***מזכיר/ה לת"ת 
באלעד, 40 ש"ח לשעה. גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)02-02(_____________________________________________

 דרוש/ה איש/ת מכירות 
שטח מנוסה לתחום 

הקמעונאי באזור ירושלים 
13,000-15,000 ש"ח + רכב 

צמוד גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)02-02(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכיר לישיבה גבוהה ***מזכיר 

לישיבה חסידית ***מזכיר 
לת"ת ***מזכיר/ה לאולם 

אירועים 13:00-9:00. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)02-02(_____________________________________________

 בק. שדה התעופה 
לחברת ציוד רפואי דרושה 

פקידה נמרצת, תנאים 
טובים, קו"ח למייל: 

m.l@asyah.co.il)2-5ש(_____________________________________________

 למעון בבני ברק מטפלות 
למשרה מלאה / חלקית פלוס 

מענקים ובונוסים
054-5558835)02-03(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
מזכירה לשעות אחה"צ, 

תנאים מעולים + בונוסים טל': 
_____________________________________________)02-03ש(055-6684461

 נהג משלוחן לירקות בבני 
ברק, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)02-03ש(7:00 בערב 

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א לתינוקיה, מסורה 

ואחראית, 45 ש"ח לשעה דליה 
_____________________________________________)02-05א(052-2936204

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה 

לתינוקיה לפרטים:
_____________________________________________)02-03ל(052-7603242

 פקידה/מזכירה לחצי 
משרה, עבודה קבועה, 

רצינית ואחראית, תנאים 
טובים 052-6364614

metukia@gmail.com)02-03ש(_____________________________________________

 לחברה שמספקת 
מוצרי צריכה למשרדים 

איש/ת מכירות עם הרבה 
כוח רצון ומוטיבציה, 

תנאים + בונוסים
 052-6364614

metukia@gmail.com)02-03ש(_____________________________________________

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

לפרסום
בלוח

03-6162228
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