


מאת: יחיאל חן

דיון  קיימה  גפני  משה  ח"כ  בראשות  הכספים,  ועדת 
בעניין פגעי מזג האוויר בשבועות האחרונים.

כנסת שונים להכריז  בפתיחת הדיון, עלתה קריאה מצד חברי 
הדיון  במהלך  אך  טבע,  כאסון  האחרונים  השבועות  אירועי  על 
עלה כי הכרזה כזו מסייעת רק לפיצוי ענף החקלאות. נציג רשות 
שוק ההון ציין כי מי שעסקים המכוסים בפוליסת ביטוח מתאימה, 
מכוסים גם לעניין הפגיעות האחרונות: "הורנו לחברות הביטוח 
סדר  לנו  יש  האוויר,  מזג  לפגעי  הנוגעות  לתביעות  תעדוף  לתת 
גודל של 4,500 פניות לחברות הביטוח. ההערכה כרגע של חברות 

הביטוח היא של נזקים בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח".
סגן נציב כבאות והצלה, שמעון בן נר התייחס לאירועים, וציין:  
המתנו  לא  אותנו.  משתק  הפוליטי  והמצב  בהקמה  גוף  "אנחנו 
לקריסת המערכות שלנו, התרענו מראש שיש צורך לרכוש מערכת 
שליטה בדומה למערכת של מד"א. לראיה המערכת שלהם היחידה 
במערכות  צורך  יש   ,₪ מיליון  ל-30  זקוקים  אנחנו  קרסה.  שלא 
של  למשפחתו  מיוחד  מעמד  לתת  קרא  מלכיאלי  ח"כ  נוספות". 
למען הצלת אחרים.  נפשם  את  ולאנשים שמסרו  בן שבת,  מוטי 
ראש עיריית נהריה ציין כי כ-200 עסקים בעיר מושבתים לגמרי, 
וכי ישנו צורך מידי ב-11 מיליון ₪, על מנת להחזירם לפעילות. 
שתאחד  חקיקה  לקדם  קראו  נוספים  כנסת  וחברי  הוועדה,  יו"ר 
את קווי גופי ההצלה, מנגד טען סמנכ"ל מד"א, כי הנושא נכשל 

בחו"ל, ונבחן ונדחה גם בארץ.
וחבריה,  גפני  הוועדה, ח"כ משה  יו"ר  ציינו  נוכח הממצאים, 
כי יפעלו לקידום חקיקה שתעגן פיצויים בגין אסונות טבע. יו"ר 
הוועדה ציין כי יפנה לרה"מ לעניין הכרזת אסון טבע, זאת על מנת 
לסייע לפיצוי לחקלאים. יו"ר הוועדה ציין עוד, כי יפעל לאיחוד 
הוועדה  קראה  עוד  המהלך.  בחינת  לאחר  ההצלה,  חברות  קווי 
בתום הדיון, להקציב מידית 11 מיליון ₪ להכשרת עסקים בנהריה 

שנפגעו קשות כתוצאה ממזג האוויר.
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני פתח את הדיון: "אנחנו מתכנסים 
בנהריה  שקרה  מה  אותנו.  שפקדו  הגדולים  האסונות  לעניין 
בכל  בארץ  אחרים  ובמקומות  הרב,  לצערנו  בת״א  שקרה  ומה 
שולח  הועדה  בשם  כמובן  אני  קשה.  מציאות  הייתה  המקומות 
תנחומים למשפחות שיקיריהם נפגעו. אני רוצה לשבח את רוה"מ 
מיליוני  עשרות  כמה  של  מידי  תקצוב  על  שהחליטו  והממשלה 
המשמר  על  נעמוד  הארי,  את  משביע  הקומץ  אין  אך  שקלים. 
- האחד הוא  יעבור. אנחנו דנים על שני חלקים  שהכסף הדרוש 

התקציב מה ניתן לעשות בעניין הזה, והנושא השני הוא התאום 
בין משרדי הממשלה והרשויות, ואני מבקש מהיועצת המשפטית 
מה לעשות בעניין כזה שיורד גשם במעלות ואז נהריה מוצפת - מי 

נושא באחריות".
יועמ"ש ועדת הכספים, עו"ד שגית אפיק: "אין חקיקה מסודרת 
בנושא אבל סעיף 90 א' לפקודת המשטרה מתייחס לאירוע חירום 
אזרחי, וזה אירוע שפוגע ברכוש לרבות פגיעת טבע. במקרה של 
המשטרה  ואז  כך,  על  מכריז  הפנים  משרד  אזרחי,  חרום  אירוע 
אחראית על תיאום ותכלול של האירוע בייחס גם לייתר הגורמים. 

במקרה הזה של השיטפונות לא הייתה הכרזה על אירוע אזרחי.
לעניין הפיצויים, ציינה יועמ"ש הוועדה, כי האפשרות היחידה 
במידה  חקלאיות,  תשתיות  לעניין  פיצוי  הינה  בחוק,  הקיימת 
חקיקה  אין  הפגיעות  יתר  לכל  ביחס  טבע.  אסון  על  והוכרז 
ועדת  ביקשה  בעבר  כי  אפיק,  ציינה  עוד  הנושא.  את  שמסדירה 
הכספים לקדם חקיקה בנידון, אך לא זו לא זכתה לשיתוף פעולה.

לכך  הסכים  לא  האוצר  אך  זאת,  להעביר  "ניסינו  גפני:  ח"כ 
בשום אופן".

ח״כ מיכאל מלכיאלי התייחס למותו של מוטי בן שבת, שטבע 
מיוחד  מעמד  לתת  "יש  בנהריה:  אנשים  מספר  שהציל  לאחר 
קצבאות  לקבל  צריכים  שלהם  היתומים  הילדים  הללו,  לאנשים 
ואנחנו  דופן,  יוצאת  הדדית  ערבות  כאן  יש  מהרגיל,  גבוהות 

כחברה צריכים להכיר את הטוב שבהם, להודות להם על כך".
רונן מרלי, ראש העיר נהריה: "נהריה עברה שיטפון, לצערנו 
איבדנו את מוטי בן שבת, גיבור לאומי, שהציל לא מעט אנשים 
לעמוד  תצליח  לא  העיריה  המצב,  לעניין  למותו.  שנסחף  עד 
שעולה  ממשלתית  תוכנית  יש  ההר.  מגב  הגיעו  המים  בנטל, 
כ-120 מיליון שקלים. אני מבין שרוה"מ רוצה לצאת לדרך עם 
תכנון ויש ההערכה רבה על הסיוע המידי לעיר. הפתרונות הם: 
אחד זה פתרון מדיני, לעניין שטפון שמגיע מגב ההר. יש פגיעה 
מהעסקים   200 בעסקים,  נוספת  פגיעה  העיר,  בתשתית  קשה 
יש  עסקים.   3,200 מתוך  לגמרי  מושבתים  והבינוניים  הקטנים 
כ-1000 עובדים בעסקים הללו, והם בעלי פדיון חודשי ממוצע 
של כ-200 אלף שקל. החלטתי לפתור אותם מארנונה לתקופה 
גם  היא  הפגיעה  מידי,  סיוע  קיבלו  לא  העסקים  בעלי  הזו. 

במשפחותיהם, יש אפשרות לפתור זאת ללא עלות גבוהה".
ח"כ גפני השיב:" נכון שאנחנו נמצאים במצב פוליטי וציבורי 
רגישים, אך נפעל מול הממשלה, כמו שעשינו במבוא מודיעים, 

והועברו כספים לשיקום".
ח״כ עודד פורר: "אי אפשר לבקש מהעיריות לטפל לבד באתני 
הטבע, קרה אסון בתל אביב שהוא דוגמה, איך אפשר היה למנוע 
את זה, וזה איחוד מוקדי ההצלה. אין סיבה שבמדינת ישראל לא 
יהיה מוקד הצלה אחד. כשקורה אירוע לא צריך שהאדם יחשוב 

לאיזה מספר להתקשר".
ח"כ מיקי לוי: "בחוק מס רכוש וקרן פיצויים בגין נזקי מלחמה 
או בצורת, היה צריך להוסיף עוד סעיף אחד קטן - נזקי טבע. היו 
שולחים את השמאים של רשות המיסים ובזה היינו גומרים עניין. 

על הוועדה הזו חלה החובה שהחוק יכלול גם נזקי טבע".
ח״כ עומר בר לב: "אנחנו מגדירים כאסון טבע, מה שקורה אחד 
לעשרות שנים, סביר להניח שזה כבר לא סיפור של אחד לעשרות 
שנים בעקבות שינויי האקלים. הופתעתי לטובה שמודבר רק ב-11 
ולכן מדובר בסכומים קטנים במובנים של  מיליון שקל לעסקים 

מדינת ישראל, ועליה לפעול במהירות לכסות זאת".
ח״כ ינון אזולאי: "אנחנו שומעים את האזורים הללו רק כשיש 
אסון בנפש, וזה לא אמור להיות כך. בת"א היה מחיר גבוה לחוסר 
מוקדי  לאיחוד  חוק  הצעת  ישנה  החירום.  גורמי  מצד  המענה 

ההצלה, היא נתקעה בקריאה ראשונה".
אמר:  בדיון  שנכח  נר  בן  שמעון  והצלה,  כבאות  נציב  סגן 
ממשיכים  אנחנו  אדירה,  עבודה  עושים  שלנו  "העובדים 
בפעילתנו, אנחנו גוף בהקמה והמצב הפוליטי משתק אותנו. לא 
המתנו לקריסת המערכות שלנו, התרענו מראש שיש צורך לרכוש 
המערכת  לראיה  מד"א.  של  למערכת  בדומה  שליטה  מערכת 
שלהם היחידה שלא קרסה. הקמנו שבעה מחוזות, אנחנו זקוקים 
ל-30 מיליון ₪, יש צורך במערכות שליטה נוספות. מתעוררים רק 

כשיש אסונות".
הקטנים  העסקים  זה  המשמעותי  "הנושא  קרעי:  שלמה  ח״כ 
שאין מי שיטפל בהם. אנחנו צריכים לתת גיבוי ולהמליץ לממשלה 
להעביר את התקציב. צריך לעשות כמו שעשינו עם המסעדנים או 

להעביר חוק בדרך שלנו".
האוצר  לשר  "נפנה  הדיון:  את  סיכם  גפני,  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
מהר,  שיותר  כמה  יעברו  השקלים  מיליון  ש-11  נבקש  ורה"מ, 
מדובר  הזה,  הכסף  ללא  לפעול  יוכלו  שלא  עסקים  אותם  למען 
מבקש  אני  בנוסף  הללו.  המשפחות  ופרנסת  לחיי  קריטי  בעניין 
מהיועצת המשפטית לנסח הצעת חוק שתקבע פיצויים עקב אסון 
לפיצוי  יעזור  שזה  מניח  ואני  זה  על  לחתום  נצטרך  אנחנו  טבע, 
זמני. אני מקווה שנוכל לקיים את הדיון. בנוסף אני מבקש להכין 
לא  וזה  במידה  ההצלה.  גופי  קווי  איחוד  של  החוק  הצעת  את 
הצליח בארה"ב, נבקש לקבל את הדו"ח לעניין זה, נפעל רק מתוך 
אחריות מלאה. עדיין אני תוהה, מה היה קורה אם השיחות בת"א 
להכין  המשפטית  מהיועצת  מבקש  אני  פנוי.  לכוח  מגיעות  היו 
הצעת החוק גם לעניין איחוד הקווים. לגבי הכרזה על אסון טבע 
נתונים, כמה ביקשו לקבל  אני מבקש שרשות שוק ההון תעביר 
פיצוי מהביטוח, כמה נענו בחיוב, אנחנו רוצים לפקח על העניין 
הזה, הגשמים גם כנראה ימשכו. לעניין הכרזת הממשלה על אסון 

טבע".
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ועדת הכספים תקדם חקיקה 
שתעגן פיצויים בגין נזקי טבע

במסגרת דיון בנזקי מזג האוויר בשבועות האחרונים, עלה כי בעלי עסקים תלויים במידה רבה 
בפוליסות הביטוח שלהם  הוועדה קראה לתקצוב מיידי של 11 מיליון ש"ח, להכשרת עסקים 
שעדיין אינם מתפקדים בעקבות נזקי הסופה  יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "נפעל לסיוע מהיר 
מול הממשלה, למרות הרגישות הפוליטית"  סגן נציב הכבאות: "התרענו מראש כי המערכות 

יקרסו, אנו זקוקים ל-30 מיליון ₪, המצב הפוליטי משתק אותנו"

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב 
עורך 'ביזנס': איציק מצרפי

כתבים: הילה פלאח, אלי כהן
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בעקבות פגעי מזג האוויר:

 יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני | צילום: דוברות הכנסת 



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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בן 54 נפצע בעת שרכב על אופניים חשמליים, ולמרות שלא עבד לפני 
התאונה הוא יפוצה בסכום של 150 אלף שקלים גם בגין הפסדי שכר  עו"ד 
בנימין ארביב: "אני מלא סיפוק שהצלחנו להשיג לתובע סכום פיצוי מכובד, 
חרף הנסיבות ופסק הדין של המחוזי בחיפה שהתקבל באותם ימים, הקובע 

כי אופניים חשמליים הינם רכב מנועי החייב בביטוח"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס נפצע בעת שרכב על 

אופניים חשמליים ויפוצה 
ב-150 אלף שקלים

חדש בדואר ישראל:  טעינת רב-
קו ב-150 סניפים ברחבי הארץ

מאת: יחיאל חן

וקרוב  2018 מתאונות אופניים חשמליים  נהרגו בשנת  19 אנשים 
לאלפיים נפצעו מהם והמגמה רק הולכת וגדלה.

יש חברת  רכב  כלי  דרכים שבה מעורב  בעוד שבתאונת  אולם, 
אופניים  שבתאונת  הרי  לפיצויים,  בדרישה  לפנות  אפשר  אליה  ביטוח 
גדולה  יותר, ומסתבר שנדרשת מיומנות  חשמליים הבעיה סבוכה הרבה 
בנושא ובדגש בתאונת דרכים עם אופניים חשמליים ששם הפסיקה חלוקה 
האם אופניים חשמליים נקראים רכב מנועי החייב בביטוח חובה או שמה 
אינם רכב מנועי ואינם חבים בפוליסת ביטוח חובה כפי שקיים אצל רכב, 

הדבר יכול לשנות את התמונה משמעותית.
אופניים  כי  בחיפה  המחוזי  המשפט  בית  פסק  האחרונים  בחודשים 
חשמליים הם רכב מנועי לכל דבר, ובשל כך הם מחויבים בביטוח חובה.

פסיקה זו עוררה רעש עצום מאחר שאין הנחיה של המחוקק לחברות 
הביטוח לבטח אופניים חשמליים בביטוח חובה מלא כפי שמבטחים כלי 
זכאי  מי שנפגע מהרוכב  או  הרוכב  אין  תאונה,  במקרה  כך,  ובשל  רכב, 

לפיצוי, והדבר הינו אבסורד.
למרות כל זאת והפסיקה המדוברת שהתקבלה במהלך אותם ימים בהם 
הצליח עו"ד בנימין ארביב להשיג פיצוי מכובד לאדם שנפגע בעת שרכב 

על אופניים חשמליים ונפגע בתאונה.
אופניים  על  רכב  שהוא  בשעה  בת.ד  שנפגע   54 כבן  באדם  המדובר 
תבע  כן  ועל  בו,  ופגע  פרסה  פניית  רכב  ביצע  הרכיבה  בעת  חשמליים. 
חברת  את  נזיקין,  בתביעות  המתמחה  ארביב  עו"ד  באמצעות  האיש 

הביטוח של הרכב הפוגע.
בית  רפואי משכך התיק התנהל  סירבה למנות מומחה  חברת הביטוח 

המשפט השלום בתל אביב, בית המשפט מינה מומחה אורתופדי שקבע 
כי לתובע נותרה נכות בשיעור של 27%.

התאונה,  לפני  מסודר  באופן  רבות  שנים  עבד  לא  שהתובע  כך  לאור 
טענה הנתבעת כי לא ניתן לדרוש הפסדי שכר לעבר ולעתיד שכן יצא כבר 

ממעגל העבודה ואין ביכולתו להוכיח כי נפגע לו שכרו.
בעת שהתקיימו ההליכים בבית המשפט, נקבע פסק הדין המוזכר לעיל, 
לפיו אופניים חשמליים דינם כרכב מנועי וככל וכך הינם חייבים בביטוח 

חובה ומשכך מי שלא היה מבוטח בביטוח חובה אינו זכאי לביטוח. 
על אף שמדובר בפסק דין של בית המשפט המחוזי יש לו משמעות רבה 
שכן הינו מנחה לערכאות נמוכות יותר כגון בית המשפט השלום והנתבעת 

חברת הביטוח ניסתה להיאחז בכך באומרה שיאנה חייבת בתשלום. 
חשמליים  אופניים  כי  ניטען  אם  גם  כי  טען  ארביב  עו"ד  התובע  ב"כ 
ניתנה אפשרות  ולא  נתן את דעתו בעניין  הינם רכב מנועי, המחוקק לא 
לציבור לבצע ביטוח חובה מלא העונה להגדרה כפי שיש לביטוח רכב 

ומשכך יש פגיעה חמורה לציבור שכן בעל כורחו יכול להיות עבריין . 
המשפט  בית  של  הקביעה  למרות  כי  הוסבר  שהתקיים  נוסף  בדיון 
את  הציג  ארביב  ועו"ד  מחייב,  לא  אף  מנחה  הינו  הדין  פסק  המחוזי, 
הטיעונים וההוכחות למה אי אפשר להכיל רטרואקטיבית את פסק הדין 
מהמחוזי חיפה, ואכן בתום דיון סוער הצליח ב"כ הנתבע לשכנע את בית 
המשפט וחברת הביטוח והביא לתובע לידי הסכם פשרה ופיצוי מכובד על 
סך 150 אלף ₪, בחישוב הפסדי השכר לעתיד, וזאת למרות שהתובע לא 

עבד שנים לפני קרות התאונה.
עו"ד בנימין ארביב: "אני מלא סיפוק שהצלחנו להשיג לתובע סכום 
פיצוי מכובד, חרף הנסיבות ופסק הדין של המחוזי חיפה שהגיע בעיתוי 

גרוע לנו. הדבר רק מוכיח שיש צורך ללחום את מלחמתו של התובע.

מאת: יחיאל חן

הרחבת  במסגרת 
שיתוף הפעולה בין 
התחבורה  משרד 
ישראל,  דואר  לחברת 
את  לטעון  ניתן  מעתה 
באופן  גם  קו  הרב  כרטיס 
מסניפי  ב-150  פרונטלי 
ברחבי  ישראל  דואר 

הארץ.
קו  הרב  טעינת  שירות 
מאפשר  הדואר  בסניפי 
אוכלוסיית  לכלל 

בקלות  טעינה  ולבצע  לדואר  להגיע  הציבורית   בתחבורה  המשתמשים 
וביתר נוחות, באמצעות תשלום במזומן או בכרטיס אשראי. הטענת הרב 
לשירותים  גישה  להם  שאין  למי  גם  מאפשרת  ישראל  דואר  בסניפי  קו 
בקלות  הכרטיס  את  להטעין  הדיגיטליות,  ההטענה  ולעמדות  מקוונים 
ובנוחות מירבית. בנק הדואר מאפשר לטעון חוזי נסיעה משותפים עבור 

התחבורה  מפעילי  כל 
הציבורית בארץ.

בנק  מנהל  בלו,  אבי 
לאור  כי  ציין  הדואר, 
הפעולה  שיתוף  הצלחת 
התחבורה  משרד  בין 
והדואר בהנפקת  רישיונות 
בסניפי  ונהיגה  רכב 
להרחיב  הוחלט  הדואר, 
לטעינת  גם  הפעילות  את 
בסניפי  קו  הרב  כרטיסי 
הארץ.  ברחבי  הדואר 
מתקיימים  שנה  "מדי 
כ-45  הדואר  בסניפי 
התחבורה  באמצעות  לדואר  מגיעים  מהלקוחות  רבים  ביקורים.  מיליון 
קו שלהם בעת  יכולים להטעין את כרטיס הרב  גם  וכעת הם  הציבורית, 

ביצוע פעולות שונות בסניפים", הוסיף בלו.
עד כה פועל השירות במוקדים המרכזים בערים ירושלים, בית שמש, 

בני  ברק, אלעד, חיפה, טבריה, צפת ואשדוד.

שאלה: אני והשותף שלי לשעבר הגשנו תביעה 
וזכינו בפסק דין שקובע  נגד ספק מסוים  כספית 
כסף שהספק  ולחוד סכום  ביחד  לנו  שיש לשלם 
עד עכשיו מסרב לשלם. השותף שלי ואני נפרדנו 
בינתיים ואני רוצה לגבות את פסק הדין בהוצאה 
לפועל והשותף שלי לשעבר לא מעוניין לעשות 
מה  כתובעים.  הדין  בפסק  כתובים  שנינו  זאת. 

ביכולתי לעשות ?
בדין  שזכה  מהתובעים  אחד  כל  תשובה: 
פסק  את  בעצמו  להגיש  יכול  הדין  פסק  לפי 
גם  לפועל  ההוצאה  בלשכת  לביצוע  הדין 
יתר התובעים. ביכולתך לפתוח  ללא הסכמת 
פסק  לביצוע  בקשה  עו"ד  ידי  על  או  בעצמך 
מהתובעים  הפעולה  שיתוף  העדר  ואין  דין 

האחרים מונע זאת ממך.



לי  להגיד  מהבנק  אלי  התקשרו  שאלה: 
ראיתי  שבדקתי  ולאחר  מעוקל  שלי  שהחשבון 
הבנק  בחשבון  עיקול  לי  הטילה  שהעירייה 
החוב  ובכלל  זה  לפני  אלי  פנו  לא  שהם  למרות 
שהם טוענים לגביו מקורו בטעות שלהם. מאוד 
יכול  אני  האם  מהבנק.  הטלפון  משיחת  הובכתי 

לעשות משהו בנושא?   
תשובה: עיקול שלא כדין הוכר על ידי בתי 
הרע  לשון  איסור  חוק  לפי  כעוולה  המשפט 
בבית  טענותייך  את  להוכיח  תוכל  אם  ולכן 
ללא  בפיצוי  לזכות  ותוכל  ייתכן  המשפט 
הוכחת נזק בסך של עד 144,000 ₪ לפי חוק 
נחשף  שלך  שהבנק  ולאור  הרע  לשון  איסור 

לכאורה למידע כוזב ושלילי אודותייך.



שאלה: הגשתי תביעה לבית המשפט לתביעות 
לדיון  הגעתי  לא  דבר  של  בסופו  אבל  קטנות 
שנקבע בבית המשפט ובית המשפט נתן פסק דין 
את  דחה  המשפט  בית  התייצבותי.  בהעדר  נגדי 
התביעה שלי במלואה וחייב אותי לשלם הוצאות 
משפט לנתבע. האם אפשר לבטל את פסק הדין 

הזה?
תשובה: אפשר להגיש בקשה לביטול פסק 
ימים   30 בתוך  התייצבות  בהעדר  שניתן  דין 
מהמועד בו נודע לך על פסק הדין שניתן נגדך.

שניתן  דין  פסק  לבטל  רשאי  המשפט  בית 
בהעדר התייצבות בשני מקרים עיקריים.

המקרה הראשון הוא חובת הצדק- במידה 
וכלל  המשפט  בבית  לדיון  זימון  קיבלת  ולא 
יכול  יכולת לדעת על הדיון שנקבע אתה  לא 
הדין  פסק  את  שיבטל  המשפט  מבית  לבקש 

מחובת הצדק.
יחסית  בקלות  לבטל  נוטים  המשפט  בתי 
לאור  התייצבות  בהעדר  שניתנו  דין  פסקי 

חובת הצדק לעשות כן.
המקרה השני בו בית המשפט רשאי לבטל 
פסק דין שניתן בהעדר התייצבות הינו בהתאם 
לשיקול בית המשפט. מקרה זה מתאים למשל 
לנסיבות בהן ידעת על הדיון אך לאור מחלה, 

תאונה או כל סיבה אחרת לא הגעת לדיון.
סיכויי  את  יבחן  המשפט  בית  כזה  במקרה 
האם  )כלומר  עצמה  בתביעה  שלך  ההצלחה 
בכלל יש טעם לבטל את פסק הדין( וכן בית 
לא  שבגללן  הנסיבות  האם  יבחן  המשפט 

הגעת לדיון אכן מצדיקות את אי הגעתך.
יש  כאמור  דין  פסק  לביטול  הבקשה  את 
להגיש בתוך 30 ימים מהמועד שנודע לך על 
בבקשה  הטענות  את  לגבות  ויש  הדין  פסק 
בכל  וכן  דין  עורך  ידי  על  חתום  בתצהיר  זו 
אסמכתא שיכולה לחזק את טענותייך. )למשל 

אישור מחלה(
 

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

 רב קו בדואר ישראל 



5ג' שבט תש"פ 329/1/20 ג' שבט תש"פ 29/1/20

 OECD-ישראל מציינת עשור להצטרפותה ל

המרכז החרדי להכשרה מקצועית מציג: 
מגמות הנדסאות ללא מכינה נוספת!

30 שנות פעילות נתיב פיתוח חוגגת 

משלחת בכירים ישראלית בראשות מנכ״ל משרד האוצר, יצאה לביקור בין שלושה ימים במטה ה-OECD בפאריז במטרה להגיב לדו"ח 
הדו שנתי של הארגון על ישראל

אברהם הורן, מנכ"ל המרכז החרדי. "תלמידי המרכז החרדי זוכים 
לליווי צמוד לאורך כל שנות הלימודים, להקפדה על מצוינות בלתי 
מתפשרת ולסיוע בהשמה מלאה עם קבלת הדיפלומה המבוקשת"

עם השקת הפרויקט החדש 'נתיב ברמה' וחגיגות ה-30 לחברה, נתיב 
ושוות  אטרקטיביות  הטבות  ממגוון  ליהנות  אתכם  מזמינה  פיתוח 

במיוחד לבחירתכם

מאת: מנדי קליין

סולארית  אנרגיה  לפרויקטי  משרדית  הבין  המכרזים  ועדת 
והחברה  החשמל  רשות  האנרגיה,  האוצר,  למשרדי  המשותפת 
יחידת  מנהל  מרמלשטיין,  איציק  בראשות  ענבל,  הממשלתית 
תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשב הכללי, פרסמה את מסמכי 
המיון המוקדם במכרז פומבי להקמה ותפעול תחנת כוח סולארית 
דרום-מערבית לעיר דימונה. לראשונה בישראל, במסמכי המכרז 
תיכלל דרישה לשילוב טכנולוגיה לאגירת אנרגיה בסוללות כחלק 

מהתחנה הסולארית.
חשמל  תייצר  דונם,  כ-3,000  של  שטח  על  שתשתרע  התחנה, 
באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של כ-300 מגה-ואט. 
בכך תהיה לתחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל ותסייע 
בהשגת יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. הקמת 

התחנה צפויה להתחיל בסוף 2021 ולהסתיים במהלך 2023.
טכנולוגיה  לשילוב  דרישה  במכרז  להיכלל  צפויה  לראשונה 
לאגירת אנרגיה בסוללות. אגירת אנרגיה תורמת להאצת השימוש 
ומאפשרת  קרינת השמש  ניצול  הגברת  ע"י  באנרגיות מתחדשות 
גמישות ויעילות בניהול משק החשמל. הסוללות נטענות באנרגיה 

חשמל  לספק  יוכלו  וכך  השמש  קרינת  בשעות  עודפת  סולארית 
לרשת על פי הצורך.

ביוני האחרון הכריזה ועדת המכרזים לפרויקטי אנרגיה סולארית 
לאחר  באשלים  סולארית  כוח  תחנת  להקמת  במכרז  זוכה  על 
שהצעתו עמדה על מחיר חסר תקדים של 8.68 אגורות לקוט"ש, 
דלקים  בעזרת  ייצור  לרבות  בישראל,  חשמל  לייצור  ביותר  הזול 

מזהמים.
האחרון  הסולארי  שבמכרז  "לאחר  חזקיהו:  רוני  הכללי,  החשב 
משיקים  אנו  היום  בישראל,  ביותר  הזול  החשמל  מחיר  הושג 
בדמות  בארץ  המתחדשות  האנרגיות  בענף  נוסף  דגל  פרויקט 
תחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל. לראשונה במכרזי 
באופן  אנרגיה  לאגירת  דרישה  במכרז  להיכלל  צפויה  המדינה 
העומדים  אנרגיה  וניהול  אנרגטית  התייעלות  אתגרי  על  שעונה 
בפני משק החשמל בישראל. מכרז זה מתווסף לפעולות השונות 
חשמל  לייצור  הממשלה  ביעדי  לעמוד  במטרה  המבוצעות 
גזי  פליטות  והפחתת  אנרגטית  יעילות  מתחדשות,  מאנרגיות 

חממה".
משמעותי,  בצעד  "מדובר  אדירי:  אודי  האנרגיה,  משרד  מנכ"ל 
להגדלת  המשרד  מדיניות  להגשמת  נוספים,  רבים  מהלכים  לצד 
יעדי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2030. המכרז 

שפורסם  בהיקפו  הגדול  הוא 
עד כה ואנחנו מקווים ומצפים 
נוספת  לבשורה  יביא  שהוא 
אנרגיות  של  הקמה  בעלויות 

מתחדשות וביכולת לקדמן".
ד"ר  החשמל,  רשות  יו"ר 
על  "מברך  אילת:  אסף 
המוקדם  המיון  פרסום 
בדימונה,  הסולארי  למכרז 
של  משותף  למאמץ  פרי 
משרד  באוצר,  הכללי  החשב 
החשמל.  ורשות  האנרגיה 
שיוקם  הסולארי  המתקן 
בהספק של כ-300MW הוא 

המשך ישיר לגידול בהטמעת אנרגיות מתחדשות במשק החשמל 
יעדי  למימוש  החשמל  רשות  ומאמצי  פעילות  במסגרת  וישתלב 
והסדרות  במכרזים   ,2030 ל-  מתחדשות  באנרגיות  הממשלה 

למתקני PV קרקעיים ועל גבי גגות ומאגרי מים"

מאת: מנדי קליין

משלחת בכירים ישראלית בראשות מנכ״ל משרד האוצר, הכוללת, 
בין היתר, את הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, המשנה למנהל 
ישראל  בבנק  ומדיניות  כלכלה  מאקרו  אגף  מנהל  המסים,  רשות 
יצאה  הכלכלה  במשרד  מדיניות  ותכנון  אסטרטגיה  וסמנכ״לית 
במטרה  בפאריז    OECD-ה במטה  ימים  שלושה  בין  לביקור 

להגיב לדו״ח הדו שנתי של הארגון על ישראל.
מדי שנתיים מפרסם ארגון ה-OECD סקירה כלכלית מעמיקה על 

בחודשים  בישראל  ביקרו  מהתהליך,  כחלק  הישראלית.  הכלכלה 
אלו  ובימים  הארגון,  של  מקצועיות  משלחות  שתי  האחרונים 
 .EDRC-ה בוועידת  הדו"ח  בטיוטת  דיון  בפאריז  מתקיים 
מדינות  נציגי  כשכלל  הדוח  טיוטת  מוצגת  הדיון  במסגרת 

ה-OECD מגיבים על הטיוטה.
השתתפות המשלחת הישראלית בדיונים בפאריז מהווה שלב סיום 
בתהליך הכנת הדו"ח שיוצג לממשלה ולציבור בישראל בחודשים 
לממצאים  להתייחס  ניתן  לא  זה  בשלב  כי,  לציין  יש  הקרובים. 
כלכלת  בדו״ח תמיכה בחוזקה של  לראות  ניתן  זאת,  עם  בדו״ח, 
ישראל ובצעדים שננקטו בשנים האחרונות על ידי ממשלת ישראל.

ישראל  של  הקבועה  המשלחת  תערוך  הביקור,  במסגרת 
מיוחד  אירוע  כחלון,  משה  האוצר,  שר  ל-OECD בראשות 
לציון עשור להצטרפותה של ישראל לארגון. באירוע ישתתפו גם 
החברות  המדינות  שגרירי  הארגון,  של  הבכירה  המנהיגות  נציגי 
של  בכירים  נציגים  וכן  הלאומיות  המשלחות  נציגי  בארגון, 
ישראל  של  היותה  את  באירוע  שיציגו  ישראליות  הייטק  חברות 
ישראל  חברות  כי  ציינו  בארגון  והמו"פ.  החדשנות  זירת  בחזית 
לחיזוק  שתרמו  החשובים  הגורמים  אחד  ב-OECD הייתה 
יכולתה של ישראל להשיג את מטרותיה בתחום הכלכלה והחברה.

מאת: מנדי קליין

נכנסים לכיתה ומתחילים ללמוד מיידית מגמת 
הקדמות  בלי  מסלולים.  במגוון  הנדסאות 
מיותרות, בלי מבוא אקדמי טרחני, בלי דרישות 
פדגוגיות עודפות. נשמע כמו בשורה מופרכת? 

לא במרכז החרדי להכשרה מקצועית!
הלימודים  כמוסד  מוכר  שכבר  החרדי,  המרכז 
לשטח  וחיבור  מעשיות  על  דגש  ששם  היחיד 
ותיאורטיים  אקדמיים  תכנים  פני  על  הנלמד 
בוגרי  או  בגרות  תעודת  לבעלי  מציע  ארוכים, 
ממסלולי  באחד  להשתלב  מוקדמת  מכינה 
אדריכלות  הנדסאי   - המבוקשים  ההנדסאים 
בניין,  הנדסת  חשמל,  הנדסת  פנים,  ועיצוב 
הנדסת תוכנה והגנת סייבר - ולהתחיל ללמוד 

להיות הנדסאי כבר ביום הראשון ללימודים.
"זו חדשה משמחת, מפני שמגמות ההנדסאים 
מתאפיינות בקורסים בלתי רלוונטיים למקצוע 
ורחוקים ממעשיות", מסבירים במרכז החרדי. 

שנים,  שלוש-ארבע  במשך  לומדים  "אנשים 
יוצאים לשוק העבודה ומגלים שאין להם מושג 
איך ליישם את החומר בפועל. מגמת ההנדסאים 
של המרכז החרדי, כמו כלל המסלולים, שמה 
תכנים  על  הלימודים  תקופת  כל  לאורך  דגש 
מהודקים ומותאמים - רק מה שנחוץ לעבודה, 
וזהו - ועכשיו מציעה לבעלי תעודת בגרות או 
שלנו  המרצים  מול  להתיישב  קודמת  מכינה 

ולהתחיל ללמוד בלי דרישות נוספות".
בשלב  מיועדת  מכינה  ללא  ההנדסאים  תכנית 
בחודש  מתחילים  והלימודים  לגברים,  הזה 
למשימה,  גויסו  כבר  המרצים  "מיטב  הקרוב. 
לקליטת  הכן  עומדים  הרכזים  ועילית 
התלמידים", מצהיר אברהם הורן, מנכ"ל המרכז 
לליווי  זוכים  החרדי  המרכז  "תלמידי  החרדי. 
צמוד לאורך כל שנות הלימודים, להקפדה על 
מצוינות בלתי מתפשרת ולסיוע בהשמה מלאה 

עם קבלת הדיפלומה המבוקשת".

מאת: מנדי קליין

המובילה  הנדל"ן  חברת  פיתוח,  נתיב  חברת 
ענפה  פעילות  שנות   30 מסכמת  החרדי  במגזר 
שלה-  הדגל  פרויקט  את  אלו  בימים  ומשיקה 
השכונה  בלב  הממוקם  ברמה'  'נתיב  פרויקט 
חגיגות  לרגל  שמש.  בבית  ד'  שברמה  החדשה 
ה- 30 מציעה החברה בפרויקט החדש והמבוקש 

מגוון של הטבות משתנות לבחירה.
מתחם המגורים "נתיב ברמה" כולל 226 דירות 
השוכנים  קומות,   5-7 בני  יוקרה,  בנייני  ב-11 
אל  ופונים  השכונה  של  המסחר  שדרת  בלב 
ומהירה לצירי התנועה  נוחה  גישה  הפארק, עם 
המרכזיים. בפרויקט נבנים מגוון דירות גדולות 
עם  חדרים   3-4-5-6 בנות  במיוחד  ומרווחות 
גן  דירות  להרחבה,  ואופציה  גדולות  מרפסות 
טכני  מפרט  עם  הנבנים  מרהיבים  ופנטהאוזים 
גבוה ובסטנדרט הבנייה המוביל והקפדני הידוע 

של חברת נתיב פיתוח.
לפני מספר שבועות החלו הליכי הכשרת הקרקע 
והצפי  היוקרתי  הפרויקט  בניית  תחילת  לקראת 

שנים.  כשלוש  בעוד  הוא  הדירות  לאכלוס 
בשכונה החדשה ממוקמים כל שירותי הקהילה 
הנדרשים ומרכז תעסוקה גדול של עשרות אלפי 
לציבור  המותאמים  ומשרדים  לתעשייה  מ"ר 
שומרי תורה, מוסדות חינוך, מרכזי קניות, מרכז 

רפואי מתקדם ועוד.
פרויקט  הינו  ד'  שמש  בית  ברמת  ברמה,  נתיב 
איכות נוסף מבית קבוצת נתיב פיתוח, המובילה 
כבר 30 שנה את תחום הנדל"ן והיזמות במגזר 
בזכות  בפרט,  שמש  ובבית  בכלל  החרדי 
הפיננסית,  והאיתנות  הניסיון  המקצועיות, 
השאפתנות, האמינות, השירות האישי וההקפדה 
לפרטים  עד  גבוהים  בסטנדרטים  איכות  על 
בעלת  חברה  הינה  נדל"ן  פיתוח  נתיב  הקטנים. 
של  ובעולם  בארץ  ובנייה  בתכנון  עשיר  ניסיון 
של  רחב  ומגוון  מגורים  הכוללים  פרויקטים 
פרויקטים גדולים העוסקים בהתחדשות עירונית 

ופינוי בינוי. 
של  ה-30  לחגיגות  להצטרף  מוזמנים  אתם 
במיוחד  אטרקטיביות  מהטבות  ולהנות  החברה 
כי כעת, הדרך אל דירת החלומות הבאה שלכם 

קצרה מתמיד!

פורסם שלב המיון המוקדם למכרז להקמת תחנת 
הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל

התחנה, שתשתרע על שטח של כ-3,000 דונם, תייצר חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של כ-300 מגה-ואט. 
בכך תהיה לתחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל

 תחנת הכוח בשלים )צילום: ויקיפדיה(



תשבו על זה
ספה בסלון זה לא רק רהיט, זו אווירה משפחתית. 

להגיע הביתה, להתיישב בנוחות ולהירגע בסופו של 
יום עמוס מטלות. הספות והכורסאות של איקאה 
רכות ונוחות, במחירים שיגרמו לכם לשבת ברוגע 
אמיתי: ספה תלת-מושבית KIVIK עם שזלונג/

 Orrsta

אדום 3,190 
₪, ספה 

דו-מושבית  
EKTORP

אפור כהה 
 ,₪ 1,895

ספה דו-מושבית  KNOPPARPכחול מבריק 450 
₪, ספה תלת-מושבית  KIVIKשחור 2,295 ₪, 

ספה תלת-מושבית  EKTORPבז' כהה 2,195 
₪. רשימת הסניפים:  נתניה:  רח' גיבורי ישראל 

1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז 
עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רחוב 

תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא). באר 
שבע: הירדן 24.

חדש: גמדים 'ארוחת בוקר'
מחלבת שטראוס מביאה חידוש מרענן וטעים 

במיוחד: גמדים 'ארוחת בוקר' – מעדן גבינה לבנה 
עם פרי, בתוספת שיבולת שועל, במרקם חלק, 

ובפורמט סקוויז לאכילה נוחה בבית או בדרך. הסדרה 
החדשה כוללת שני טעמים מעולים: גמדים 'ארוחת 

בוקר' בטעם תות, וגמדים 'ארוחת בוקר' בטעם וניל. 
המוצר החדשני 

מהווה מענה 
למנה מאוזנת, 

תוך שמירה 
על המאפיינים 

הייחודים של 
גמדים, הכוללים, 
סידן, ברזל, אבץ, 

ויטמין D, ו-ויטמין 
A ובתוספת חצי כפית סור בלבד.  כמו בכל מוצרי 

גמדים, גם בסדרה החדשה מופיעה רשימת הרכיבים 
בחזית האריזה, באופן בולט וברור. המוצרים 

משווקים בשני טעמים, באריזה בודדת המכילה 100 
גרם. כשרות: בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין 

שליט"א.

מליות לט"ו בשבט 
ט"ו בשבט מהווה הזדמנות מושלמת להיכנס 

למטבח ולרקוח בו הפתעות לילדים. 

המליות 
המדהימות של 
חברת 'מעולה' 

יעשו בשבילך 
את העבודה 

המרכזית. 
לך יישאר רק 

לקשור קצוות ולהכניס לתנור. המליות האיכותיות 
של מעולה משדרגות את חווית האפייה ומאפשרות 

להכין פאי או בצק עם מלית, ללא מאמץ. הטעם 

המתקבל הוא ייחודי וטעים. בשורת המליות של 
'מעולה' תוכלו למצוא מלית תפוחי עץ עם קינמון, 

מלית דובדבנים, מלית אוכמניות, מלית חלבה, מלית 
קרם פטיסייר, מלית קרם עוגיות וממרח תמרים. 
המליות ללא צבע מאכל, ומיועדות הן לאפייה והן 

למריחה. חברת מעולה מזמינה אתכם ליהנות 
מהמוצר. ניתן להשיג ברשתות המובחרות. המליות 

כולן בכשרות מהודרת של בד"ץ עדה חרדית.

חגיגת שוקולד 
מחלבת שטראוס משיקה מהדורה מיוחדת הכוללת 

שני טעמי שוקולד מיוחדים למעדן האהוב ביותר 
בישראל: מילקי בטעם שוקולד בלונדי, ומילקי בטעם 
שוקולד RUBY )=רובי( ורוד ומסקרן. מילקי בטעם 

בלונדי הינו 
פרי שיתוף 

פעולה פורה בין 
המעדן האהוב 
בישראל, לבין 
שוקולד פרה 

בלונדי האהוב 
של שטראוס. 

בלונדי הוא 
שוקולד לבן שחומרי הגלם בו עוברים תהליך של 
קירמול  כך שמתקבל מוצר בעל גוון זהוב וטעם 

נפלא. מילקי רובי הינו מעדן בטעם ובצבע חדשני 
ומיוחד. טעמו של שוקולד רוּבי מתאפיין במתיקות 

חמצמצה ובארומה פירותית מעודנת וצבעו ורדרד. 
הודות לחדשנות זו ודומיה, ממשיך מילקי להוביל 

את קטגוריית המעדנים בישראל, עם נתח שוק של 
למעלה מ-40% והרבה טעמים מרגשים ומפתיעים 

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

על מקסימה ועל ריח אין להתווכח
חברת סנו, החברה המובילה את קטגוריית מרככי 

הכביסה בישראל, מציגה 
את סדרת מרככי הכביסה 

 ,Pure sensations

הכוללת שני ניחוחות 
 Gentle breeze חדשים

ו - Floral touch. ניתן 
להשיג בגדלים 1 ליטר 

ו-4 ליטר. סדרת מרככי 
הכביסה של סנו מקסימה 
פיור סנסיישנס מצטיינת 

בהרמוניית ניחוחות 
ייחודית העוטפת את האריג בבישום עוצמתי, 

שנשאר לאורך זמן. שני הניחוחות החדשים בסדרה, 
ג'נטל בריז ופלורל טאץ', מבוססים על תווים 

פרחוניים המשרים תחושת ניקיון ורעננות שמלווה 
 Gentle breeze לאורך כל היום. מרכך הכביסה

משלב תווים פרחוניים של נרולי ומגנוליה עם נגיעות 
  Floral touch רעננות של ברגמוט. מרכך הכביסה

בניחוח המשלב תווים של פריחת הדובדבן עם נגיעות 
רכות של מאסק לבן. מרככי הכביסה סנו מקסימה 

בסדרת פיור סנסיישנס שומרים על הבגדים, מונעים 
חשמל סטטי ומקלים על הגיהוץ.

גם למבוגרים מגיע
תשכחו מכל מה שידעתם על שוקו, והכירו את 

המשקה החדש של יטבתה - שוקו ספלנדיד, עם 
שוקולד מריר מעולה וטעם עמוק וחדשני. המוצר 
פותח והותאם במיוחד להעדפות הטעם של קהל 

היעד הבוגר, ה'מבין' 
את איכותו של הקקאו 
המשובח ושמח לפגוש 
אותו גם על כוס שוקו... 

המשקה החדש הינו פרי 
שיתוף פעולה פורה בין 

השוקו הטעים בארץ, 
לבין ספלנדיד – שוקולד 

פרימיום עשיר, בעל טעם 
וארומה מתוחכמים. 
העובדה כי ספלנדיד 

זכה בתחרויות שוקולד בישראל ונמצא מועדף 
ע"י צרכנים במחקרי טעימה, הפכה אותו לשותף 
האידיאלי עבור השוקו המיוחד – שוקו שמבוגרים 

אוהבים. שוקו ספלנדיד הינו דל לקטוז, בעל 2% 
שומן, ומשווק בבקבוק נוח במיוחד של 1 ליטר, 

ובבקבוק אישי של 350 מ"ל. בהשגחת בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מחפשים מוצר חשמלי ולא מקטלוג? 
רכישה של מוצרי 

חשמל איכותיים היא 
מבצע מאתגר. כולם 

מחפשים את המוצר האיכותי ביותר והזול ביותר, 
אך בדרך מתפתים לא אחת להצעות שמותירות 
אותם חסרי מענה, לעיתים בלי המוצר החשמלי 

ובלי המחיר שביקשו לחסוך. מי שרכש פעם מוצר 
חשמלי כלשהו, מכיר את התופעה הזו היטב: אתם 

מתלבטים מה לרכוש, מגיעים לחנות או למכירה 
ביתית או אפילו מסתפקים בשיחה למספר הטלפון 

שהמוכר פרסם – ושומעים הצעות על מוצרים 
שנראים טוב בקטלוג, מבלי שתראו אותם בפועל 

ומבלי שתדעו מהיכן הם יגיעו אליכם לבסוף כאשר 
מי שמספק אותו הוא עלול להיות גורם נוסף שאתם 

לא יכולים לדעת מה טבעו ואתם עלולים להניח את 
כספכם על קרן הצבי. לכן אם אתם רוצים לקנות 

מוצרי חשמל איכותיים ולהישאר בראש שקט – עשו 
זאת אצל המומחים של "שיא החשמל והמיזוג". 

אצלנו תראו את כל המוצרים בתצוגה ממשית ולא 
בקטלוגים, תוכלו לבחון את המוצר ולדעת בדיוק 

מה אתם קונים. בשיא החשמל תיהנו גם משירות 
מסור, אחריות כפולה – גם של הרשת וגם של 

היבואן – ואמינות חסרת פשרות! ב"שיא החשמל 
והמיזוג" תמצאו מאות מוצרים במחירים הזולים 

ביותר מכל המותגים המובילים במחירים מפתיעים 
למוצרים חדשים, ישר מהיבואן ולא מתצוגה, עם 
התחייבות למחיר הזול ביותר! אצלנו תמצאו גם 

מקררים ממגוון המותגים המובילים עם אפשרות 
לרכישה עם התקן שבת מובנה. ב"שיא החשמל 
והמיזוג" תיהנו גם מתנאי תשלום נוחים של עד 
36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית או עד 

12 תשלומי צ'קים. שיא החשמל והמיזוג, תשווה, 
תחסוך. באחריות שיא! לבירור הסניף הקרוב לביתכם 

חייגו 03-5045000

אינפורמטיבימה חדש? **
*

*

*

*

*

*

ד"ר פישר מציע מוצרים לשמירה 
Alco- על היגיינת  הידיים בסדרת
Gel )אלכו-ג'ל(: סדרת תכשירים 
ומוצרים מבוססי אלכוהול )70%( 

לשמירה על היגיינת הידיים בהיעדר 
מים וסבון. התכשירים מיועדים 

להפחתת הסיכון להידבקות במחלות 
ולסייע בשמירה על הבריאות

רשת אירוקה המובילה את אופנת משקפי 
השמש והראייה בישראל, בקולקציה מגוונת 
ועשירה של משקפים המאופיינים בעדשות 

ומסגרות ייחודיות בצורת לבבות ובצבעי 
אדום וורוד. מחירים: החל מ-199 ₪

לקראת פורים, חברת ברימאג מציעה: מסלסל קונוס BaByLiss למגוון 
סגנונות סלסול עם 3 דרגות חום למראה מסולסל טבעי, ציפוי קרמי מוזהב 

להגנה מרבית ומעבר חלק על השיער. מחיר: 299 ₪ 

מבצע לוהט 
ברשת ניין ווסט: 

עד70% הנחה על 
קולקציית החורף! 

בין התאריכים: 
22.1-15.2

רשת האיפור והטיפוח SACARA משיקה את קולקציית פורים: צבעי מים, 
צבעי איפור אומנותיים לגוף ולפנים, גלוסים מטאלים, שפתונים זוהרים 

ומנצנצים, מסקרה נצנצים, נצנצים בתפזורת, מייקאפ פריימר לבן, שימרים 
וברונזרים נוצצים לגוף ולפנים, קשתות לשיער ועוד

המותג ARCOSTEEL משיק סדרת תרמוסים 
חדשה מעוצבת בדופן נירוסטה כפולה, ידית 

נשיאה ובצבעי פסטל. התרמוסים בעלי בידוד 
ואקום המסייעים בשמירת טמפרטורת השתייה 

למשך 24 שעות. להשיג ברשת חנויות ארקוסטיל 
קיטצ'ן ברחבי הארץ ובחנויות הנבחרות

יצרנית התמרוקים CHIC  הרחיבה את 
 SPA-קולקציית חמאות הגוף בסדרת ה

והשיקה 3 ניחוחות חדשים: בניחוח מתוק 
-"סוויט", בניחוח פראי - "ווילד" ובניחוח 

נקי וטהור - "פיור". מחיר: 350 גר' – 37 ₪

שילב רשת החנויות לתינוקות הגדולה בישראל מציגה: 
קולקציית תחפושות פורים יפיפייה ונוחה לתינוקות בני 
0-24 חודשים המשלבת עיצוב מושקע ומרהיב, ועשויה 

חומרים איכותיים. מחיר 89.90 ₪

 HL מותג הקוסמטיקה
קוסמטיקס, מציג סרום הזנה עשיר 

מסדרת ג'ובילסט, הפועל במקביל 
להזנת העור, שמירה על הלחות 

הטבעית, טשטוש קמטים והאטת 
תהליך ההזדקנות. מחיר: 330 ₪

AHAVA חלוצה ומובילה בפיתוח וייצור 
מוצרי יופי מים המלח משיקה שני מוצרי 

אנטי-אייגי'נג חדשים, שיצטרפו לסדרת ה- 
Youth Boosters, המבוססת על טכנולוגיית 

 :AHAVA-הבלעדית ל ,OsmoterTM-ה
סרום מרוכז לאיחוד גוון העור וקרם לחות 

מרוכז להגנה מפני אור כחול

חברת "קל גב" משיקה תיקי נסיעות 
על גלגלים בעיצובים אופנתיים. 

להשיג ברשתות: תיק ותיק, למטייל, 
ריקושט וחנויות המטיילים

רשת האופנה המובילה תמנון במבצע 
משתלם במיוחד: כל קולקציית 

החורף 2020 לנשים, גברים וילדים 
כולל מעילים וז'קטים עד 100 ₪ 

בלבד המבצע בתוקף החל מה- 26.1 
ועד ל-9.2  או עד גמר המלאי

*

*

*

*

*
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*

*
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חברת מטרנה מציינת 21 שנה לשיתוף הפעולה המבורך "מטרנה מצווה" בשיתוף 
ארגון החסד "חסדי נעמי", המבטא את הקשר ההדוק בין מטרנה לחסדי נעמי.

מדי שנה, על פני יותר מ-2 עשורים קיימה חברת מטרנה את הפרויקט המיוחד, 
במסגרתו התבקש הציבור לאסוף כפיות מטרנה או אריזות 

דייסות מטרנה ולהביאן לנקודות האיסוף של חסדי נעמי. ככל 
שמתקבלות יותר כפיות או אריזות דייסות כך גדלה גם תרומת 
מטרנה לארגון החסד, ובכך מעניקה לאלפי משפחות נזקקות 

במגזר החרדי מזון לתינוקותיהן. מאז הושק מבצע 'מטרנה 
מצווה' קיבלו הן מטרנה והן ארגון חסדי נעמי אינספור תגובות על 
הזכות העצומה בהשתתפות במבצע המיוחד, המאפשר לקהילה 
שלמה להיות שותפה בתרומת מזון תינוקות למשפחות נזקקות. 

מטרנה, המלווה דורות של תינוקות בישראל ומהווה את בחירתן של רוב אימהות 
המגזר החרדי, רואה חשיבות עליונה בחיבור אל הציבור החרדי. הן באמצעות מגוון 

מוצריה המתהדרים בכשרות בד"צ העדה החרדית ובהרכב המתקדם ביותר, והן 
במתן יעוץ והכוונה לאימהות בנושאי תזונה, הזנה טבעית ושינה במסגרת המרכז 

לייעוץ תזונתי, וכמובן גם בחיבור הרגשי – לחסד ולנתינה במגזר החרדי. 

מסיבה זו, בתקופה הקרובה תצא מטרנה בפעם ה-21 בפרויקט מטרנה מצווה, 
במסגרתו יקבלו משפחות נזקקות תחליפי חלב ודייסות לתינוקות. מטרנה פועלת 

מתוך שאיפה תמידית להיות  הכי קרוב לאמא, מכאן עולה באופן 
טבעי החובה לדאוג לתזונת התינוקות , ופרויקט "מטרנה מצווה" 

הוא הדרך הטובה והמתאימה ביותר להגשים שאיפה זו.

עינת מוסקוביץ, מנהלת שיווק במטרנה: "הסיפור של מטרנה 
והמגזר החרדי, בשיתוף ארגון החסד החשוב חסדי נעמי, נמשך 
על פני יותר משני עשורים רצופים בפעילות מבורכת. בכל שנה 
אני מתרגשת מחדש מההיענות הגדולה ומהסיפורים האישיים 

שמגיעים אלינו, ההירתמות האדירה הזו אינה מובנית מאליה והיא מדהימה 
ומחממת את הלב. גם השנה אני מזמינה את כלל הציבור לאסוף כפיות תחליפי 

החלב של מטרנה או אריזות דייסות מטרנה, ולקחת חלק בפרויקט חשוב זה 
המסמל את חשיבות הנתינה למען הקהילה במגזר החרדי".

'מטרנה מצווה' יוצא לדרך בפעם ה-21 ברציפות

*
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מאת: הילה פלאח 

הפחתת הסיכון בחולי סוכרת

ארוחה מחממת לימים הקרים

אורז בסגנון פאייה בשילוב קציצות דגים

***

*
מצילים נפשות במרפאת בני ברק אזורית של כללית: שיפור ברמות הסוכר של חולי 

סוכרת הביא להפחתת הסיכון לתמותה בשני שליש בקרב מטופלי המרפאה 

בחודשים האחרונים פועלת תכנית התערבות רפואית במרפאת בני ברק 
אזורית )בב"א( בקרב חולי סוכרת. מטרת התוכנית להביא לאיזון רמות 

הסוכר של המטופלים, וזאת במטרה להקל על התפקוד היום-יומי שלהם, 
לשפר את המדדים הרפואיים שלהם – ובטווח הארוך גם להפחית את 

הסיכון לתמותה כתוצאה מסיבוכי המחלה. 

במרפאת בב"א של כללית הופעלה תכנית סוכרת ייחודית על בסיס שיתוף 
פעולה רב-צוותי, בניהולו של מנהל המרפאה ד"ר יעקב שינה ומנהלת 

הסיעוד הגב' ברוריה סיידוף, ובהשתתפות כל רופאי המרפאה, האחיות, 
בית המרקחת, והצוות האדמיניסטרטיבי. במסגרת התכנית אותרו 41 

מטופלים סוכרתיים שמזה זמן רב לא הצליחו להגיע לאיזון מספק של 
רמות הסוכר בדם, דבר שהעמיד אותם בסיכון להתקפי לב וסיבוכים 

אחרים. לחולים אלו היה בממוצע הומוגלובין מסוכרר של 10% )ערך מאד 
גבוה המשקף חוסר איזון קשה של הסוכר בדם(. 

41 המטופלים זכו לדיון רב-צוותי תוך יישום מגוון אסטרטגיות לשיפור ההתמדה בטיפול, התאמת הטיפול למטופל 
וכל זאת בשילוב מעקב אחות ורופא המשפחה. התכנית נחלה הצלחה מרובה, כאשר לאחר חצי שנה של מעקב הודגם 

שיפור עצום בערכי איזון הסוכרת במרבית החולים. בקרב מעל 60% מהנבדקים נרשם שיפור של 2% בממוצע ערכי 
ההמוגלובין המסוכרר ורבים מהמטופלים הצליחו להגיע לערכי מטרה של איזון סוכרת. "למי שאינו מתמצא בספרות 
הרפואית – מחקרים רבים מראים כי שיפור באיזון רמות הסוכר ב-  2% בממוצע משמעותה הפחתת הסיכון לתמותה 
בכשני שליש, כך שהישגיה של המרפאה הינם לא פחות מאשר הצלת חיים של ממש", מספר אחד מרופאי המרפאה 

שהשתתפו בתכנית, ד"ר בצלאל פודולק.

אחת הסיבות העיקריות לקושי בשמירה על תזונה מאוזנת בעונת החורף היא ירידה ברמות הסרוטונין, המתרחשת 
כתוצאה מירידה בשעות אור השמש במשך היום. הסרוטונין מיוצר במוח. יש לו תפקיד חשוב במצב הרוח, בוויסות 

טמפרטורת הגוף וברמת תחושת השובע. אכילת פחמימות מעלה את רמות הסרוטונין, ולכן בחורף ישנו דחף גדול, 
המתורגם על ידי הגוף כצורך בפחמימות, הרבה יותר מאשר בעונת הקיץ. ה"צורך" הזה ניתן לפתרון באמצעות הקפדה 
על מזון התורם לתחושת שובע גדולה יותר לאורך זמן, כמו חלבונים. טונה, בהיותה מזון עשיר בחלבון- מומלצת במיוחד 

במקרים אלה.

סטארקיסט מגישה מתכון לארוחה משפחתית חמה, טעימה ומזינה במיוחד לערבי החורף הקרירים:

*

מצרכים לקציצות:

4 קופסאות טונה בשמן זית 

½ קילו סלמון

½ בצל לבן קצוץ

½ צרור פטרוזיליה קצוצה

½ צרור כוסברה

2 שיני שום כתושות

קורט מלח ופלפל

מצרכים לשאר המרכיבים:

1 קילו אורז בסמטי

1 בקבוק יין בישול לבן

4 ליטר ציר ירקות

1 קופסת זעפרן

1  פלפל אדום חתוך לקוביות גסות

1  פלפל צהוב חתוך לקוביות גסות

1 בצל לבן חתוך לקוביות גסות

3 זוקיני חתוך לקוביות גסות

½ צרור פטרוזיליה קצוצה

½ צרור כוסברה

אופן הכנת הקציצות:

1. לטחון טחינה עדינה את הסלמון 
עם הטונה, באמצעות פולסים 

במעבד המזון. 

2. להוסיף את הבצל, עשבי התיבול 
ואת השום הכתוש.

3. ליצור קציצות מהתערובת.

4. לחמם מחבת במעט שמן, לטגן 
את הקציצות מכל הצדדים ולהוריד 

מהאש, בסיום בישולם.

להכנת הפאייה:

1. לחמם בסיר נפרד ציר ירקות 
ולהוסיף את הזעפרן.

2. לחמם מחבת רחבה, עם מעט 
שמן קנולה ושמן זית.

3. לטגן את הירקות חתוכים בקוביות 
עד לקבלת צבע זהוב או לחריכה, 

להוסיף את האורז ולערבב.

4. כשהאורז והירקות מעורבבים 
היטב, להוסיף את היין.

5. כשהיין כמעט מתאדה, להוסיף 
למחבת חצי ליטר ציר, מהסיר 

הנפרד ולערבב.

6. להוסיף מהציר באופן הדרגתי על 
פי הצורך.

7. כשהאורז כמעט מוכן, להוסיף 2 
כוסות של ציר הירקות. להוסיף את 
הקציצות ולהמשיך לבשלם יחד עם 

האורז.

8. כשהאורז מוכן והקציצות מוכנות, 
לפזר פטרוזיליה וכוסברה מעל.

בתיאבון!

מתאים ל-20 מנות

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני 
העיתונים ובחנויות הנבחרות

« יותר עמודים « יותר כותבים 
« יותר תוכן « יותר מאמרים 

« יותר כתבות « יותר סיפורים 
« יותר מדורים « יותר מעניין

לסו ף שבוע מושלם....

7 7ג' שבט תש"פ 29/1/20כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים !
בהתאם לחוק חינוך חובה חייבת כל תלמידה שתסיים השנה את לימודיה בביה"ס היסודי להמשיך את לימודיה 

בבית ספר על יסודי (סמינר) בכיתה ט'.
לידיעתכם הרישום מתבצע בשני שלבים.  בשלב הראשון מתקיים תהליך פניה של התלמידה לסמינר אליו היא 
שהתלמידה  לאחר  השני  בשלב  סמינר.  באותו  וראיון  מבחן  של  תהליך  יתבצע  כן  אחרי  להתקבל.  מבקשת 
תקבל תשובה חיובית בכתב מהסמינר אליו פנתה עליה לבצע את גמר הרישום באגף החינוך בעירייה אצל 

מזכירת מנהל האגף. 
החל מיום שני א' בשבט תש"פ  מתקיים תהליך הפניה לבתי הספר העל יסודיים (סמינרים) לקראת שנה"ל ה'תשפ"א.

ניתן לקבל במזכירות ביה"ס היסודי בו לומדת בתכם או  יימשך עד לסוף אותו שבוע. טפסי הפניה  התהליך 
במזכירות הסמינר אליו אתם רוצים להירשם או באגף החינוך בעיריה. יש להגיש את הטפסים בצרוף צילום 
ספח תעודת הזיהוי בו רשומה בתכם, למזכירות בית הספר העל יסודי (סמינר) בו חפצים אתם שבתכם תלמד 

בשנה"ל הבאה. מומלץ למלא טופס פניה ליותר מבית ספר אחד.
בתי הספר העל יסודיים אליהם פניתם עם הטפסים הנ"ל יודיעו לכם על המשך התהליך עד לקבלת מכתב 
החלטה בבקשתכם. עם קבלת מכתב תשובה מבית הספר המאשר או לא מאשר את קבלת בתכם, עליכם 

להגיע אתו  לאגף החינוך על מנת להסדיר את הרישום באופן סופי לא יאוחר מיום ו' בניסן תש"פ.
תלמידה שתקבל מכתב תשובה שלילי זכותה לערער בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה בפני הנהלת הסמינר 
. לאחר מכן תשובץ התלמידה ע"י העיריה. גם על שיבוץ זה זכותה לערער  באגף החינוך בעיריה בתוך 7 ימים  
ולא יאוחר מיום כ"ה באייר תש"פ (19/05/20). גם על החלטת ועדת הערר העירונית ניתן לערער בפני ועדת 
ערר של משרד החינוך באגף המוכר שאינו רשמי עד ליום שלישי, י‘ בסיון ה‘תש“פ (02/06/20).  כמו כן זכותם 

של ההורים לעיין בתקנון הנמצא בסמינר .
הננו מאחל לכם ולבתכם הצלחה בכל אשר תפנו.

לתשומת לבכם, חובת הרישום חלה על ההורים בלבד.

רשימת הסמינרים בעיר אליהם ניתן לפנות ולהירשם:
1. תיכון אור החיים, עיוני ומקצועי, רח' עזרא 51, טל: 6714444.

2. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אהרונוביץ 33,(בהנהלת הגב' אלקיים), טל: 6181158.
3. תיכון בית מלכה (בעלז), רח' הרב פוברסקי 38 טל: 6782076.

4. תיכון וסמינר בית יעקב חסידי גור, רח' חזון איש 50, טל: 6190140.
5. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' הרב הירש 27, טל: 6183211. קיימת גם מגמת חינוך מיוחד.
6. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אהרונוביץ 31, (בהנהלת הרבנית בורנשטיין), טל: 5774800.
7. תיכון וסמינר בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אמרי ברוך 30, (בהנהלת הרב ח. כהנא), טל:6714500. קיימת גם 

מגמת חינוך מיוחד.
8. תיכון וסמינר למורות וגננות ויזניץ, רח' חזון איש 99, טל: 6778791.

9. תיכון וסמינר בית יעקב החדש (בהנהלת הגב' ז. נגר), רח' כהנמן 111 בנין גרנד הול, טל: 7748050.
10. תיכון וסמינר בית יעקב עטרת רחל, רח' אהרונוביץ 31, טל: 5700706

11. תיכון וסמינר תהילה, רח' צפת 15, טל: 5707836
12. תיכון וסמינר כלל חסידי למורות וגננות, רח' קלישר 22 (פ. זבולון המר 2), טל: 5786278. 

13. תיכון וסמינר בית יעקב גברא רח' הר' כהנמן 100 (בית חדד) טל. 5794002, (קיימת גם מגמת חינוך מיוחד).
14. תיכון 'אהל רחל' רח' מתתיהו 8 , טל: 7787787

15. תיכון וסמינר חסידי באידיש, רח' כהנמן 92, טל: 6747430
16. תיכון בנות לאה אסתר מרכז חסידי ויזניץ ברח' הרב כהנמן 106 טל: 0733383834

הרב אליהו דדון
סגן ראש העיר

וראש אגף החינוך

רישום תלמידות
לבתי הספר העל-יסודיים 

מוכר שאינו רשמי (סמינרים) 
לשנת הלימודים ה'תשפ“א

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב,
הננו מתכבדים בזה להודיעכם על נהלי הרישום לכיתות א' לשנה"ל ה'תשפ“א.

1. הרישום חל על כל הילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת תשע"ד (1/1/14) לבין ט' בטבת תשע"ז (31/12/14).
2. תקופת הרישום מיום שני, א' בשבט ( 27/01/2020) ועד ליום ראשון, כ"א בשבט.(16/02/2020).

3. מקום הרישום משתנה בין סוגי בתי הספר. 
ייערך דרך מוקד טלפוני  בבתי הספר בית יעקב של החינוך העצמאי המופיעים ברשימה המצ"ב,  הרישום 
שמספרו 074-760-1900, במשך כל תקופת הרישום 24 שעות ביממה. (נא להכין מס' זיהוי של התלמידה 

לפני הכניסה למוקד הרישום).
     בית יעקב אהלי אליעזר, רח' חי טייב 8.

     בית יעקב זכרון מאיר, רח' אדמור מגור 29.
     בית יעקב ע"ש הרב כהנמן, רח' קהילות יעקב 65.

     בית יעקב מסורת ישראל, רח' נויפלד 10.
     בית יעקב מרכז, רח' רמב"ם 22.

     בית יעקב נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31.
     בית יעקב נווה אחיעזר, רח' אורליאן 1.
     בית יעקב רמת אהרון, רח' סורוצקין 9.

     בית יעקב רמת אלחנן, רח' אשל אברהם 17. 
     בית יעקב שכון ג', רח' דקר 12.

     בית יעקב תפארת תמר, רח' מימון 31. 
4. בשאר בתי הספר יתבצע הרישום, כבכל שנה, במזכירות בית הספר בתקופה הרשומה לעיל.

בזמנים כדלהלן:
בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00 – 12:00 לפנה"צ.

בימי שלישי גם בשעות 16:00 – 18:00 אחה"צ. ובימי שישי בשעות 9:00 – 11:00 לפנה"צ.
יש להגיע לרישום עם תעודת זיהוי של שני ההורים ובה כתובת מגורים מעודכנת. בא כוחה של המשפחה, 
שאינו הורה, המבקש לרשום עליו להצטייד בייפוי כח מטעם ההורים. אפוטרופוס של ילד יציג אישור בית 

משפט.   
הורה החי בנפרד מההורה האחר ורוצה לרשום את ילדו, חייב למלא טופס רישום ידני ולשם כך עליו להגיע 

לאגף החינוך ללשכת מנהל האגף.
הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה עליהם להירשם לכיתה א' כנ"ל, ובמקביל להגיש 

בקשה במחלקת גני הילדים להישארות שנה נוספת בצירוף המלצה של הגננת.
רשימת  את  הספר   לבתי  החינוך  אגף  יודיע  הרישום  תקופת  לאחר  הטלפוני  המוקד  דרך  לנרשמים   .5

התלמידים השייכים לו והם יוזמנו לראיון אצל הנהלת בית הספר, כדי לסיים באופן סופי את הרישום.
6. במידה והורים קיבלו תשובה שלילית לבקשתם ניתן לערער תוך 10 ימים מקבלת המכתב השלילי בפני 
הנהלת בית הספר במכתב רשום או במסירה אישית של מכתב הערעור. כמו כן זכותם של ההורים לאחר 

מכן לערער בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך. 
7. הורי תלמיד שנותר ללא מענה חינוכי יפנו למחלקת הביקור הסדיר בעירייה, כדי לקבל שיבוץ חליפי עבור 

ילדם 03-5776447. 
בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים  

הרב אברהם רובינשטיין 
ראש העיר

רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים ה'תשפ“א

ראש אגף החינוך
  הרב אליהו דדון

בבתי הספר מוכר שאינו רשמי, ממ"ד ומ"מ העירוניים בעיר

אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות
יערך אי"ה בתאריכים אלו: 

מיום ראשון, ז‘ בשבט ה‘תש“פ (2/2/20) עד יום חמישי, כ“ה בשבט ה‘תש“פ (20/2/20). 

מקום הרישום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31, קומה א'.
קבלת קהל: בימים א', ב', ד', ה', בין השעות 8.30 –14.00, רצוף.

                     בימי ג', בין השעות 15.00 – 18.00, רצוף.
דמי רישום:  133 ₪. דמי ביטוח: 49 ₪. סה“כ: 182 ₪. שני ילדים: 364 ₪.  

לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום וביטוח  
ישולמו יחד בכרטיס אשראי, או בהמחאה מזומן לאותו יום בלבד. (ולא במזומן). 

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.
יש להביא את כל המסמכים הנדרשים לרישום, מצולמים במלואם. 

תהליך הרישום:
רישום במחלקת משפחתונים של העירייה:

קבלה  בוועדת  והשתתפות  הרישום  תהליך  לצורך 
(שיבוצים), יש להצטייד במסמכים אלו:

כל  בו רשומים  הספח  כולל  האם,  זהות  צילום תעודת   .1
ילדי המשפחה.

במידה והילד אינו רשום בת. ז. יש להצטייד באישור לידה. 
2. אם ו/ או אב שכירים - צילום תלוש שכר אחד המיטיב 
עמו מחודשים: 11/19, 12/19, 1/20. במידה והתלוש אינו 
בפורמט  שכירים“  מעסיק  ”אישור  לצרף  חובה  ממוכן, 

האגף למעונות יום, חופף לתלוש. 
3. אבות אברכים: יש להגיש אישור כולל משנת 2020.

עסק   .2018 שנת  של  מודפסת  שומה  עצמאי:  הורה   .4
הכנסה  הכנסה+אישור  ממס  עסק  פתיחת  אישור  חדש: 

מרו”ח.
שנת  של  לימודים  אישור  (סטודנט):  לומד  הורה   .5
הלימודים,  מוסד  וחותמת  חתימה   + הנוכחית  הלימודים 
תכנית לימודים מעודכנת לשנת הלימודים תש“פ / אישור 

הרשמה.
העבודה  חודשי  מ-3  לאחד  מלא  תלוש  לידה:  חופשת   .6

האחרונים לפני הלידה. 
למעונות  האגף  בפורמט  מחל“ד“,  ”חזרה  מעסיק  אישור 

יום.

מס' הטלפון של המוקד 2969 *,  או 12222-969.        
מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל, ניתן למצוא
באתר של האגף למעונות יום ומשפחתונים 
www.economy.gov.il/meonot-yom

רישום
למשפחתונים
רישום
למשפחתונים
 לקראת שנת הלימודים ה'תשפ“א

האגף
לשירותים חברתיים

מח‘ משפחתונים
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דירות 
למכירה

ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט
29/01-31/01/2020  

אלעד

 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(_____________________________________________

אומן

 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(_____________________________________________ בני ברק

 בבן פתחיה באזור הרב 
שר, 5 חד' )3+2( בק"ג 
עם מעלית, ובתוספת 

יח"ד בק"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', קומות ג'-ד', 4 חד' 

+ 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 

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 חד', 
ק"ב + מעלית + חזית, 

א"א לקחת משכנתא 
)בעיות פרצלציה( 

1,420,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 054-6506501 
_____________________________________________)48-48(מציאה ענקית!!! 

 בר"ע באזור גן וורשה, 
ק"ב, עורפית, דירה 

מחולקת, 2 חד' ענקיים 
+ מטבח ענק + שלד 
להרחבה של 20 מ"ר 

נוספים + יח' של 20 מ"ר 
שמושכרת 2,700 ש"ח 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)48-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח 2,300,000 תיווך 

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

03-5797756)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

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

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)02-07ל(ש"ח 055-6720457

 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

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

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 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(_____________________________________________ בית שמש

דופלקסים
 4 חד' + 2 יח"ד, מושכרות 
בתשואה גבוהה + גג 50 מ"ר 

תיווך 050-4187880
_____________________________________________)03-06ל(077-7006213

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 באזור בקפלן 
)וינברג( גוטליב 3.5 חד' 
משופצים, ק"ג, 86 מ"ר 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,990,000 ש"ח 

גמיש בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בבן פתחיה 4.5 חדרים 
משופצים ומרווחים, 

104 מ"ר, קומה 2 עם 
מעלית וחניה, 3 כ"א + 

אופציה להרחבה 30 מ"ר 
2,200,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)03-03(_____________________________________________

מציאה!!!
בחנקין 5 חדרים
 125 מ"ר, ק"ה 

+ פנטהאוז
052-3330965

 דוד רזיאל, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 94 מ"ר, קומה 4, 

איזור מתחרד, 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(רויאל נכסים 054-3191310

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

975,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)05-05(_____________________________________________

 קרן היסוד, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 90 מ"ר, קומה 2, 

אזור מתחרד 1,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(רויאל נכסים 054-3191310

 הנרקיס, 3.5 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 
4 890,000 ש"ח רויאל נכסים 

 בהצבי, דופלקס 180 _____________________________________________)05-05(054-3191310
מ"ר, מעוצבת, מאוררת, 

ק"ד, מעלית + חניה 
2,780,000 ש"ח

_____________________________________________)04-07ל(052-2580348

 בבורוכוב 70 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה + שלד של 25 
מ"ר + גג בטון, אופציה 

לבניה וחלוקה, בניין 
חרדי, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בניסנבוים המבוקש 
והשקט 4 חד' מפוארים 

בבניין איכותי, חזית, ק"א 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

2,280,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 4 חד', מרכזי ושקט 
2,200,000 ש"ח בשעות הערב 

בלבד, לל"ת 052-7168509 
_____________________________________________)04-05ל(050-4119704

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 8 חד', שמורה, 
170 מ"ר + 200 מ"ר 

גן, אופציה ליח"ד, 
2,750,000 ש"ח

_____________________________________________)05-8א(052-8308841 שמואל

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע
 דירה מחולקת ל- 2, רמה 
בית מלון, רחוב שאול המלך, 

מושכרת 4,800 נטו מחיר 
_____________________________________________)05-05(מציאה משה 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 
יחידות חדשות, משוכרות 

8,500 ש"ח, שכונה א' משה 
054-3255667)05-05(_____________________________________________

 מבחר דירות החל מ- 300 
אל"ש ומבחר דירות לחלוקה 

במחירי מציאה משה
054-3255667)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד', קומה ראשונה, 86 
מטר, מעולה לחלוקה, במחיר 

_____________________________________________)05-05(מציאה משה 054-3255667

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 4 

חד' מפוארת + גג ענק 
+ 2 יחידות מפוארות 

מושכרות מחיר לסגירה 
מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' דירת נכה 
בפ"כ במתחרדים + אופצייה 

ל- 2 ח' + 50 מטר חצר 
בטאבו + חניה + מעלית 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)05-05(_____________________________________________

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

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

052-3344721)05-05(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)05-05(_____________________________________________

 דירות נכה יפהפיות 
באמצע בנייה ברח' כהנמן הר 
סיני החל מ- 1,320,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, ק"א, 
170 מ"ר, 5 ח', משופצת + 

יח"ד 2,400,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 5,000, 1,250,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג, 
טריפלקס, חניה, מעלית, 
270 מ"ר מפוארת!!! 3 
חניות 3,250,000 נדל"ן 

_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בוינרב 150 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ל- 2, 

מפוארת!!! 2,170,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

דירות נכה + דירות ענקיות, 
פנהאוס, החל מ- 1,450,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באנילביץ בית פרטי 420 
מ"ר + חצר גדולה + גג + 
מרתף מחולק ל- 2 דירות 
ניתן לקנות חצי א. פנחסי 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בר' עקיבא ראב"ד, 
107 מטר + אופציה, 

ק"א, 3 כ"א, 2,090,000 
מפתח ב"גשר נכסים" 

054-8454533)05-05(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', כ- 100 
מטר, מושקעת + יחידת 

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

B.D.A 05-05(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית הרצוג, 
מחולק, דירת 3 חדרים + 2 

יחידות דיור, 1,900,000 פנחס 
_____________________________________________)05-05(נכסים 055-6789653

 א.הרב שך, כ- 70 
מ"ר, ק"א + א.להרחבה 

32 מ', מ.לחלוקה 
)ש.בנו(, משופצת, 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 פנטהאוז, פארק הזית, 
5 חד', כ- 115 מ"ר, 

מעלית, מ.שמש, נוף 
מרהיב, 2 חניות בטאבו, 

2,050,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 
עם מעלית. בקומה 4, 
דירת 3 חדרים, כ- 80 

מ"ר, מושכרת ב- 4,000 
ש"ח. בקומה 5, פנטהאוז 

במפלס אחד, 4 חדרים 
)מעל 100 מ"ר(, עם 
מרפסת בשטח של 
70 מ"ר, נוף מהמם 

שמשקיף על כל העיר, 
מהסלון יש נוף לגינה 
גדולה ומטופחת, אין 

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

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוז 5 ח', 110 
מטר בפ"כ במתחרדים + 30 

מטר מרפסת + מעלית + 
חנייה 2,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

 "רימקס עוצמה", 
במנחם בגין דירת גן 5 חדרים, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
עורפית ושקטה. יח' דיור 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
נגישות לתחבורה ומרכזי 

קניות. לפרטים - צוות דודי נגר 
050-9693307)05-05(_____________________________________________

 מנחם בגין/אבוחצירא 
דופלקס 5 חד' + מרפסת, 

מטבחים ב- 2 הקומות, 
שרותים, אמבטיה ב- 2 

הקומות + אופציה + ממ"ד, 
054-2345633 1,550,000)05-05(_____________________________________________

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

א.להרחבה 40 מ"ר, 
1,860,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 באזור חיד"א דופלקס 
160 מ"ר, 6 ח', ק"ד + 

מעלית, חזית, 2,550,000 
_____________________________________________)05-05("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים, משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1' + 
מרפסת שמש!! 130 מ"ר, 
מחיר 2,500,000 ש"ח "לב 

_____________________________________________)05-05(הנדל"ן" 03-5757829

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

בטאבו, 2,800,000
_____________________________________________)05-08א(054-5770150

 דירת 70 מ"ר פלוס דירת 
30 מ"ר, סה"כ 100 מ"ר, ק"א, 

כניסה פרטית, 1,850,000 
_____________________________________________)5-7ש(ש"ח, תיווך ב"ב 050-9094402

 במתתיהו, 5 חדרים, 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה, 

2,100,000 "גשר נכסים" 
054-8454533)05-05(_____________________________________________

 במינץ, ק"ד, 5 חד', 
130 מ"ר + מעלית וחניה, 

2,400,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בגינות דוד, ק"ז, 5 חד', 
120 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)05-05(_____________________________________________

 באברמסקי, ק"ב, 5 חד', 
120 מ"ר + מעלית וחניה 

+ אופציה, 2,150,000 ש"ח 
גמיש "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 ברוזובסקי, קומה ג', 
עורפית, 6 חדרים, משופצת 

כחדשה בסטנדרט גבוה, 
מרפסת, יחידת הורים וחנייה 

_____________________________________________)05-08א(054-4205595

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

תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)05-05(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! 
בשיכון ה' פנטהאוז חדש + גג 
מוצמד, 2,100,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)05-05(יישוב הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

מהיסוד, 105 מ"ר, 
1,970,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)05-05(_____________________________________________

 הזדמנות שלא תחזור! 
איזור עזרא 5 חדרים, 135 מ"ר, 

כניסה 36 חודש מהחוזה רק 
1,900,000 ש"ח אין מחירים 

כאלה! הראשון בתיווך
054-3050561)05-05(_____________________________________________

 א.סמטת אז"ר, כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה, 
1,560,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 א.השניים, כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, ק"א 
+ מעלית, מ.מהיסוד, 

2 חניות בטאבו, 
א.להרחבה, 1,550,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 א.אבוחצירא, כ- 4, 
כ- 73 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 

קומה ג', א.בג.בטון 73 
מ' )א.ליחי"ד(, ש.בנו, 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 ברמחל, בנין חדיש, ק"ב, 
4 חד', 95 מ"ר, מושקעת + 

מעלית, 2,100,000 ש"ח גמיש 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ב, חזית, 
4 חד' + מעלית וחניה + 
חנות ומחסן, 2,890,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)05-05(_____________________________________________

 ביחזקאל, ק"א, 4 
חד', 100 מ"ר, משופצת, 

2,100,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 באהרן דב, ק"ב, 120 
מ"ר, מפוארת, 2,290,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)05-05(_____________________________________________

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

יפות 1,580,000 אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בלעדי! 4 חד' מפוארת, 
מדהימה, ק"ב, חזית + 
חניה בטאבו + מעלית 

+ אישורי הרחבה 
מושלמים, מיידי רק ב- 

1,690,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז 050-4156080

 בדנגור בלעדי! בנין 
חרדי, ק"ק, 4 חד', 
משופץ, מושקעת, 

ענקית + יחידת הורים, 
3 שירותים, חצר 

מרוצפת ענקית, שווה 
לראות, מיידי מחיר 

אמיתי לסגירה! אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
מתחרדים, משופצת, קומה 

א', חזית, 97 מטר + מרפסת 
12 מ' + מחסן 15 מטר תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

 בהזדמנות!!! לקראת 
אכלוס בשיכון ג', 4 חד' החל 

מ- 1,800,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית 
בבניין חדש + מעלית וחניה, 
3 כ"א, רק 2,050,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

2,150,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 מציאה בק.הרצוג! 
במיקום מעולה 4 ח' משופצת, 
100 מ"ר + 40 מ"ר מעטפת, 

ק"א, חזית 1,860,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור ס.אזר 4 ח' 
משופצת קומפלט, ק"ג 
1,870,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור קוטלר 4.5 ח', 
125 מ"ר, משופצת, ק"א, 

חזית, 3 כ"א 2,240,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, משופצת 
מהיסוד 1,620,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במצליח, 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, משופצת, סוכה, 
1,890,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב

 בלעדי! באזור הרב 
שך הנביאים 4 חד', ק"ד + 

אופציה בגג בטון, חזית, חניה, 
משופצת מהיסוד, יש פיר 
למעלית 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור שדל יהושוע 4 
חד' גדולה, 110 מ"ר, ק"א + 
חניה שמורה 2,050,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

 ברב קוק 4.5 חד', 100 
מ"ר, ק2.5', משופצת, חזית, 

1,990,000 ש"ח חזית א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בגולומב, חדשה 
מהנילונים, 4 חד', סלון ענק, 

מטבח גדול, חזית, ק"ב, 
מעלית, 2,320,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08ל(052-2097000

 ברמז, 4 חדרים, בבניין 
חדש, כ- 90 מ"ר, משודרגת 
מאוד, רק 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, 
גג בטון, 1,360,000 

ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)05-05(מתווכים" 03-5701010

 בשיכון ה', 4 חד', 
חדשה, קומה א', כ- 98 

מ"ר, מ.ש/סוכה + 
ח.בטאבו + 10 מחסן, 

2,100,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 מציאה! א.המכבים, כ- 
4 חד', כ- 68 מ"ר, קומה 

א', א.להרחבה 30 מ' 
)ז.לשיפוץ(, 1,265,000 

בלעדי "משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב, 3.5 
חדרים, 70 מ"ר, ק"א, חזית, 
סוכה, מעלית, ממ"ד וחניה. 

_____________________________________________)05-05(תיווך 050-4122744

 בהשניים, 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת, גג בטון, 

רק 1,400,000 "גשר 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8454533

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + ריהוט חדיש + מחסן, 
2,000,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 05-05(תיווך(_____________________________________________

 דירת 2 חד', לל"ת, 
בפושקינא 27 באומן

_____________________________________________)05-07ש(052-4414833

לפרסום
03-6162228



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

ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט  29/01-31/01/2020

ירושלים

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(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 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

 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)03-03(_____________________________________________

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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 

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 בנחמיה בטאבו משותף 
3 חד', 55 מ"ר, ק"ק, 

חדשה! לא ניתן לקחת 
משכנתא 1,050,000 

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

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 בר"ע באזור חתם סופר 
3.5 חד' משופצים! עורפית, 

ק- 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(_____________________________________________

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

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

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

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

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

חדרים, 140 מ"ר + יח"ד 2 
חד', 2 מרפסות גדולות וחצר 

_____________________________________________)03-06א(אחורית 050-7638194

 דירות חדשות 
בשכונות שונות בי"ם 

מקבלנים, בהזדמנות! 
תיווך "עץ הדעת"

_____________________________________________)03-06ל(02-6769127

הבית של מרן הרב עובדיה 
יוסף זצוק"ל ברח' אלקנה

4 חדרים, מרווחת מאוד + 
2 מרפסות + חצר גדולה. 

לרציניים בלבד! 
058-7911289
050-4496600

 בזכרון מאיר 2 ענקיים + 
אופציה, משופצת, 70 מ"ר, 
קומה 1.5 1,400,000 ש"ח 

054-8461455)04-05(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 סמוך לבית הכנסת 
צאנז נכס של כ- 150 

מ"ר, 3 כיווני אויר, ניתן 
לחלוקה ל- 2 יחידות / 

צימרים. הצעות לרכישה 
התקבלנו במשרדנו החל 

מ- 1,025,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)03-06א(סופר צפת 052-2909191

צפת

2-2.5 חדרים
 בשפרינצק, 2 חדרים, 
קומת כניסה, משופצת 
כחדשה 500,000 ש"ח 

תיווך סופר צפת
_____________________________________________)03-06א(052-2909191

דירות 
להשכרה

בית שמש
+5 חדרים

קריית גת

2-2.5 חדרים

בני ברק 

3-3.5 חדרים

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

+ מעלית + חניה 6,600 
ש"ח "קנין-נדל"ן

052-2221614)02-05(_____________________________________________

 ביעבץ 14, קומה ג', 3 
חד', 87 מ"ר, מרפסת שמש + 

סוכה חדשה גדולה ומהממת 
_____________________________________________)04-05א(052-5994123 050-3800159

 בנורדאו, קומה ג', 3 
חד', משופצת מהיסוד, 

ממוזגת + מרפסת סוכה, 
3,900 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)04-07א(052-7120399

 בחזו"א, 3 חד', ק"א, 
משופצת, א. להוספה, 

1,630,000 גמיש
_____________________________________________)04-07ש(053-3157972

 בהרב קוק השקט, 
ק"א, 3 חד', מוארת ויפה, 

1,550,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)4-5ש(אביטל - 054-3972041

 באורליאן בהסכם 
שיתוף דירת 3 חדרים, 
60 מ"ר, חדשה, קומה 

ג', 870,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5707756)04-04(_____________________________________________

 ברח' אורליאן כ- 120 
מ"ר, מחולקת ל- 2 דירות, 

כניסות פרטיות, מושכרות בכ- 
7,000 ש"ח, לל"ת 2,000,000 

_____________________________________________)04-07ל(ש"ח 052-7132120

 מציאה במצליח! 
3 חד' מושקעים + 40 
מ"ר הרחבה קיימת + 
גג! "אביחי מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים, 70 מטר, קומה 4 
+ מרפסת 70 מטר בגג, 
1,299,999 פנחס נכסים 

055-6789653)05-05(_____________________________________________

 למהירים!! 
א.טרומפלדור, 3, כ- 70 

מ"ר, קומה א' + 3 כ"א, 
משופצת + א.להרחבה, 

1,325,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 דב הוז, 3, כ- 75 מ"ר, 
ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,365,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 

קומה ג', מ.כחדשה, 
א.85 בג.רעפים, 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 א.בירנבויים, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, מעטפת 

ל- 110 + חצר 25 מ"ר, 
משופצת, 1,495,000 

גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)05-05(לדיור" 052-5222690

 בחפץ חיים, ק"א, חזית, 
3 חד', 75 מ"ר + אופציה, 

1,690,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בהרצל, ק"ג, 3 חד', 
בנין חדש + מעלית וחניה 

1,490,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בבנימין אברהם, ק"ב, 
חזית, 3 חד' + אופ' בצד ובגג, 
1,550,000 ש"ח גמיש "מוטי 

_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בקוטלר, ק"א, חזית, 
3 חד', 80 מ"ר, משופצת 

+ מעלית "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)05-05(_____________________________________________

 במצליח בלעדי! 
מציאה, 3 חד', ק"א, 

לגינה + אופציה, המחיר 
ירד ל- 1,300,000 בלבד 
מיידי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

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

ליד נורוק 1,410,000 
לרציניים מיידי אפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', כ- 70 מטר, 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב', 
גג רעפים, 1,300,000 תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)05-05(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)05-05(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)05-05(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור 3 
גדולה + מרפסות, ק"א, עורף 
1,660,000 ש"ח מיידי! "אפיק 

_____________________________________________)05-05(- נכסים" 03-5791514

 בשכון ה' 3 חדשה, 
מושקעת, ק"ק, חזית, 3 

כ"א + יחידה יפה מושכרת 
2,100,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, ק"א, 
3.5 חד', כ- 80 מ"ר, 

מרווחת ויפה 1,400,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בנורדאו בבנין חדש 
דירת נכה 3 חד', כ- 70 

מ"ר, חצר ענקית!!! 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

1,320,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

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

משופצת 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מרפסת 10 מ"ר, 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ג ואחרונה 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב

 הזדמנות בפרל!! 3 
חד' + סוכה, ק"ב, 75 

מ"ר + אופציה ממשית 
25 מ"ר 1,565,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 86 מ"ר, סלון ענק, ק"ב 

אחרונה, משופצת כחדשה, א. 
בצד ובגג בטון, ניתן לעשות 

יחידות על הגג א. פנחסי 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 3 ח', כ- 
80 מטר + אפשרות לבניה + 

סוכה, 1,800,000 אבי
B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בירמיהו/הרצוג, 3 חד', 
75 מ"ר, קומה ב', חזית + 
מעלית + חניה בטאבו + 

סוכה, רק 1,750,000 גמיש 
_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 

_____________________________________________)05-05(מתווכים" 03-5701010

 מציאה!! א.טבריה, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, 3 כיווני 

אוויר + חצר, א.להרחבה/
צד, 1,420,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 א.בורוכוב, 3 חד', 
ק"א, כ- 67 מ"ר, נדירה 
+ מ.סוכה + ח.בטאבו, 

1,410,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בנין פנימי, 
ק"ג, 3 חד', 75 מ"ר + מעלית, 

1,690,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בברוט, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קרקע, היתרים, 

חצר ענקית, 1,290,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במשולם ראט 2.5 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, היתרים 
מיידים, א.ענקית 

1,790,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

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

ניתנת לחלוקה, נוף פתוח, 
1,520,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 ברחוב הבנים 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

חלקית, 1,480,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 באזור רמבם מרכז 2 חד', 
50 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 
כחדשה + אופציה 1,400,000 

_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהזיתים-ביאליק 5 חד', 
דופלקס גג + חניה. מאגדים - 

_____________________________________________)05-05(משה דסקל 050-5926021

דופלקסים

2-2.5 חדרים
 דוד המלך, 2.5 חד', קו1' 
בסמוך לחצר. מאגדים - משה 

_____________________________________________)05-05(דסקל 050-5926021

 בטרומפלדור בלעדי! 
2.5 חד', ק"ג אחרונה, 

מציאה, לחטוף, רק 
ב- 1,190,000 ש"ח 

מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 במודעי, 4 חד', קו7', 

מעלית, חניה. מאגדים - משה 
_____________________________________________)05-05(דסקל 050-5926021

 מדהימה, במקום מרכזי, 
משופצת קומפלט, מ.סוכה, 

בטאבו, קומה א', במחיר 
_____________________________________________)05-06א(מצויין 052-7656210

3-3.5 חדרים

 במגדלי המלכים דירת 
נופש, קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)05-05(_____________________________________________

 דירת גן 3 חדרים, כניסה 
פרטית, גינה קדמית ואחורית, 

סמוך לביה"כ קרלין, רק 
600,000 ש"ח לוינגר תיווך 

_____________________________________________)05-05(לאנ"ש 04-9991211

 למכירה במכבים דירת 4.5 
חדרים, 120 מטר, קומה 2.5, 

משופצת, 580,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)05-05(עינב

 למכירה בבר כוכבא, 4.5 
חדרים, 130 מטר, משופצת, 

קומה 3, מושכרת 2,300 ש"ח, 
670,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)05-05 עינב

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

RE/MAX 050-2442446)05-05(_____________________________________________

 דירת השבוע: במיקום 
טוב ומרכזי, 3 חד', ק"א, 
משופץ לגמרי + אופציה 
להרחבה, מושכרת, רק 

450,000 ש"ח לוינגר תיווך 
_____________________________________________)05-05(לאנ"ש 04-9991211

 בהזדמנות! בקרית 
שמואל, קומה א', 3 חדרים, 

מטר 70+70, מחיר 620,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח 055-9884251

 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 
_____________________________________________)05-05(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)05-05(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות אונגוואר 4 חד' 
)86 מ"ר נטו!(, חדש מקבלן 

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,220,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)05-05(_____________________________________________

נתיבות
+5 חדרים

 דירת 5 חד', קומה 
8, 6 + מעלית שבת, , 
במערב נתיבות, חדש 

מהקבלן, מיידי, 970,000 
ש"ח מורן-

_____________________________________________)5-8ש(054-4607607

 "רימקס עוצמה", השומר 
קרית אלון, דו משפחתי 

במפלס 1, מושקע מאוד, יח' 
דיור, מיקום שקט ומבוקש. 

לפרטים - צוות דודי נגר
050-9693307)05-05(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בשטמפפר 115, 4.5 חד', 

קומה 3, כ- 115 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, יח' הורים, 
גג בטאבו וחניה. צוות אביגד 

072-3957393)05-05(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בעמנואל זמיר 12! 120 מ"ר, 

ק2', בניין מטופח, ממ"ד, 
שמורה ומרווחת!! 2,450,000 

ש"ח חובה לראות
_____________________________________________)05-05(054-4295522 זיו שופמן

 "רימקס עוצמה", בסנדר    
חדר 147 מ"ר, ק1', 5 חדרים 
+ ממ"ד, בניין מטופח לאחר 
תמ"א, משופצת ומרווחת!! 
חובה לראות 054-4295522 

_____________________________________________)05-05(זיו שופמן

 בהזדמנות! באלחנן! 
)סוף חפץ חיים(, 5 חדרים 

ענקית, גג ענק, 1,430,000 
054-5566145)05-05(_____________________________________________

 באורלנסקי אחד העם 5 
ח', מעלית, חניה, מיידית, רק 

1,650,000 ש"ח
050-4811122)05-05(_____________________________________________

 באחד העם שפירא 4 
חד' גדולה + חניה, 95 מ"ר, 

3 כ"א, ק"ג, 1,370,000 תיווך 
_____________________________________________)05-05(יוחנן 051-2454512

קריית ים

 בחפץ חיים אחד העם 3 
חד', ק2', 70 מ"ר, 1,120,000 

_____________________________________________)05-05(תיווך יוחנן 051-2454512

 מציאה! ברוטשילד 
נורדאו! קרוב להכל! 3 חדרים 

+ חצי, משופצת, ממוזגת, 
054-5566145 1,370,000)05-05(_____________________________________________

 חייבת להימכר!! בביל"ו 
המבוקש 3 ח' במקור, כ- 100 

מ"ר, מעלית, מיידית! רק 
1,340,000 ש"ח

050-4811122)05-05(_____________________________________________

 יוספטל בגבול כפר 
אברהם 3 ח' משופצת חלקית, 

מיידית!! 1,040,000 ש"ח 
050-4811122)05-05(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בתשעים ושלוש 4! 65 מ"ר, 

קומת קרקע, 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, יפייפיה, 

חובה לראות. 054-4295522 
_____________________________________________)05-05(זיו שופמן

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

050-7524914 ו-
050-5242043)05-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בקרית ים, 2 חד', ק"ג, 
משופצת, 580,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08א(לל"ת 054-8426290

 בחנה סנש, דופלקס 
מהמם, 5 חדרים, 120 מ"ר 

פלוס גג ענק, 7,000 לחודש 
_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

דופלקסים
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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, 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

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(_____________________________________________

■ 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

מרתפים

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 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

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

 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

 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

 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(_____________________________________________

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

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

מגרשים

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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

טבריה 

 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(_____________________________________________

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

בבנימין אברהם 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-5ש(052-7694499

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

_____________________________________________)05-08א(חלונות ומעלית 072-2773606

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

_____________________________________________)1-6ש(050-5282142

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

 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

 במנחם 2.5 חדרים 
גדולה, 70 מ"ר, משופצת, 

במקום שקט ביותר, 
מיידי!! 3,900 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

יחידות דיור

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

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

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

052-7175221)02-05(_____________________________________________

 2.5 חד' גדולים, 70 
מ"ר בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

 מחפשים 4 חדרים 
להשכרה בהדר גנים שמתפנה 

_____________________________________________)03-04ח(ביולי/אוגוסט 052-5285499

 וילת נופש פעילה, 2 
סוויטות של 2 חד' + 5 חד' + 
סלון ענק + בריכה מחוממת 

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)03-06א(לל"ת 054-9792311

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
ברח' ירושלים בני ברק )גבול 

רמת גן( ללא תיווך
054-4596777)03-06(_____________________________________________

 להשכרה מחסן ברח' 
הירקון ב"ב )קרוב לקניון 

איילון(, ק"ק, כ- 110 מ"ר, 
_____________________________________________)3-6ש(מיידי 052-3462207

 ברחוב מתתיהו אולם 
220 מ"ר, קומה ב', עם 

מעלית, מתאים לסמינר, 
כיתות לימוד ולתעשיה 

קלה 13,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

ומאובזרים + ג'קוזי וחצר, 
בלב העיר ובחוף הים 
במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 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(_____________________________________________

 ברח' בגנו, 2.5 חד', 
מטופחת, ממוזגת, ק"ק + 40 
_____________________________________________)4-5ש(מ"ר, 2 שרותים 054-8428442

 בסמטת אז"ר דירת 2 
חד', מטבח נפרד, מרוהטת, 

ממוזגת, סורגים, חזית 3,200 
_____________________________________________)4-7ש(ש"ח גמיש 054-7578276

 ליחיד/ה במוהליבר חדר 
וחצי, מרוהטת, כניסה פרטית 

בחצר 2,200 ש"ח
_____________________________________________)04-07ל(058-7744502

 ברמת אלחנן לזו"צ יח"ד, 
חדר וחצי )25 מ"ר(, ק"א, 

מרוהטת, ממוזגת
_____________________________________________)04-05ל(052-7115499

 בתל גיבורים יח"ד, 35 
מ"ר, חדשה ומרווחת, 

ברמה גבוהה, מרוהטת 
052-5962167
_____________________________________________)04-05א(052-7647616

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

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

_____________________________________________)4-11ש(052-2634477 052-3224835

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

 למכירה ברחוב ר"ע 
אולם 280 מ"ר עם גישה 

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 23 מטר, 
פינתי, מושקעת, חזיתית, 

לל"ת. ניראות מעולה
_____________________________________________)04-07ל(050-2899019 

מבנים ניידים

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

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

052-7182182)04-07(_____________________________________________

 למכירה קראוון מגורים 
3.5*12 מ"ר, 3 חד', שרותים, 

אמבטיה, 2 מזגנים, סורגים 
_____________________________________________)04-05ל(050-3337530

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

_____________________________________________)04-10(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)04-10(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה גוש 
3756 חלקה 18 3 דונם חקלאי 

_____________________________________________)04-10(פרטי מאיר 052-4792888

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)04-10(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשקיעים בהזדמנות 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)04-10(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)04-10(שמעון 052-2457617

 להשכרה במרכז בני ברק 
מחסן כ- 50 מטר, קומת 

קרקע, חנייה טלפון
054-7744405)04-05(_____________________________________________

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

 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(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-14ש(077-8228803 058-7121316

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

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

 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 גדעון

 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, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

מושב תרום

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)05-13/20ש(050-6333765

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

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

כפר ורדים

 וילת נופש בכפר גדעון 
)חרדי(, חדר אוכל גדול, 
משחקים לילדים, בקיץ 

בריכה + ג'קוזי
_____________________________________________)03-06א(054-8430608

 בדנגור, 2.5 חד', משופץ, 
מטבח, ריצוף, שרותים 

כפולים, חלונות, הכל חדש, 
מיידי 050-5657978

_____________________________________________)04-07ש(050-6801881

 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

+5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

 להשכרה באזור רמת 
אלחנן 5 חדרים, 120 מטר, 
משופצת + מעלית, 6,000 

גמיש אבי 054-8449423 תיווך 
B.D.A)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
מפתחות, 5 חד', 

125 מ"ר, ק"ב, חזית, 
מושקעת, יחידת הורים, 

3 שירותים, מרפסת 
שמש, סוכה + מחסן, 

מיידי, רק ב- 5,200 ש"ח 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 ביהודית, 4 חדרים, 120 
מ"ר, קומה 2, חזית, משופצת 
מהיסוד, חזית, 4,800 לחודש 

_____________________________________________)05-05(050-6452128 סופר נדל"ן

 ברבי עקיבא, 4 חדרים, כ- 
80 מ"ר, ק"א )כניסה פרטית(, 
משופצת, כניסה מיידית. תיווך 

050-4122744)05-05(_____________________________________________

 ברח' שלוש השעות 37, 
בית חדש! ק"ה, צד מזרח, 95 

_____________________________________________)05-08ל(מ"ר, 4 חד' 054-4641408

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

+ מעלית + סוכה + 
מפתחות, מחיר מעולה 

לסגירה 4,100 ש"ח 
לחודש אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

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

חניה, מעלית, 4,200 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 באזור העירייה בבניין 
חדיש 4 חד', 100 מ"ר, ק"ק 

+ חצר 17 מ"ר + חניה, 
משופצת מהיסוד, 5,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב ברוט, ק"ק, 3 חד', 
חצר גדולה פרטי

058-7663012)05-05(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
משוקעת, מדהימה, ק"ב 
+ מעלית, בניין מעולה, 

רק ב- 3,800 מיידי + 
מפתחות בטיפול אפיקי 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן בועז 050-4156080

 2 חדרים יפיפייה, מרוהטת 
קומפלט, מאווררת, 2,800 

_____________________________________________)05-06(ש"ח 050-5677030

 מציאה באברבנאל! 
2.5 חד', מרוהטת, מוארת 

ומאוררת, מ.אמריקאי, מעלית, 
_____________________________________________)05-08ל(3,000 ש"ח 050-4196040

 בנורוק, 2 חד', משופצת, 
מרוהטת, 50 מ"ר, מזגנים, 
יפיפיה, חזית, 3,200 גמיש 

_____________________________________________)5-6ש(053-3104856

 ברמת אהרון, ק"ד, ללא, 
יח"ד 2 חד', 2,600 ש"ח 

+ יחידת חדר 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06א(מרוהטות 054-8443418

 בשיכון ה' בבר אילן 
קרקע, 1.5 חד', דוד"ש + מזגן, 

_____________________________________________)05-08ל(2,500 ש"ח 050-7101177

 יח"ד כחדשה באזור דובק, 
משופצת מרווחת ומאווררת 
_____________________________________________)05-06ל(054-8443866 03-5709945

 בשדרות אינשטין 
יח"ד 25 מ"ר, מרוהטת, 
מתאים לזוג/בודד 2,600 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בבעש"ט 2 חד', 30 מ"ר, 
מפוארת, מושקעת כחדשה, 

מחיר מציאה!
054-8435119/7

_____________________________________________)05-08ל(054-8503037

עמנואל 

פתח תקווה

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

ש"כ במרכז, 1,700 ש"ח 
054-8446858)05-08(_____________________________________________

 אי"ה, ממוזגת ומתוחזקת, 
מטבח יפה, שכנים מעולים, 
ביהכ"נ ליד 054-8484077 

_____________________________________________)05-08ל(054-8519588

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במרכז 3 ח' משופצת, 
יפהפיה + ריהוט חלקי + 
תוספות, לרציניים בלבד! 

1,900 לח'. 35 דק' נסיעה 
_____________________________________________)05-08ל(מב"ב 054-4517090

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חד', ק"א, מזגנים, סוכה, 

_____________________________________________)05-06ל(מיידי! 050-4120132

שותפים

 בקובלסקי, להשכרה 
חדר מרוהט, לשותף דתי 
בדירת 3 חדרים, קומה א' 

052-5735013)05-08(_____________________________________________

 מציאה! דירה להשקעה 
בנתיבות, 3 חד', קומה נוחה, 
_____________________________________________)05-08ל(580,000 ש"ח 052-7624817

 למכירה בטבריה בניין 600 
מטר, מחולק ל- 14 דירות + 
קומת מרתף + חנות, קרוב 
לרב קוק, 3,600,000 ש"ח 

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)05-05(_____________________________________________

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חד', החל 

מ- 470,000 ש"ח אורלי נדל"ן 
054-2332692)05-05(_____________________________________________

 ברבי עקיבא להשכרה 
לכל מטרה, כ- 80 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חדרים, ק"א 
)כניסה פרטית 17 מדרגות(, 

כניסה מיידי. תיווך
050-4122744)05-05(_____________________________________________

 חדר להשכרה במרכז רבי 
עקיבא רק 1,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)BA)05-05 יזמות 054-4980159 דורון

 מחפש חנות בבני 
ברק? דרכנו תקבל את 
הליווי המקצועי ביותר 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)05-05(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר, 
משופץ, תחילת ר"ע בפס"ג, 
2,500 ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)05-05(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)05-05(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות 28 מ"ר + גלריה, 
רבי עקיבא 35, זקוקה לשיפוץ 
 BA ואנחנו משתתפים תיווך

_____________________________________________)05-05(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה חדר מרוהט 
במשרד לנשים במחיר מציאה 

_____________________________________________)05-05(תיווך 054-4980159

משרדים

 בר' עקיבא מרתף 280 
מ"ר חדש להשכרה ב- 18,000 

_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 להשכרה משרד ברחוב 
הקישון בני ברק, מחולק לשני 

חדרים + מטבחון, 43 מ"ר, 
כולל: מטבחון, גלאי אש, מיזוג, 

משופץ, פרקט, ריהוט חלקי 
)ארונות ומקרר(, 2,850 ש"ח 

+ מע"מ - כולל דמי ניהול, 
חוזה לשנתיים, כניסה מיידית 

050-8356305)05-06(_____________________________________________

 5 חד', מרוהטת, מרווחת, 
נקיה, קרוב לשטיבלאך, 

מרפסת גדולה לכנרת והגולן, 
_____________________________________________)4-15ש(מבצעי חורף 050-4124556
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בר חופשי
פתוח כל היום

3 ארוחות
מלאות!

אילת
      תמר&

נופשים

חופשה יוקרתית בבירת הנופש!

האמנית לימור בן סימון
שמח לתוך הלילה...

שף-קונדיטור עולמי
בסדנת קינוחי ראווה

מסיבת ט“ו בשבט
ע-נ-ק-י-ת!

הזמרת כנרת
מניו יורק

בהופעת ענק
של הגדולה מכולם

דבורה ברנע
הכל מאחורי המצלמה!

הרב אבנר קוואס
בשיחה מרתקת

האמן שמעון פרץ
הדרך אל האושר

יצחק א. פדידה
NLP טריינר

4 ימים: י“ד-י“ז שבט
9-12.2.20  הכל! 1,077ש“ח

רק ב

הפתעת
הנופש!
שחקנית

בינלאומית
במופע קומי

חדש!!!



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

ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט  29/01-31/01/2020

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

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 

_____________________________________________)03-28ל(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 1,600 
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
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

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, 
בריכה מחוממת, 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

 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

 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.

טויוטה

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

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

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

קיה

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

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

 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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 "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

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

גמחים

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

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

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

 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

נהריה 

פולסווגאן

ייעוץ נישואין

 בס"ד נפתחה קבוצה 
ללימוד משניות וגמרא ע"י 

מלמד מוסמך באיזור שיכון ג' 
052-7620521)03-06(_____________________________________________

 נמצאו טבעות המאבד 
zalach1936@walla.com :03-04ח(יפנה למייל(_____________________________________________

 אבדה מצלמה באזור 
ז'בוטינסקי השומר של קנור 
_____________________________________________)03-04ח(אפורה טל': 052-7139857

 אבד סוודר אפור של 
אישה באזור שיכון ו' טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-7139857

 נלקחה בטעות מטריה 
בקו 6 בשעות הבוקר בו' טבת 

_____________________________________________)03-04ח(03-6164553

 נמצא כסף ביום חמישי 
ה' טבת באוטובוס בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(054-8401852

 דרוש תורם לארון ספרי 
קודש ולש"ס בבלי בישיבה 

_____________________________________________)03-04ח(054-8476570

 דרוש תורם לפרוכת לארון 
קודש לישיבה בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7635502

מרכז
 במרכז, קמפוס מרווח 

ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
_____________________________________________)3-14ש(03-5332041

 נמצא רב קו ע"ש 
רעיה מלכה ושעון בתאריך 

04/12/19 באוטובוס
_____________________________________________)04-05ח(050-4141737

 אבד נגן MP3 שחור 
באירוע של דרשו לפרטים 

_____________________________________________)04-05ח(052-7661532

 נמצאה שרשרת ברחוב 
אהרונסון בבני ברק ביום שלישי 

_____________________________________________)04-05ח(י"ז בטבת 052-7620748

 אבד פלאפון בקו 60 בבני 
_____________________________________________)04-05ח(ברק 050-4188923

 נמצא כובע של מעיל 
נשים באירוע "דרשו" בבניני 

_____________________________________________)04-05ח(האומה בחנוכה 050-4188923

 אבדו בת"ת בב"ב לפני 
כ- 4 שנים  2 אלבומי בולים 

_____________________________________________)04-05ח(מלאים! 050-4188923

 מעוניין בפקס נייר טרמי 
)בירושלים( לאברך במחיר מוזל 

_____________________________________________)04-05ח(052-7618093

 מעוניין בספר 
enchanted circle של ליבי 

_____________________________________________)04-05ח(לוזווניק 052-7677306

 נפה חשמלית כחדשה 95 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בית שמש 052-7179232

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בלבד 050-4187088

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח )בפתח תקוה( קוטל 

יתושים 30 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-2786557

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-6850138

 מדפסת + סורק + פקס 
HP-1536 תקין 450 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

מכירת רכבים

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-51/19(_____________________________________________

מעלות

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

_____________________________________________)5-7ש(052-7153475

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 למכירה טיוטה יאריס, 
2011, 1,340 סמ"ק, שניה, 
_____________________________________________)05-05(25,000 שקל 055-6775411

 טיוטה פריוס 7 מקומות, 
2013, יד שניה, פרטי, 
118,000 ק"מ היבריד 

_____________________________________________)05-05א(054-5908240

 בהזדמנות למכירה 
פולסווגאן גטה, 2012, שניה, 

פרטית, 33,000 שקל
050-8930957)05-05(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2016, יד 
ראשונה, 85,000 ק"מ, 8 

_____________________________________________)05-05א(מקומות 054-5908240

 קיה קרניבל 2017, יד 
ראשונה, 68,000 ק"מ, רכב 8 

_____________________________________________)05-05א(מקומות 054-5908240

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

לימודים

 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

לפגישה חפ' בדיסקרטיות 
לריענון ושיפור
_____________________________________________)05-12א(054-2239350

צילום ארועים
 צילום בקדושה - תמונות 

ברמה גבוהה. חתונות, בר 
מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

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

 שידוכים לדתיים/חרדים 
_____________________________________________)05-08א(052-9335696

 נאבד בלוטוס בסיום הש"ס 
בארנה ביום ה' פ' ויגש המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)05-06ח(052-7133733

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא בבני ברק 

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 נמצא במוצ"ש פרשת 
שמות רב קו בתחנת רענון של 

_____________________________________________)05-06ח(כביש 6 054-8471038

 אבד מעיל בכינוס סיום 
הש"ס לילדי התתי"ם בב"ב 

ביום ה' כה' כסליו
_____________________________________________)05-06ח(054-8412935

 בתאריך 26.01.20 בשעה 
14:00 נשכחה שקית עם פאת 

סרט יקרה באוטובוס קו 422 
מירושלים לבני ברק. סימנים: 
שקית ירוקה עם כובע פונפון 

_____________________________________________)05-06ח(של תינוק 050-8730232

 למסירה ללא תשלום 
ספה מבד בצבע בורדו במצב 

_____________________________________________)05-06ח(טוב מאוד 052-8370535

 דרוש סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)05-06ח(בתשלום 058-3299505

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 טוסטר בשרי ענק למנגל 
חדש באריזה!!! 100 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מכונת קפה דגם ישן ב- 
_____________________________________________)05-06ח(100 שקל 052-6388897

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(140 ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 60 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מיקסר למכירה 500 ש"ח 
מכונת ברד 500 ש"ח גנרטור 

500 ש"ח 03-6191468
_____________________________________________)05-06ח(054-7773591

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש!!! )בפ"ת( 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 תנור קינג דו תאי + כיריים 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 למכירה מטען נייד 6600 
_____________________________________________)05-06ח(אמפר 35 ש"ח 058-3281474

 רדיטאור 13 צלעות 100 
_____________________________________________)05-06ח(שקל 050-6538266

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח 052-2786557

 למכירה מכונת כביסה 
AEG גרמניה פתח עליון 7 
קילו מצב מצויין 290 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מקרר קטן 
MILLER צבע לבן מצב 

מצויין 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 1600W שואב אבק 
בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4187088

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
1600W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר 
אובן קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)05-06ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897
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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

"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

 כסא משרדי מרופד, מנגנון 
סינכרוני מלא כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-6205446

 מזנון נוי בצבע ונגה איכותי 
300 ש"ח גמיש )ירושלים( 

_____________________________________________)03-04ח(050-4170967

 ארון 3 דלתות שמור 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-2743987

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)03-04ח(260 ש"ח 052-7537813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)03-04ח(130 ש"ח 052-5737813

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 כסא לרכב בבני ברק ב- 
60 ש"ח בלבד סלקל לרכב ב- 
_____________________________________________)03-04ח(40 ש"ח בלבד 050-4158480

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

ש"ח כסא לאמבטיה ב- 10 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 050-4158480

 אוניברסיטה חזקה 
לתינוק במצב מצוין 50 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בבני ברק

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בב"ב

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

 תלת אופניים לתינוקות 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 054-4273857

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 בוגבו קמיליון אמבטיה 
+ טיולון + מתאמים שמורה! 

צבע פוקסיה 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ל(053-4733420

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה 490 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח()ב"ב( טל': 054-8485026

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 נגן אייבס כחדש 215 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(אחרי 7 בערב 058-3287049

 פלאפון MTK2 חדש ב- 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח בלבד 052-7692882

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 170 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7167777

 קולנועית!!! זוגית 
כחדשה + כיסוי לגשם + 

סלסלה למוצרים + מטען, 
_____________________________________________)03-06ל(לרציניים!!! 052-2786557

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(_____________________________________________

 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

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(050-6907470

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 052-2437292

 מיטת בסיס 150 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 200 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7136106

 מזנון נוי צבע לבן 250 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר 150 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)04-05ח(260 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)04-05ח(130 ש"ח 054-5656194

 מיטת נוער יחיד 
)1.90*80( + ארגז מצעים + 

3 כריות 350 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 שולחן קמפינג עם כיסאות 
_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח 054-4273857

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן מתקפל 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח 054-5705546

 מיטת היירוזר נוער מצב 
_____________________________________________)04-05ח(טוב 300 ש"ח 054-3970587

 עגלת תינוק אמבטיה 
איכותית מאוד Peg prego ב- 

_____________________________________________)04-05ח(399 ש"ח 050-6907470

 טרמפולינה לתינוק מנגן 
_____________________________________________)04-05ח(ורטט 80 ש"ח 053-3155415

 עגלת מימה קסרי + 
טיולון מעולה! אפור אדום 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-8478116

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5656194

 תלת אופניים לתינוקות 
_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח 054-4273857

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 לול לתינוק 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות, בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)04-05ח(בב"ב 500 ש"ח 054-8476805

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

_____________________________________________)04-05ח(לחטוף! 050-4187088

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)04-05ח(054-8446728

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

_____________________________________________)04-05ח(נייד: 054-8446728

C2  חדש באריזה כולל 
מטען ואוזניות 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3298340

 סים טוקמן כשר של רמי 
לוי ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)04-05ח(052-7167777

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)03-04ח(054-8485026

 מגהץ קיטור במצב מצוין 
370 ש"ח )ב"ב( טל':

_____________________________________________)03-04ח(054-8485026

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7171228

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)03-04ח(שקל 050-4128920

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 050-6850138

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)03-04ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)03-04ח(ירושלים

 רדיאטור חדש 13 צלעות 
בבני ברק 200 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3187278

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 בפתח תקוה 150 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-2786557

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

)בירושלים( טל':
_____________________________________________)03-04ח(052-7180828

 רדיטאורים להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7180828

 מקרר גריניל אלקטריק 
מצב מצוין 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(פלאפון: 052-7649441

 ,PC מסך למחשב 
21 אינץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(ליחידה 050-6205446

 דיו למדספת HP ב- 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(054-8431644

 תנור אפיה קינג 2 תאים 
+ כיריים מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח()ירושלים( 050-4170967

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-5737813

 גריל לפיתות 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 75 ש"ח גמיש

_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מפזרי חום 20 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 irobot( למכירה איי רובט 
roomba( דגם 966, חדש 

באריזה עם אחריות, במקום 
2,000 שקלים 1,600. שעון 

שוויצרי Primed חדש, 
במקום 2,500 שקלים 1,600, 

_____________________________________________)03-04ל(טלפון 054-8449423

 שואב אבק 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7188017

 מכשיר לפופקורן 50 
ש"ח חדש בקופסא

_____________________________________________)04-05ח(052-7188017

 מכשיר להסרת שיער 49 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-6907470

 קוטל יתושים 30 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(בית שמש 052-7184520

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)04-05ח(190 ש"ח 050-6850138

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5656194

 מדפסת HP-1536 תקינה 
כולל סורק + פקס 400 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)04-05ח()04-05ח(200 ש"ח 052-3463482

 גריל לפיתות 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 היי רובוט שואב 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 מתקן לשוארמה 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 75 ש"ח גמיש

_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 מפזרי חום 20 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 מחמם מים מהיר 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית 90 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 בירושלים ספה נוחה 
וקומפקטית, חום יפה, 2 

מושבים, ב- 380 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7665283

 2 מיטות + ארגז מצעים 
+ 2 מזרנים, ראש לכל מיטה, 

עץ מלא 500 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-4906526

 שולחן אוכל מעץ, מדהים 
ביופיו 78*70*111, ניתן 

לפתיחה משני הצדדים )בני 
ברק( 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(כ"א 054-7216671

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 למכירה עמודון ספרים 
חזק צבע לבן 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 למכירה כסא עם ידיות 
וגלגלים + שולחן אוכל + 

מזוודה ומסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(כל פריט 052-5737813

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 למכירה ספת יחיד מעור 
שחור עם רקליינר שנפתח 

לרגליים במחיר מציאה 200 ש' 
_____________________________________________)05-06ח(052-4256515

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
__________________________________________________________________________________________)05-06ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 מיטת בסיס 140 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 
מגירות איחסון 300 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)05-06ח(500 052-6388897

 ספה נפתחת במצב 
_____________________________________________)05-06ח(מעולה 500 052-6388897

 שולחן סלון 2 מטר 
שנפתח ל- 3 500

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזנון לסלון ארוך ומזנון 
קצר במצב מעולה 500 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 2 יחידות ארון ויטרינה 
*מיטת נוער נפתחת לשרותים 
+ מגירות *ארון 4 דלתות לבן 

_____________________________________________)05-08ח(כחדשים 052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח 054-5705546

 כסאות משרדיים, ריפוד בד 
עם מנגנון סינכרוני מלא 350 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח ליחידה 050-6205446

 כסא משרדי מרופד, מנגנון 
סינכרוני מלא 180 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-6205446

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)05-06ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 עגלה אמבטיה + טיולון 
אדום שחור כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-7125823

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(גמיש 054-8464909

 מציאה! עגלת תאומים 
אינגלזינה במצב מצוין 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 03-5705098

 מציאה! עגלת תאומים 
טיולון במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(03-5705098

 מיטת תינוק צבע עץ 
במצב מצוין 450 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(03-5705098

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(054-8446728

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

_____________________________________________)05-06ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)05-06ח(054-8446728

 למבינות! עגלה "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 210 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 052-5737813

 שמיכה פוך לילד/תינוק 
היה בשימוש 35 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 עגלה 3 חלקים אמבטיה, 
כסא רכב 400 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 עגלת טיולון ישנה 3 
גלגלים ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 פלאפון נוקיה 3310 
למכירה, תומך כשר כולל 

אחריות 250 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-8572523

 סוללה מקורית ל- C2 ב- 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח 054-8474176

 כלובים לציפורים 
_____________________________________________)5-6ש(מעולים 054-8527470

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 אריחי ריצוף 100 מ"ר 
120*60 גוון אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8421066

 תיק לסמינר 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)05-06ח(052-2897977

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידות 11 ו- 31 )בני ברק( 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 למכירה פסנתר ריגה לא 
כנף 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)05-06ח(054-8471495

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 נעל אלגנטית לנשים 
מידה 39 עקב גבוה 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 קופסאות של חברת 
טפואר + מסננת 160 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(חדש 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 מייבש כלים 20
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזרון עבה 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 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

 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

 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

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 אופניים ישנות 50 שקל 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-721667

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 חולצה לבן/אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671
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ג’ שבט - ה’ שבט תשע”ט  29/01-31/01/2020

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 

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

_____________________________________________)03-04ח(054-8446728

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

_____________________________________________)03-04ח(בבני ברק 054-8431644

 אורגן yamaha במצב 
טוב 300 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)03-04ח(052-2743987

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות אופניים 
לילדים 150 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(050-9089110

 בהזדמנות 3 מטר בד 
קטיפה כחול איכותי רק 110 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד 054-5925787

 אופני מירוץ 12 הילוכים 
צמיד כביש כידון כפוף גלגל 

_____________________________________________)03-04ח(700 450 שקל 054-3177932

 כסא תינוק לאופניים 30 
שקל קורקינט לילדים עד גיל 7 

_____________________________________________)03-04ח(20 שקל 054-3177932

 גלגלים קדמיים 24 16 
20 ואחורי 14 אינץ 10 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(054-3177932

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(050-8883274

 למכירה אופניים חשמליות 
48V ללא סוללה ב- 500 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 למכירה מטען לסוללת 
אופניים 48V ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3118231

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 140 שקל 

_____________________________________________)03-04ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
חדשה 30 ש"ח טל':

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(050-4156005

 בהזדמנות גגון לרכב גיפ/
פרטי רק 400 ש"ח במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,200 ש"ח 052-2786557

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 קורקינט חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 כיסא תינוק לרכב 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 בהזדמנות!!! מעיל 
מגן איכותי לאופנוע/קטנוע, 
כחדשה 450 ש"ח )במקום 
_____________________________________________)03-04ח(1,300 ש"ח( 052-2786557

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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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

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 מחמם מים מהיר 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן קמפינג עם כיסאות 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 054-4273857

 שולחן מתקפל 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדשה 054-4273857

 מכשיר G.P.S ב- 200 
_____________________________________________)03-04ח(שקל 052-6500658

 NINE 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
לאירוע חדשה ועדכנית! 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש' 054-8409064

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 ספרי ברסלב 5 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות תורת 
_____________________________________________)03-04ח(הנצח 50 ש"ח 054-8478897

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט רמב"ם ישן 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 סט רש"י 14 כרכים 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8478897

 סט ספרי ברסלב גודל 
_____________________________________________)03-04ח(סידור 40 ש"ח 054-8478897

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)03-04ח(מצוין 450 ש' 050-4102263 

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)03-04ח(050-4102263

 למכירה 3 תוכונים ב- 180 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 054-8578283

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש 054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-4273857

 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

 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

 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

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדשה 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 קורקינט חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח 058-3233170

 כירים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 חוברות מרוה לצמא 
שנים תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(לשנה 054-8406660

 תוכון מדהים שלא נושך 
כלוב וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(050-4157763

 מגה קליקס כחדש ממש! 
200 חלקים 210 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7115498

 2 שטיחים כ"א 100 ש"ח 
גמיש קרש גיהוץ 70 ש"ח 

גמיש שולחן קפה 300 ש"ח 
מראה 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)05-06ח(053-8238627

 ש"ס פנינים מהדורת א"י 
לא היה בשימוש כלל )בב"ב( 

_____________________________________________)05-06ח(320 ש"ח 054-8478649

 נעלי רדבק מצב מצוין 
_____________________________________________)05-06ח(300 ש"ח 058-3299505

 שו"ע הרב 4 כרכים עוז 
_____________________________________________)05-06ח(והדר 100 ש"ח 050-4112327

 סט חידושי הר"ן 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(050-4112327

 סט עין יעקב ה' כרכים 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-8478897

 סט רמב"ם ישן 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(054-8478897

 סט מקורות רש"י 14 
_____________________________________________)05-06ח(כרכים 50 ש"ח 054-8478897

 סט ספרי ברסלב גודל 
_____________________________________________)05-06ח(סידור 40 ש"ח 054-8478897

 מברשת דיגיטלית 
מחליקה שיער חדשה לגמרי 

בקופסא 250 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)05-06ח(052-7131071

 מבחר תחפושות לילדים 
_____________________________________________)04-05ח(20-30 ש"ח 052-7188017

 למכירה 2 זקטים אחד 
מצמר ואחד מבד במצב מצוין 

)מידה 58( כ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-4160457 ירושלים

 כסא תינוק 20, קורקינט 
20, אופני דיסק 26 אינץ 24 

_____________________________________________)04-05ח(שקל 054-3177932

 אופני הרים 26 אינץ 200 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 052-7315697

 אופני הילוכים 26 אינץ 
_____________________________________________)04-05ח(100 שקל 052-7315697

 חליפה לבנים שלושה 
חלקים מידה 3 80 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שמלה נצנץ כחול תכלת 
לאירוע מידה 12 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-4156005

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-7600336 בבני ברק

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)04-05ח(052-2432982

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק + שלט חברת לוגיטק 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח נייד 052-2437292

 תיק לפי תקנון הסמינרים 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7126106

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(050-4157763

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-5656194

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-5385013

 כיריים שחורות בילדאין 4 
להבות )סאוטר( תקינות 350 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-3463482

 חוברות מרוה לצמא שנים 
תשע"ד-תשע"ח 95 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(לשנה 054-8406660

NINE- 36 נעלים מידה 
WEST ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש' 054-8409064

 שמלה כחולה מקסי 
להשכרה לאירוע, חדשה 

ועדכנית! 400 ש'
_____________________________________________)04-05ח(054-8409064

 חלון כחדש + תריס ורשת 
1.39*1.27 )ירושלים( 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 053-3167300

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(058-3233170

 מחליק שיער מעולה!! 
של חברת remington, חדש 
באריזה!! )נקנה ב- 400 ש"ח(, 

240 ש"ח גמיש בבני ברק 
_____________________________________________)04-07ח(052-7335357

 זוג תוכונים יפייפים + 
כלוב + ציוד רק 140 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4169082

 שטיחים יפים 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 זוג רמקולים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-427385

 סקט בורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(054-4273857

 כיסא לאופניים לילד 70 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-4273857

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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

 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

 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
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■ 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
_____________________________________________)03-10א(03-9094566 053-3197448

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

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

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

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לרשת מעונות יום בק. 
הרצוג מטפלות/סייעות 

לגיל הרך, חלקית/מלאה 
053-3119204
_____________________________________________)03-07ש(054-4499177

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
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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 

_____________________________________________)05-07ש(בבית שמש 053-4100529

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

לפרטים ולקביעת ראיון: 050-4167755  

•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

 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 00:30-4:00 תנאים 
_____________________________________________)02-06(מצוינים! 051-5797730

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

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. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)02-05א(058-3239723

 בק. שדה התעופה 
לחברת ציוד רפואי דרושה 

פקידה נמרצת, תנאים 
טובים, קו"ח למייל: 

m.l@asyah.co.il)2-5ש(_____________________________________________

 נהג משלוחן לירקות בבני 
ברק, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)04-05ש(7:00 בערב 

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א לתינוקיה, מסורה 

ואחראית, 45 ש"ח לשעה דליה 
_____________________________________________)02-05א(052-2936204

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

 התפנה בעל קורא וחזן, 
וותיק ומנוסה ירושלמי
_____________________________________________)3-6ש(יצחק- 052-7686858

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה / צהרון ניקול 
_____________________________________________)03-06ל(050-7250631

 מנהלת לחנות בבני ברק, 
לבוקר, גילאי +30, אחרית 

ונמרצת 052-7630426 
menaelet127@gmail.com)03-04ל(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
גננת וסייעת חמה וחזקה 

לקראת לפסח אופציה 
לקביעות בהמשך

050-7877853 )גם 
 mail: )וואצאפ

28063253@gmail.com)3-6ש(_____________________________________________

 לחלוקת עיתון גלובס 
בערב 17:30-20:00, 5 ימים 

בשבוע, שכר גבוה, גיל
_____________________________________________)03-06ל(054-2204060

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)03-04ח(054-8421756

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

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

30 ₪ לשעה + בונוסים.
מישרה חלקית – 09:00-14:00

נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה.

tami@haverim.org.il :קו"ח למייל

רוצה להרויח בגדול?
רוצה להחליט כמה?
בואי הצטרפי אלינו.

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: עובד/ת אמין/ה 
לתפקיד הנהלת חשבונות 

***טלפן/ית לקביעת תורים 
ל- 4 שעות ביום ***בודק/ת 

מסמכים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 עוזר למנהל ישיבה גדולה 
במרכז, תנאים מעולים גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 איש/ת QA עם 1 שנת 
נסיון לחברת דיגיטל במרכז 
גלאט ג'ובס 073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מזכיר למכון תורני עולמי 
בירושלים לחצי משרה גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 עוזר/ת מנכ"ל לעמותה 
דתית בירושלים גלאט ג'ובס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 קלדן/ית לרשת קמעונאית 
חרדית מובילה בירושלים גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 פקידת קבלה לעמותת 
חסד חרדית בירושלים, 

14:00-9:00 גלאט ג'ובס 
073-7055666

www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מנה"ח מתחילה לשעות 
14:00-9:00 למישור אדומים 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 מנה"ח ללא ניסיון לחברה 
קמעונאית בינ"ל במרכז גלאט 

ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 שרטט/ת למשרד חרדי 
באשדוד גלאט ג'ובס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)04-04(_____________________________________________

 בדרום ת"א דרוש מחסנאי 
+ רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, 

שכר - 6,500 ש"ח למתאימים 
- שכר משופר קו"ח למייל 

n.schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)4-7ש(03-681-3567

 נהג משלוחן לירקות 
בב"ב, רשיון ב', משרה מלאה 
050-4168864 להתקשר מ- 

_____________________________________________)4-5ש(7:00 בערב 

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)4-7ש(050-8938869

 לאופטיקה עינית 
מוכר/ת בעלת תודעת שירות 

גבוהה לעבודה במשמרות 
אחה"צ פקס 03-618-9930 
drushimoptic@gmail.com 04-05ל(למייל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז 
פ"ת מנהלת למשרה מלאה, 
עדיפות לבעלת ניסיון בתחום 
mapma785@gmail.com 04-05(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)04-07א(לשעה 054-6904816

 דרוש עובד מטבח 
8:00-14:00 לישיבה בב"ב 

055-6777042)04-05(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)04-07(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חרוצה 

לגילאי שנה וחצי, 
משכורת גבוהה, אווירה 

_____________________________________________)4-7ש(חמה 054-5841018

 לרשת בגדי גברים 
דרושים מוכרנים מנוסים, 

משמרות, תנאים טובים
_____________________________________________)04-07ל(054-2327448

054-8132837 לפרטים: 

תחבורה נוחה )מרכז העיר( 
שעות עבודה: 12:45-17:00
ילדים עם  בעבודה  ניסיון 
! מוגבל  משרות  מספר 

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושים אנשי/נשות חינוך
לצהרונים בבתי הספר בפתח תקוה

 מנהלת חשבונות 
מוכשרת ומיומנת מאד 

פנויה למשרה חלקית למשך 
_____________________________________________)05-06ח(חודשיים 050-4139096

 התפנה מנהל אחזקת 
רשת מוסדות בנסיון מקיף כ- 

_____________________________________________)05-06ח(12 שנים 054-8437543

 מנהלת חשבונות, ידע 
באופיס, חשבשבת, אקסל, 

_____________________________________________)05-06ח(באזור ב"ב 058-3246817

 אדם רציני אחראי ונאמן 
בעל נסיון + המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים
_____________________________________________)05-08ח(055-5527391

 גננת / סייעת למעון 
בצפון תל אביב, למלאה, 

שכר מעולה, תחבורה נוחה 
_____________________________________________)05-08א(052-4797776

 בב"ב דרוש נהג משאית, 
5 ימים בשבוע, משרה מלאה 

_____________________________________________)05-06ל(03-5709972

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)05-08א(054-3454571 054-7680455

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה עובדת לתינוקיה ל- 4 

_____________________________________________)05-06(ימים בשבוע 052-7641817

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי בפ"ת, 
תנאים טובים למתאימה! 

_____________________________________________)05-06ל(052-7603242

 דרושות בחורות מעל 18 
למעון חרדי בפ"ת לימי שישי 

_____________________________________________)05-06ל(ולחופש 052-7603242

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים, 

כנסים, וחתונות, 2-3 שעות 
ביום, לא נדרש ניסיון, 35 ש"ח 

לשעה. קריירה
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לגביר מחו"ל מזכיר/ה 
למשרד בירושלים לניהול 

מענקים ותרומות של הגביר, 
ניהול יומן, ועוד. שעות נוחות, 

שכר הולם. קריירה
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בירושלים 
מזכיר/ה לניהול יומנים ועבודה 
משרדית, א-ה 8:00-14:00, 40 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני ברק 
המנהלת נכסי נדל"ן מזכיר/ת 
בק אופיס, עבודה מול ספקים 
ולקוחות, שכר גלובלי 10,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/ות ל- 
2-3 ביום, שירות לעבודה 

_____________________________________________)05-08א(מהבית 053-3173244

 דרושות מטפלות למעון 
ילדים בקרית הרצוג, תנאים 

ושכר מעולים 058-4012013 
054-8471166)05-08(_____________________________________________

 למוסד, מפיץ לכרטיסי 
הגרלה, גם בשעות הערב, 

משרה מלאה, 8-12 אלף ש"ח 
_____________________________________________)5-6ש(לחודש 058-7632114

 לרציניות עם חיוך שרוצות 
להרוויח כסף והרבה ומהבית, 

מכירות בזווית שונה עם 
התפתחות אישית מדהימה 

_____________________________________________)05-08א(052-7639096

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני וחזרה לפניות 

לקוחות, משרה חלקית, 
בשעות אחה"צ בבני ברק, 

הכרת סביבת המחשב חובה 
050-6964424)05-08(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות לחצי 

משרה עם ותק של 3 שנים, 
תגמול כראוי, רחלי-

_____________________________________________)05-08ש(052-3123218

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה 

או חלקית, תנאים מעולים 
למתאים, העבודה בסביבה 

שמחה ומגובשת.
054-5558835)05-06(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
אופנה לבגדי גברים באזור 
בני ברק דרושים מוכרים / 
סדרנים למשמרות, החל 

מ- 33 ש"ח לשעה + בונוסים 
ועמלות גבוהות 053-3935840 

xsosjob@gmail.com)05-06(_____________________________________________

 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

 לארגון חסד גדול, 
דרוש נהג משאית 

מהמרכז, משרה מלאה. 
לפרטים: 052-3867715 

052-7661080)05-06(_____________________________________________



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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