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מאת: יחיאל חן

נשיא מדינת ישראל מר ראובן )רובי( ריבלין החל  את 
האחרון  השבוע  בסוף  באוסטרליה  ההיסטורי  ביקורו 
הינו  הביקור  בפברואר.   27 השבוע,  לסוף  עד  במדינה  וישהה 
והכלכלית,  המדינית  במיוחד  החיובית,  היחסים  למערכת  המשך 
השוררת בין שתי המדינות בשנים האחרונות, שהולכת ומתעצמת 
ההולך  ולעניין  העסקיות  ההזדמנויות  החשיפה,  למידת  בהמשך 
וגובר של חברות ישראליות בשוק האוסטרלי, במקביל לשותפות 
תאגידים,  עם  ישראליות  חברות  בין  עלייה  במגמת  שנמצאת 

חברות ומשקיעים מאוסטרליה שמבקרים בישראל.
וקנברה  מלבורן  בסידני,  ופגישות  ביקורים  כלל  הנשיא  ביקור 
חברות  של  עסקית  משלחת  הצטרפה  לביקור  אוסטרליה.  בירת 
לתעשייה  יש  בהם  התעשייה  בענפי  שתתמקד  ישראליות 
משמעותי  ועניין  צורך  וקיים  מובהק  תחרותי  יתרון  הישראלית 
אבטחת   ,)Agtech( מדייקת  חקלאות  המקומית:  בתעשיית 

סייבר,בריאות דיגיטלית וטכנולוגיות מים. 
החלק הכלכלי של הביקור באוסטרליה מובל על ידי הנספחות 
בשיתוף  באוסטרליה,  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכלכלית 
המסחר  לשכת  החוץ,  משרד  הישראלי,  היצוא  מכון  עם  פעולה 

ישראל-אוסטרליה וצוות בית הנשיא. 
בהם  כלכליים,  מרכיבים  מספר  יכלול  באוסטרליה  הביקור 
עם  פגישות  ומלבורן,  בסידני  עסקיים ממוקדים  סמינרים  אירועי 
ומדינתיים  פדרליים  ממשלה  ומשרדי  גופים  תאגידים,  חברות, 
)NSW, Victoria(, ביקורים ופגישות עסקיות B2B מתואמות 
אוסטרליות  וחברות  בתאגידים  הישראליות  לחברות  מראש 
מרכזיות מתעשיות האנרגיה, המכרות, המים, הטלקום, הבנקאות 

והחקלאות של אוסטרליה.    
של  וגובר  הולך  רב,  לעניין  עדים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
ועניין  רצון  על  בדגש  בישראל,  בנעשה  האוסטרלית  התעשייה 
ישראל.  של  והחדשנות  הטכנולוגיה  הידע,  תעשיית  עם  בשת"פ 
מענפי  בכירים  וביקורי  עסקיות  משלחות  של  גדול  מספר 
מגיע  ואנרגיה  מכרות  סייבר,  בנקאות,  הריטייל,  הטכנולוגיה: 
חברות,  עם  להיפגש  בכנסים,  להשתתף  בישראל  לביקורים 
ישראליות  חברות  של  שיא  ומספר  ומשקיעים,  סטארט-אפים 
מבקרות בשוק האוסטרלי המערבי והמתקדם, שמייצר הזדמנויות 
רבים  אתגרים  עם  להתמודד  ונדרש  ומגוונות  רבות  עסקיות 
שנובעים מצמיחתה המהירה. כך, בתעשיות המכרות הגדולה של 
אוסטרליה, תעשיית החקלאות הענפה שלה שפרוסה על שטחים 
עוינים,  וגופים  מדינות  מצד  הגוברים  הסייבר  איומי  עצומים, 
לאוסטרליה  הרלוונטיים  מהשווקים  ומרחק  זמן  של  ופערים 

לייצוא ושת"פ כלכלי.
על  שישראל  ובהבנה  בהכרות  נתמכת  בישראל  ההתעניינות 
והיזמות  החדשנות  המדעי,  המחקר  הטכנולוגיים,  היתרונות 
של  הכלכלית  הצמיחה  להמשך  חשובה  שלה,  הסקטורים  חוצת 

אוסטרליה. 
זהו תהליך מבורך שמייצר שורה של הזדמנויות עסקיות לשת"פ 
מחברות  בכירים  ביקורי  של  שיא  למספר  ושהוביל  והשקעות 
ותאגידים במסגרת משלחות עסקיות, שרים כלכלים ונציגי ממשל 
להמשיך  צפויה  זו  מגמה  להערכתנו  בארץ.  ומבקרים  שביקרו 
וטכנולוגיות  לפתרונות  והערכה  ההבנה  בשל  בעיקר  ולגדול 
נדרשת  שאוסטרליה  הרבים  האתגרים  עבור  בישראל  שקיימים 

להם, ושעתידים להתעצם ולהתרחב בשנים הבאות.   
 2019 שנת  חיובית.  במגמה  נמצאים  וההשקעות  הסחר  יחסי 
בסחר ההדדי בין המדינות התבססה על ייצוא של תעשיית הידע 
סייבר,  אבטחת  מערכות  על  בדגש  הישראלית  והטכנולוגיה 
תוצרת  של  ייצוא  ומנגד  רפואי  ציוד  מתקדמים,   IT פתרונות 
חקלאית ובעלי חיים מאוסטרליה לישראל מחד והיקף השקעות 

הולך וגדל בחדשנות ובטכנולוגיה ישראלית מנגד. 
711 מיליוני  2018 היקף הסחר עם אוסטרליה עמד על  בשנת 
והיצוא הישראלי   ,)2017 704 בשנת  )לעומת  דולרים אמריקאים 
למדינה עמדה על 528 מיליון דולר. היבוא מאוסטרליה לישראל 
במחצית  אמריקאי.  דולר  מיליון   183 על   2018 בשנת  עמד 
בסך  לאוסטרליה  ישראלי  ייצוא  נמדד   2019 שנת  של  הראשונה 
של 250.2 מיליון דולר וייבוא מאוסטרליה בסך של 115.5 מיליון 

דולר.
זאת ועוד, 20 חברות ישראליות רשומות כיום למסחר בבורסה 
בשלבי  נמצאת  אחרות  ורבות   ASX אוסטרליה  ערך  לניירות 
בחינה ובדיקת נאותות. בנפרד, אמנה למניעת כפל מס בין המדינות 

נחתמה, אושררה ונכנסה לתוקף בתחילת ינואר 2020, ועם השקתו 
לפעול  שיתחיל  למלבורן  אביב  תל  בין  ישיר  טיסות  מסלול  של 
במאי הקרוב, נראה שיחסי המדינות עומדים לפני קפיצת מדרגה 
משמעותית הן ביחסים המדיני המעולים, ולא פחות מכך בחיזוק 

מארג הקשר הטכנולוגי עסקי ואיתה האינטגרציה הכלכלית.
הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה בסידני, מר שי 
זריבץ', מסר שביקור הנשיא באוסטרליה הנו נקודת ציון היסטורית 
ביחסי המדינות, שנהנים בשנים האחרונות מפריחה חסרת תקדים 
עסקיים  בשת"פ  האוסטרלית  התעשייה  של  וגובר  הולך  ומעניין 
וטכנולוגיים עם חברות וסטארט-אפים מישראל. תהליך הבגרות 
והצרכים הרבים של השוק המקומי, בדגש על פתרונות אבטחת 
יכולות  פתרונות,  וכן  ודיגיטלית  מתקדמת  חקלאות  סייבר, 
לאוסטרליה,  מאוד  רלוונטיים  המים,  תעשיית  של  וטכנולוגיות 
נרחבים,  אזורים  עפ"י  שנים  ארוכת  בצורת  עם  שמתמודדת 
שהחריפו באחרונה בשל התפשטות שריפות היער שגרמו לנזקים 

בקנה מידה היסטורי. 
לפעול  שבוחרות  ישראליות  טכנולוגיה  חברות  עקרוני  באופן 
בשוק האוסטרלי נהנות מנקודת זינוק ומהערכה רבה בקרב מקבלי 
הכלכלית  כשהנספחות  מקומיים.  ותאגידים  בחברות  החלטות 
וזיהוי  באיתור  ישראלים  ועסקים  לחברות  לסייע  מצדה  פועלת 
לקוחות,  עם  יצירת קשרים  לרבות  רלוונטיים.  שותפים מקומיים 

מפיצים מקומיים, משקיעים ועוד.
אדיב ברוך, יו"ר מכון היצוא: "אוסטרליה היא יעד פוטנציאלי 
ישראל  עם  הכלכליים  שיחסיה  הישראלית,  לתעשייה  עסקי 
נמצאים בשיאם, מה שמגביר את ההתעניינות החיובית בתעשייה 
הישראלית. אל משלחת הנשיא יצטרפו 19 חברות בהובלת מכון 
היצוא מתחומי מים, בריאות דיגיטאלית, חקלאות, מובייל וסייבר. 
ולחשוף את החברות  רבות  דלתות  זה עשוי לפתוח  ביקור מסוג 
כה.  עד  מולם  שעבדו  מאלו  יותר  בכירים  לדרגים  הישראליות 
מכון היצוא פועל רבות להעמקת קשרי המסחר עם  מגוון מדינות  
ויוצאות,  נכנסות  משלחות  רשמיות,  מדיניות  משלחות  במסגרת 
שהמפגשים  תקווה  כולי  ועוד.  בינלאומיות  מקצועיות  תערוכות 
להזדמנויות  צוהר  יפתחו  ובכך  רבים,  פירות  יניבו  העסקיים 

עסקיות נוספות עבור החברות הישראליות".
של  רשמי  "ביקור  כהן:  אלי  מר  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
היחסים  וחיזוק  המדינות  בין  לקירוב  זרז  הוא  המדינה  נשיא 
הכלכליים וכלי מצוין לפתיחת דלתות חדשות ליצואנים ולחברות 
בהתלוות  עצומה  חשיבות  רואה  אני  הישראליים.  הטכנולוגיה 
המפגשים  וכמות  ריבלין,  הנשיא  לביקור  עסקית  משלחת 
דוגמא  היא  באוסטרליה  החשוב  בביקור  המתוכננת  העסקיים 
נוספת להישגים המתקבלים מפעילות משרד הכלכלה והתעשייה 

באמצעות הנספחויות הכלכליות ברחבי העולם".

מאת: יחיאל חן

כפל  להנפיק  או  הנהיגה  רישיון  את  לחדש  צריך 
הנהיגה  רישיון  אגרת  את  לשלם  ניתן  מהיום  רישיון? 
הטלפוני  במוקד  או  התחבורה  משרד  של  האינטרנט  באתר 
)5678*(, ולקבל מיידית את הרישיון הזמני בדואר האלקטרוני 

)מייל(, מבלי לצאת מהבית.
עד כה, נהג ששילם עבור חידוש רישיון הנהיגה באינטרנט 
באמצעות  הזמני,  הרישיון  לקבלת  להמתין  נאלץ  בטלפון,  או 
דואר ישראל. מהיום, יוכלו הנהגים, כולל נהגים חדשים בעלי 
ובמוקד  זמני, לשלם את אגרת הרישוי באינטרנט  נהיגה  היתר 
הדואר  באמצעות  מיידית,  הרישיון,  את  ולקבל  הטלפוני 

האלקטרוני )מייל(.

אלף  מ-350  יותר  שנה  מדי  כי  עולה  התחבורה  מנתוני משרד 
בעמדות  בטלפון,  באינטרנט,  נהיגה  רישיונות  מנפיקים  נהגים 
הארץ.  ברחבי  הדואר  ובסניפי  )רישיומט(  האוטומטיות  הרישוי 
לחדש  או  נהיגה  רישיון  להנפיק  לנהגים  יאפשר  החדש  השירות 

אותו, מכל מקום ומבלי לצאת מהבית.
לפני כחצי שנה השיק משרד התחבורה שירות חדש  כי  יצוין 
המאפשר לקבל את רישיון הרכב באמצעות המייל, לאחר תשלום 
מ-150  יותר  במייל  הונפקו  מאז  בטלפון.  או  באינטרנט  האגרה 

אלף רישיונות רכב.
את  לשאת  עוד  נדרש  לא  כי  לנהגים  מזכיר  התחבורה  משרד 
בהצגת  להסתפק  וניתן  הנהיגה  בעת  והרכב  הנהיגה  רשיונות 
תעודת זהות או דרכון. מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר-אייל 
ציינה כי משרד ממשיך לפעול לשיפור השירות לאזרח ובמקביל 

לחסוך בהדפסת נייר ובעלויות משלוח הדואר.

ביקור הנשיא ביבשת האוסטרלית 
לקידום הכלכלה בין המדינות

החל מ-23 בפברואר: קבלת חידוש רישיון הנהיגה בדואר האלקטרוני

הנשיא החל את ביקורו הרשמי בסוף השבוע באוסטרליה וביקר בסידני, במלבורן ובקנברה והשתתף 
באירועים עסקיים וכלכליים כמו גם מפגשים רשמיים עם משרדי ממשלה מדינתיים ופדרליים  לביקור 

הצטרפה משלחת חברות ישראליות בתחומי הסייבר, בריאות דיגיטלית, החקלאות והמים

השירות יאפשר לנהגים לקבל את רישיון הנהיגה הזמני או היתר הנהיגה לנהגים חדשים לדואר האלקטרוני, ללא צורך בהמתנה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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העיר  ראש  התעסוקה:  לקידום  ידיים  משלבים 
אלעד הרב ישראל פרוש והצוות המקצועי בלשכתו 
מפתח  במרכז  מיוחד  עבודה  ביקור  השבוע  ערכו 
אלעד, במהלכו נועדו עם הנהלת המרכז לדיון וגיבוש דרכי 
פעולה לקידום התעסוקה עבור תושבי העיר. בפגישה הביע 
מפתח,  עובדי  של  המרשימה  לפעילות  הערכה  העיר  ראש 
העומדים לרשות מחפשי העבודה מדי יום ביומו, עם מגוון 
שירותים וכלים מקצועיים, ללא עלות, ועושים את מלאכתם 
לפרנסה  הדרך  את  לסלול  במטרה  שליחות  תחושת  מתוך 

מכובדת ומתאימה לכל אחד ואחד. 
פיירמן,  מתי  מר  בברכה  קידמו  העיר  ראש  של  פניו  את 
מנכ"ל 'מיזם למעשה', המפעילה עבור משרד העבודה את 
מרכזי מפתח במרכז הארץ ובדרומה, וכן הגב' מלי הופמן, 
מנהלת מפתח - אלעד, המציינת בימים אלו שנה לכניסתה 
לניהול המרכז. פיירמן הציג בפני האורחים סקירה מפורטת 
הגרפים  כאשר  האחרונה,  בשנה  אלעד  מפתח  פעילות  של 
והמספרים הציגו עלייה מרשימה בהשוואה לשנים קודמות, 

בכל תחומי העשייה.  
העיר  ראש  בפני  שהוצגו   2019 שנת  לסיכום  מהנתונים 
עולה כי בשנה האחרונה פנו למרכז באלעד למעלה מאלף  
לעומת  במפתח(,  בעבר  היו  )שלא  חדשים  עבודה  מחפשי 
900 פונים בשנה קודמת. במהלך השנה הושמו קרוב לאלף 
העשייה  ענפי  בכל  ומתאימות,  מכובדות  במשרות   ! איש 
במשק. מדובר בעלייה של כ-18% בהיקף ההשמות שבוצעו 
במפתח אלעד לעומת שנה מקבילה אשתקד. גם באבחונים 
סמלי  בתשלום  במפתח  המוענקים  מורחבים,  תעסוקתיים 
במספר מחפשי  כ-25%  של  מרשימה  עלייה  הוצגה  בלבד, 
העבודה מאזור אלעד שעברו אבחון מקצועי בדרך לאיתור 

המסלול התעסוקתי המתאים עבורם. 
ראש העיר הרב ישראל פרוש הביע, כאמור, את הערכתו 
לפעילות הברוכה של הצוות המקצועי במפתח, והרחיב על 
בחלקם  כאשר  בעיר,  שיוקמו  החדשים  התעסוקה  מתחמי 
כי  הדגיש  הוא  החורף.  במהלך  עוד  בפועל  הבנייה  תחל 
יתווספו עוד עשרת אלפים  עם השלמת המרכזים החדשים 
תחומי  במגוון  העיר,  תושבי  עבור  עבודה  מקומות   !
ידיים  ושילוב  מוקדמת  היערכות  מחייב  "הדבר  התעסוקה. 
בין כלל הגורמים העירוניים, יחד עם הצוות המסור במפתח, 
להשתלב  בכך  החפצים  תושבים  למקסימום  לאפשר  בכדי 
במשרות מכובדות בתחומי העיר, בלי שיצטרכו להיטלטל 
מדי יום אל מחוץ לעיר, על כל ההשלכות הכרוכות בכך", 

דברי ראש העיר. 

מנכ"ל מיזם למעשה, מתי פיירמן, ציין בפני ראש העיר את 
פעילות האגף לקשרי מעסיקים במפתח, בניהולו של ר' דוד 
בן שושן, שהרחיב השנה משמעותית את מעגל המעסיקים 
הפוטנציאליים באזור אלעד שהבינו את הפוטנציאל הגלום 
בעובד החרדי ופתחו מגוון משרות איכותיות לאיוש על ידי 
מועמד  כל  כי  בידיעה  מפתח,  באמצעות  שיופנו  מועמדים 
להצלחה  הנדרשת  המקצועית  וההדרכה  הכלים  את  קיבל 

בתהליך המיון והקבלה למשרה. 
מקדמי  של  השטח  פעילות  על  פירטה  המרכז  מנהלת 
חדור  מפתח  של  המקצועי  "הצוות  כי  בציינה  התעסוקה, 
בתחום  מוכחות  ויכולות  ברצון  ומלא  שליחות  בתחושת 
התעסוקה. בס"ד הגענו השנה לעשרות קהילות בעיר שעד 
לעצמינו  חובה  רואים  ואנו  לקידום תעסוקתי,  זכו  כה טרם 
המחפש  תושב  לכל  להגיע  במטרה  זו,  בעשייה  להמשיך 
עבודה, ולהגיש לו את הסיוע הדרוש עבורו בדרך לפרנסה 

טובה ומכובדת" אמרה הגב' הופמן. 
דוד בן שושן הדגיש כי מחפשי עבודה הנרשמים במפתח 
אצל  איכותיות  משרות  של  ועדכני  ענק  למאגר  נחשפים 
מעסיקים מובילים באזור אלעד, זאת לצד המענה המקצועי 
המקיף שהם מקבלים במפתח, כולל ייעוץ אישי אצל מקדמי 
וסדנאות  קורסים  מגוון  מקצועיים,  אבחונים  התעסוקה, 
בעבודה,  להצלחה  החיוניות  ומיומנויות  הכירות  לרכישת 
וכן  משמעותי  בסבסוד  מבוקש  מקצוע  לרכישת  הכשרות 
העבודה  במקום  המתמידים  לעובדים  ההתמדה  מענקי 

החדש. 
בעירייה  המקצועיים  הצוותים  כי  סוכם  הפגישה  בסיום 
ובמרכז מפתח יפעלו להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה 
במספר  היתר  בין  התעסוקה,  קידום  בתחום  המבורך 
פרויקטים חדשניים העומדים על הפרק בימים אלו, במטרה 
המוצעות  המשרות  ומגוון  השירותים  סל  את  להרחיב 

למחפש העבודה החרדי באזור אלעד.

מאת: יחיאל חן

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

כ-130 מיליון ₪". 
סגן נציב כבאות והצלה, שמעון בן נר התייחס לאירועים, 
וציין:  "אנחנו גוף בהקמה והמצב הפוליטי משתק אותנו. 
שיש  מראש  התרענו  שלנו,  המערכות  לקריסת  המתנו  לא 
מד"א.  של  למערכת  בדומה  שליטה  מערכת  לרכוש  צורך 
לראיה המערכת שלהם היחידה שלא קרסה. אנחנו זקוקים 

ל-30 מיליון ₪, יש צורך במערכות נוספות". 
גפני  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  ציינו  הממצאים,  נוכח 
בגין  פיצויים  שתעגן  חקיקה  לקידום  יפעלו  כי  וחבריה, 
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 קווי חברות ההצלה, לאחר בחינת 
המהלך. עוד קראה הוועדה בתום הדיון, להקציב מידית 11 
מיליון ₪ להכשרת עסקים בנהריה שנפגעו קשות כתוצאה 

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

הכרזת הממשלה על אסון טבע".

א' אדר תש"פ 426/2/20

ראש העיר אלעד ישראל פרוש בביקור במרכז מפתח – אלעד: "מתחמי התעסוקה החדשים יספקו 
עשרת אלפים מקומות עבודה לתושבי העיר" 

ועד הכספים קראה לתקצוב מידי 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"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

כשבועיים  לפני  אירוע?  בעת  שנגנב  ציוד  על  האחריות  מי  של  שאלה: 
שירותים  הופעלו  בחתונה  במושב.  פתוח  בשטח  שהתרחשה  בחתונה  נכחתי 
החתונה  במהלך  ההושבה.  וציוד  המלצרים  על  אחראי  שהיה  קייטרינג  של 
לכן ושקית בגדים על  השארתי את הכובע החדש שלי, שקניתי חודש קודם 
)תיקים,  האורחים  של  רבים  פריטים  עוד  הונחו  השולחן  על  האוכל.  שולחן 

משקפי שמש, שקיות(.
שולחנות  הערב  במהלך  קיפלו  מנהלות  לקדם  שרצו  הקייטרינג  עובדי 
ציוד אישי של האורחים  )העבירו  מרוכז  על שולחן אחד  הציוד  וצמצמו את 

מהשולחן המקורי לשולחן הסופי(.
הקייטרינג  אחראי  עם  מבירור  נעלם.  שלי  שהכובע  גיליתי  האירוע  בתום 
שהיה במקום הועבר כל הציוד שהיה על השולחנות לשולחן אחד ומעבר לזה 

לא היתה לו תשו ה לאן נעלם הכובע.
שביקש  על  הקייטרינג  בעל  את  לתבוע  יכול  אני  האם  אם  שלי  השאלה 
מעובדיו לגעת בציוד אישי של האורחים ללא הסכמת האורחים ובעקבות זה 

גרם ל"היעלמות" של הכובע שלי?
התרשל  הקייטרינג  ובעל  ייתכן  בשאלתך  הפרטים  לפי  תשובה: 
בהוראות שנתן לעובדיו. יחד עם זאת יש להניח שתביעה לבית המשפט 
בעניין תהא בעייתית להוכחה, כמו גם תעלה שאלה האם היה על בעל 
לשולחן  העברתו  לאור  להעלם  עלול  שלך  שהכובע  לצפות  הקייטרינג 

מרכזי.



שאלה: האם הודעת ס.מ.ס )מסרון( שקיבלתי מצד שני בחוזה )במקרה זה 
חברה( נחשב כהודעה רשמית )כמו דואר כתוב(?

תשובה: הגדרות בחוזה יכולות לקבוע שמסרון הוא הודעה לכל דבר 
ועניין אך בכל מקרה לא לכל עניין תוכל הודעת מסרון להיחשב כהודעה 

רשמית.



שאלה: דו"ח על שימוש בנתיב תחבורה ציבורית וקבלת נקודות בשל כך, 
- שימוש  )א(  לי תקנה 22  שלום לכם, קיבלתי על סך 2000 ש"ח על עבירה 
ציבורית.  תחבורה  כנתיב  בתמרור  וסומן  יועד  אשר  נסיעה  בנתיב  כדין  שלא 
מדובר ברכב חברה. נאמר לי שעלי לפנות בכתב לאגף התנועה בת"א ולמלא 
טופס הצהרה שאני נהגתי ברכב וכך יופחת הסכום ל-500 ש"ח. האם הסיבה 
לכך שניתן סכום של 2000 ש"ח הוא כדי שהנהג יזדהה ויינתנו לו בנוסף גם 

נקודות? תודה מראש על העזרה.
גבוה  הוא  תנוע  עבירות  בגין  חברה  על  המוטל  הקנס  אכן,  תשובה: 
יותר מהקנס המוטל על יחיד בגין עבירות תעבורה שכן לחברה בע"מ אין 

רישיון נהיגה ולא ניתן להטיל נגד חברה בע"מ נקודות.



לעשות  שניתן  מסויימים  שינויים  שיש  כך  על  במדור  כאן  קראתי  שאלה: 
יתר  הסכמת  את  לבקש  צריכים  לא  ולגביהם  משותף  בבית  המשותף  ברכוש 
בבניין  הגישה  שביל  הרחבת  האם  המשותף.  הבית  נציגות  או  הדירות  בעלי 
המשותף כך שיתאים לכיסא הגלגלים של בני נכלל גם הוא ברשימת השינויים 

שניתן לעשות ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות?
תשובה: בהתאם לחוק, קיימים שינויים שלא דורשים את הסכמת יתר 
בעלי הדירות כלל, ישנם כאלו הדורשים הסכמה של 60% מבעלי הדירות 
וישנם כאלו שדורשים הסכמת רוב בעלי הדירות, כלומר למעלה ממחצית 

מעלי הדירות צריכים להסכים לאחד או יותר מהשינויים הבאים: 
1. התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית, תוך שינוי מבנה הפתח או 
השער, צורתו או מידותיו, כגון הסרת מנעול השער, ביטול שער, הרחבת 

פתח והתקנת שער.
2. התאמת דלת כניסה או פתח כניסה לבית המשותף, תוך שינוי מבנה 
הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם, כגון הסרת מנעול הדלת, ביטול 

דלת או הרחבת פתח והתקנת דלת.
לבית  או  הבית המשותף  לחצר  נוסף  או שער  כניסה  פתח  פתיחת   .3

עצמו.
4. הרחבת שביל גישה קיים.

5. שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש.
6. הריסת גדרות, ובניית גדר, וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות 
זו, לשם  4 בחלק א' לתוספת  בשביל גישה קיים, שאינם כלולים בפרט 
מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם 

הכוונתו של אדם כבד ראיה.
7. התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, 
או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, 
לרבות כבש ומעליון, אך למעט מעלית כאמור בסעיף 59ו לחוק, ובלבד 
שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי 
למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר 

ובטוח.
8. החלפת ריצוף.

9. ביטול מדרגות קיימות, ביצוע שינוי במדרגות ובניית מדרגות כניסה 
לבית המשותף.

 
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

משלבים ידיים לקידום התעסוקה

בעקבות פגעי מזג האוויר: ועדת הכספים 
תקדם חקיקה שתעגן פיצויים בגין נזקי טבע

ראש העיר עם מנכ"ל מיזם למעשה במרכז מפתח אלעד 



5א' אדר תש"פ 326/2/20 א' אדר תש"פ 26/2/20

התחרות משתלמת: רשתות הקו האדום חוזר למדינה
השיווק והפארם מורידות מחירים

שר התחבורה: "פרויקט הנתיבים המהירים 
צפוי לשרת מדי יום עשרות אלפי נהגים"

התחבורה  האוצר,  למשרדי  המשותפת  הבין-משרדית  המכרזים  ועדת 
ועיריית ירושלים ובשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה חתמה על הסכם עם 

כי סיטיפס על רכישת הקו האדום בחזרה לידי המדינה מוכיחה  לצרכנות  והמועצה  והתעשייה  הכלכלה  משרד  בדיקת 
וחושפת:  אותותיה,  נותנת  והפארם  השיווק  רשתות  בין  התחרות 
רשתות השיווק והפארם מורידות מחירים באופן ניכר • שר הכלכלה 
והתעשייה, אלי כהן: "הוראות שקיפות המחירים שבתוקף מאפשרות 

לצרכנים להשוות בין הרשתות השונות"

ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקט הנתיבים המהירים הודיעה כי הוגשו ההצעות במכרז להפעלת חניונים ומערך 
שאטלים בפרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן

מאת: מנדי קליין

המשותפת  הבין-משרדית  המכרזים  ועדת 
ירושלים  ועיריית  התחבורה  האוצר,  למשרדי 
ובשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה, בראשות סגן 
החשב הכללי, נחמיה קינד הכריזה כי חתמה על 
הסכם עם חברת סיטיפס על רכישת הקו האדום 
חזרה לידי המדינה, וזאת לטובת העברתו לזוכה 
במכרז רשת קווי הרכבת הקלה בירושלים - רשת 
ה-JNET, כפי שהוגדר במסמכי המכרז. רכישת 
הפרויקט מביאה לסיומה תקופה של מעל 8 שנים 
בהן הפעילה סיטיפס את הרכבת הקלה בירושלים 

והסיעה מידי יום כ-170 אלף נוסעים.
רשת ה-JNET כוללת, כאמור, את הקו האדום, 
שיוארך בצפון העיר לשירות תושבי שכונת נווה 
החולים  לבית  הנוסעים  לשירות  ובדרום,  יעקב, 
הדסה עין כרם. עוד כוללת הרשת את הקו החדש, 
ועד  הצופים,  בהר  העברית  מהאוניברסיטה 
לשכונות מלחה וגילה, עם שלוחות לאוניברסיטה 
העברית בשכונות גבעת רם וגבעת שאול. הרשת 
ק"מ   40 מעל  של  כולל  באורך  להיות  צפויה 

ותכלול 5 קווים תפעוליים.
בהתאם  תעשה  המדינה  לידי  חזרה  הקו  רכישת 
להסכם הזיכיון שנחתם בין המדינה לבין סיטיפס 
בשנת 2004, כשהסכם שנחתם היום נועד להביא 
להסדרת כל הנושאים הפתוחים בין הצדדים וכך 
להביא להעברה חלקה ככל הניתן של הקו וצמצום 

הפגיעה בשירות לציבור למינימום האפשרי.
במסגרת ההסכם נקבע כי הצדדים מוותרים על כל 
פיה,  נוסחה אשר על  הוגדרה  וכן  תביעות העבר 
לסיטיפס  התשלום  יקבע  הקו,  העברת  במועד 
בהתאם להסכם הזיכיון ולעקרונות הסכם זה, אשר 
עתיד לעמוד על סכום מוערך שלכ-1.6 מיליארד 

בשער  הריבית,  בשער  לשינויים  בכפוף  ש"ח, 
יועברו  ובתמורה  נוספים,  ובמשתנים  החליפין 
לרבות  הקלה,  הרכבת  נכסי  כל  המדינה  לבעלות 

צי הרכבות, הדפו וכלל התשתיות והמערכות. 
ונציגי  המדינה  נציגי  בין  הפעולה  שיתוף 
של  זה  בשלב  ההסכם,  על  בחתימה  סיטיפס 
 JNET-ה לזכיין  מאפשרת   ,JNET-ה פרויקט 
הפרויקט  בביצוע  להחל   ,TransJerusalem
באופן  לאחריותו  יועבר  האדום  שהקו  בידיעה 
חלק ובשיתוף פעולה מלא מצד סיטיפס. עובדה 
זו תסייע רבות לעמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו 
על ידי ועדת המכרזים, על פיהם כבר בשנת 2022 
תפעל הרכבת הקלה במתכונת מורחבת, עד לנווה 

יעקב בצפון ולבית חולים הדסה עין כרם בדרום.
חזקיהו:  רוני  האוצר,  במשרד  הכללי  החשב 
המדינה  לידי  חזרה  האדום  הקו  רכישת  "עסקת 
 ,JNET-ה מפרויקט  אינטגרלי  חלק  היא 
וחתימת ההסכם לגביה בשלב כה מוקדם, בייחוד 
בהתחשב בכך שזו הפעם הראשונה שעסקה מסוג 
מחויבותה  את  מסמנת  בישראל,  מבוצעת  זה 
ברצוני  לציבור.  ולשירות  לפרויקט  המדינה  של 
הקלה  הרכבת  קו  הקמת  על  לסיטיפס  להודות 
השנים   8 במשך  והפעלתו  בישראל,  הראשון 

האחרונות".
אייל:  טרנר  קרן  התחבורה,  משרד  מנכ"לית 
על  האדום  הקו  רכישת  על  ההסכם  על  "חתימה 
לשפר  התחבורה  למשרד  תאפשר  המדינה,  ידי 
את השירות למשתמשי הקו הקיים, ובנוסף לקדם 
הקו  ושלוחות  הארכות  את  יותר  מהיר  באופן 
האדום ותוספת הקו החדש לרשת.  כיום מבצעת 
ומסיעה  יומיות,   נסיעות  כ-300  הקלה  הרכבת 
כ-170 אלף נוסעים ביממה, המהווים כרבע מכלל 

הנסיעה בתחבורה הציבורית בירושלים".

מאת: חיים רייך

משמעותית  השתנה  הישראלי  הפארם  שוק 
שינויי  גוברת:  והתחרות  האחרונה  בשנה 
פיצול  קיימות,  פארם  רשתות  של  בעלות 
רשתות וכניסת שחקנים חדשים לשוק, מגדילה 

את התחרות והצרכנים מרוויחים.
משרד הכלכלה והתעשייה והמועצה לצרכנות 
רשתות  בין  המחירים  רמת  של  בחינה  ערכו 
השיווק והפארם בחודשים האחרונים, על מנת 
מהרשתות,  אחת  בכל  הסל  מחירי  את  לאתר 
הפערים ביניהן והשינוי במחיר בין החודשים. 
והפארם  השיווק  רשתות  כי  עולה  מהנתונים 
בשנה   3% בסה"כ  מחיריהן  את  הורידו 
היתה  האחרון  בחודש  רק   כאשר  האחרונה, 

ירידה של  1%.
מאגר  באמצעות  בדקה  לצרכנות  המועצה 
המחירים ואפליקציית פרייסז, בהתאם לנתונים 
שמעלות הרשתות עצמן למאגר, למעלה מ- 40 
דאודורנטים,  שנבדקו:  המוצרים  בין  מוצרים. 
ועוד.  היגיינה  מוצרי  שמפו,  שיניים,  משחות 
מחירים של מוצרים אלו נבדקו במאות סניפים 
של סופר פארם ושל Be פארם, אשר מעבירות 

נתונים למאגר המחירים.
והתעשייה  הכלכלה  משרד  בדיקת  ע"פ 
והפארם  השיווק  רשתות  לצרכנות,  והמועצה 
ינואר  ובחודש  ניכר  באופן  מחירים  הורידו 
2020 חלה ירידה נוספת של 1% בסל המוצרים 

הנבחר!
אשר  הרשתות  בכל  הממוצעת  הסל  עלות 
ירדה  שבסל  מהמוצרים   80% לפחות  מוכרות 
ב-2%: מ-745 ש"ח בינואר 2019, ל-729 ש"ח 
נמשכת מתחילת  הירידה  2020. מגמת  בינואר 

השנה: ירידה של 3% בשנת 2019.
40 מוצרים  בחינת סל מוצרי טואלטיקה כולל 
מגבונים,  חיתולים,  שונות:  מקטגוריות 
מרכך,  שמפו,  שיניים,  משחות  דאודורנטים, 

תחבושות היגייניות, סבון ועוד.
"התחרות  כהן:  אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
נותנת את אותותיה, המחירים יורדים והצרכנים 
המחירים  שקיפות  הוראות  נשכרים.  יוצאים 
בין  להשוות  לצרכנים  מאפשרות  שבתוקף 
את  לקדם  ימשיך  המשרד  השונות.  הרשתות 
שוק  נתח  בעלי  גופים  למול  ויפעל  התחרות 
גבוה המנצלים זאת לגביית מחירים מופרזים".

מאת: מנדי קליין

ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקט הנתיבים המהירים בראשות 
סגן בכיר לחשב הכללי, נחמיה קינד, המשותפת למשרד האוצר, 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת נתיבי איילון והחברה 
המכרז  במסגרת  קבוצות  מ-4  הצעות  קיבלה  ענבל,  הממשלתית 
של הקמת החניונים ומערך היסעים רחב למטרופולין. המכרז הינו 
בשיטת ה-PPP, למימון, תכנון, הקמה ותפעול והינו חלק ממערך 

הנתיבים המהירים בגוש דן.
הנתיבים המהירים, שיתווספו לנתיבים קיימים )ולא ילקחו מתוכם( 
לאורך כביש 2 )"כביש החוף"( וכביש 20 )"נתיבי איילון"( מכביש 
כ-75  וצפונה, באורך מצטבר של  דרומה   - לציון  ראשון  ועד   57
המהירים  הנתיבים  איילון.  נתיבי  חברת  באמצעות  ויוקמו  ק''מ, 
יוגדרו כנתיבים ייעודיים לשימוש תחבורה ציבורית ולרכבים רבי 
פרטיים  רכבים  של  נסיעה  כאשר  ומעלה,  נוסעים   3 בהם  תפוסה 

)בהם 1-2 נוסעים(, תתאפשר בתשלום במידה והנתיב יהיה פנוי. 
הפרויקט הזכייני יכלול בניית שני חניוני ענק בראשל"צ )כ-4,000 
מקומות חניה(, ובשפיים )כ-7,000 מקומות חניה(, ומערך היסעים 
מרכזיים  תעסוקה  ומוקדי  הביקוש  למרכזי  קווים(,  )כ-10  חינמי 
בגוש דן שיאפשרו לאלפי נהגים להשאיר את הרכב בחניון, וייצור 
ונוחה לעמידה היומיומית בפקקים. הפרויקט  אלטרנטיבה יעילה 
יפתח לתנועה בהדרגה להפעלה חלקית משנת 2023 עד להפעלה 
מלאה בשנת 2025 בה הנתיבים והחניונים יפעלו באופן מלא, וזאת 

למשך תקופת הפעלה של 10 שנים.

הקבוצות המציעות הינן:
1. קבוצה משותפת לחברת מנרב אחזקות בע"מ, חברת מטרופולין 
בע"מ,  מערכות  חירות  מנוליד  חברת  בע"מ,  ציבורית  תחבורה 

חברת מסיעי אריה שאשא בע"מ. 
2. חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ. 

3. קבוצת משותפת לחברת דניה סיבוס בע"מ, חברת נהור נתיבי 
תחבורה בע"מ, חברת אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ 

וחברת אלקטרה זכיינות בע"מ. 
4. קבוצה משותפת לחברת שיכון ובינוי בע"מ וחברת אגד אחזקות 

בע"מ. 
גורמים במשק  על התעניינות מצד  מספר הקבוצות שנגשו מעיד 

במכרזים המבוצעים בשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי.

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו: "פרויקט זה הינו חלק 
מרשימה ארוכה של פרויקטי תחבורה שהממשלה מקדמת כחלק 
אביב  תל  רק"ל  ירושלים,  רק"ל  בהם   "2030 "תשתיות  מתכנית 
וכביש 16. מספר המתמודדים במכרז נתיבים מהירים מצביע על 
בתחום  הממשלה  בתכניות  הפרטי  במגזר  השותפים  של  אמונם 

התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב".  
שר התחבורה בצלאל סמוטריץ': "משרד התחבורה ממשיך במרץ 
תשתיות  ופיתוח  פרטי  ברכב  לנסיעה  חלופות  להעמדת  לפעול 
מדובר  משותפת.  ולנסיעה  ציבורית  לתחבורה  העדפה  שיתנו 
באחד המיזמים החיוניים והחשובים ביותר במטרופולין תל אביב. 
אלפי  עשרות  יום  מדי  לשרת  צפוי  המהירים  הנתיבים  פרויקט 
נהגים, ולתת לנוסעים שירות חשוב וחיוני. המיזם הענק יעודד את 
ויאפשר לנהגים להשאיר את הרכב  השימוש בתחבורה ציבורית, 
הפרטי מחוץ ללב המטרופולין ולהשתלב באופן מיטבי עם מרכיבי 

התחבורה הציבורית האחרים".
סמנכ"ל נתיבים מהירים בחברת נתיבי איילון, עוזי לוין: "מדובר 
סל הפתרונות שמשרד התחבורה  כחלק ממארג  בפרויקט חדשני 
לציבור  חדשה  בשורה  שיביאו  מקדמים  איילון  נתיבי  וחברת 
הפרויקט  הנסיעה.  הרגלי  לשינוי  ויביאו  אביב  בתל  המועסקים 
המאפשרת  אביב,  תל  למרכז  פקקים  עוקפת  אלטרנטיבה  מייצר 
לתל  בחניון מחוץ  רכבם הפרטי  את  לציבור המועסקים להשאיר 
מהירה,  ציבורית  בתחבורה  לעבודתם  יום  יום  ולהגיע  אביב, 
מערך  על  המתבסס  סביבתי  הינו  הפרויקט  שיתופית.  נסיעה  או 
במטרופולין  התנועה  הגודש  על  המקל  חשמליים  אוטובוסים 

ת"א".

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' | צילום: דוברות הכנסת

ירידה במחירים. חנות פארם
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03-6162228

דירות 
למכירה

א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט
26/02-28/02/2020  

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. 

2,750,000 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

 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

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 
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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,300,000 
גמיש תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

בית שמש

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 

+ מעלית. בק"ד, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח. בק"ה, 
פנטהאוז במפלס אחד, 
4 חד' )מעל 100 מ"ר(, 
+ מרפסת 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 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)05-05(_____________________________________________

דירת 2 חד', 
לל"ת, בפושקינא 

27 אומן

למכירה באומן

052-4414833

2-2.5 חדרים

 קוטג' מעוצב ברמה 
גבוהה, 6 חד', 2 מפלסים, 

אופ' לקומה שלישית. 
"ארזי נדל"ן"

_____________________________________________)06-09א(052-6127937

אופקים
 בהזדמנות! דירות, 

בתי-קרקע, קוטג'ים, פנטהאוז, 
וילות, במחירים אטרקטיביים. 

_____________________________________________)07-10ל(דינה 050-8257676

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ג' 3.5 חד', 
ק"ב, משופצת + 2 יח' 

בק"ג, מושכרות ב- 5,300 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)08-11ל(ש"ח 055-6720457

 בבלעדיות ב"שחף 
נכסים" בחרדי בעליון דירת 4 
חד', פונה לנוף, היתרי בניה 

בתהליך, רק 1,550,000 ש"ח 
054-9422194)09-09(_____________________________________________

 דוד רזיאל, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 

קומה 4, אזור מתחרד, 
1,270,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)09-09(_____________________________________________

 הרצל, 3 חדרים, בנוי 55 
מ"ר, קומה 4, אזור מתחרד, 
945,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)09-09(_____________________________________________

 הנרקיס, 3.5 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 

4, 890,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)09-09(_____________________________________________

 הגפן, 2.5 חדרים, שיפוץ 
יסודי, בנוי 60 מ"ר, קומה 3, 
אזור מתחרד, 835,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(רויאל נכסים 054-3191310

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

יח"ד, 2,450,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)09-09(- נכסים" 03-5791514

 באזור טרפון דופלקס 
מחולק ל- 4 ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, 2,300,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בפ.כץ, 50 מ"ר, ק"ג 
+ הרחבה גדולה בצד ובגג, 

1,350,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 באזור אדמור מגור! 110 
מ"ר, ענקית, ק"א, 3 כ"א, 

סוכה ענקית, 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור צפניה, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית + מעלית, 

2,200,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה מתקדמת 
דירות 3 חד' אחרונות, מחיר 

גמיש, קבלן אמין תיווך הנדל"ן 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 בשיכון ה' בגמר בניה 
פנטהאוז 100 מ"ר + גג 

מוצמד, 2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)09-09(הנדל"ן 050-4177419

 בלנדאו 120 מ"ר, ק"א, 
חזית, מפוארת במיוחד 

)אופציה ליחי"ד בק"ק( גמיש 
_____________________________________________)09-09(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באזור שקט מבחר 
דירות 3 חדרים בגמר בניה 

1,650,000 *** 6 ח' + חצר 
2,700,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 09-09(תיווך(_____________________________________________

 בהאי גאון, 4 חדרים, 
100 מ"ר, קומה א', 
משופצת ומפוארת 
+ 2 יח"ד יוקרתיות 

)אפשרי לרכוש גם בלי 
היחידות( 052-2452820 

_____________________________________________)09-09("מקסימום נדל"ן"

 דירה, ק"ק, 130 מ"ר + 
יחידה להשכרה + חצר גדולה, 

שיכון ג' תיווך BA יזמות
_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

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

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

052-3344721)09-09(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)09-09(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו( לכל מטרה, 

3,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)09-09(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, 
דופלקס, ק"ג, בלעדי! 
מול השומר, מחולקת 
לשתי דירות נפרדות 

של שלושה חדרים כל 
אחת, עסקה מדהימה, 

רק ב- 1,750,000 מיידי, 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)09-09(בועז 050-4156080

 בבלעדיות בשיכון ג', ק"ב, 
עורפית, כ- 60 מ"ר + היתר 
בנייה של כ- 90 מ"ר נוספים 

רק ב- 1,720,000 גמיש 
נדלניסט - נפתלי

054-5951599)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ג' 
ברח' יהודית, ק"ק, עורפית, 
50 מ"ר + היתרי בנייה לעוד 

30 מ"ר ואופציות נוספות רק 
ב- 1,620,000 גמיש נדלניסט - 

_____________________________________________)09-09(נפתלי 054-5951599

  מציאה, בפרדס כץ 
כ- 140 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות, מניבה כ- 8,000 
ש"ח במחיר מיוחד רק 

ב- 2,120,000 ש"ח נדלניסט - 
_____________________________________________)09-09(נפתלי 054-5951599

 בלעדי! ברמת אלחנן 
5.5 חד' + יחידה מושכרת, 
155 מ"ר, ק"א + מעלית + 

חניה, משופצת א. פנחסי 
03-5799308)09-09(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בבית יוסף יח"ד 2 
חד', כ- 35 מ"ר, אופציה, 
מפוארת 830,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 מציאה!!! בשבטי 
ישראל 4 חד' ענקית, 

כ- 100 מ"ר, מ.חלקית, 
3 כ"א 1,750,000 נדל"ן 

_____________________________________________)09-09(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בזבוטינסקי ק"ב 
ואחרונה, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 4,600, 
1,270,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

אופציה בגג 1,190,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בברוט, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קרקע, 3 
כ"א, היתרים לצדדים 

1,290,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

משופצת 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

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

050-3000121)09-09(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-09(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד', 
ק"א, חזית, כ- 85 

מ"ר, א.ענקית, חניה 
1,490,000 נדל"ן הקריה 

050-30000121)09-09(_____________________________________________

 במשולם ראט בט"מ, 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"ב, 

חדשה!!! 1,050,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 במשולם ראט 50 מ"ר, 
ק"ב, היתרים מיידים!!! 

לצד ולגג 1,850,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

אופציה 1,350,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)09-09(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

מפוארות, 4 חד' + גג 
ענק + 2 יחידות מפוארות 
מושכרות לסגירה מיידי! 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 

אחת 4 חד' גדולה עם 
יחידת הורים + 2 יחידות 

של 2 חד' מושכרות, 
הכל מפואר, 2,300,000 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!!! בקובלסקי, 
דופלקס 200 מ"ר, 

מושקעת, 6 חדרים, גג 
פתוח, מעלית אפיקי 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 054-8474843

 באהרון דב השקט, 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

ללא מעלית, דירת 4 
חדרים משופצים עם 

אופציה לבניה על הגג, 
1,850,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות במלצר, 
דופלקס, ק"ד + ק"ה + 

מעלית, 6 חד' + סוכה + 
חניה, ניתנת לחלוקה, 160 
מ"ר, ב- 2,860,000 גמיש 

נדלניסט - נפתלי
054-5951599)09-09(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר, 
ק"ב, פונה לשדרת גושטנקורן, 
חנייה בטאבו, ניתנת לחלוקה, 

_____________________________________________)09-12א(2,800,000 054-5770150

 באזור מוהליבר 7 ח' 
ענקית )קומה שלמה(, ק"א 

+ מעלית, 4 כ"א, חזית, 
3,300,000 ש"ח "אפיק 

_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 באזור מנחם, 5, חדשה, 
ק"ב + מעלית, 2,600,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)09-09(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 5 ח' 
יפהפיה! ק"ד + מעלית, חזית, 

2,300,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 דירת נכה בחנקין, 5 
חד' + חצר, 2,000,000. 
בהלוחמים כ- 100 מ"ר, 
1,730,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)09-09(_____________________________________________

 מציאה, בבניה בכהנמן, 5 
חד', ק"א + מרפסת 50 מ"ר, 
מחיר גמיש )אופציה ליחי"ד( 
_____________________________________________)09-09(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במתתיהו, 5 חד', ק"א, 
חזית + חניה מפוארת במיוחד 

2,450,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 מציאת השנה! באיזור 
עזרא פרויקט באישורים 

סופיים לפני היתר, 5 חדרים, 
135 מ"ר, כניסה תוך 3 שנים, 

רק 1,950,000 ש"ח פרטים 
במשרד! הראשון בתיווך

054-3050561)09-09(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)09-09(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)09-09(הארץ 03-8007000

 בברטנורא פנטהאוז נדיר, 
4 כ"א + יחידה מושכרת, 

מעלית, 3,100,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בצבי בחרדי, בלעדי, 5 
חד', ק"א, חזית, כ- 135 
מ"ר, מושקעת, מרווחת 

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 באזור אלישע 5 חד', 130 
מ"ר, ק"ב, חזית, 3 כ"א + 

חניה שמורה, 2,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(גמיש א. פנחסי 03-5799308

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

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

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)09-09(לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א.מינץ, 
כ- 4 חד', כ- 85 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + מ.סוכה 
+ ח.בטאבו + משרד, 

1,100 ש"ח, 1,770,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514
053-31288884)09-09(_____________________________________________

 באזור חבקוק, חדשה, 
4.5, גדולה + מרפסות, 

125 מ"ר, מושקעת "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, 
ק"א, חזית, 4 ח', 100 

מ"ר, משופצת + מעטפת 
40 מ"ר, 1,840,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, 4 חדרים, 
מושקעת, 110 מ"ר, ק"א, ע"ע 
+ מטבח פסח + סוכה גדולה 
_____________________________________________)09-09("תיווך - אריה" 053-3172172

 בקוצק-הר סיני, 4.5 
חד', חזית, מעלית, מיידית, 

2,210,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בדנגור, 
4 חד', ק"ד, גג בטון, 

1,330,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)09-09(_____________________________________________

 ברח' התנאים )גבול 
ר"ג(, 4 חדרים, 100 מ"ר, 

ק"א, חזית, 3 כ"א )רק 
6 דיירים(, חניה כפולה, 

דירה ענקית, במיקום 
מושלם!! 052-2452820 

_____________________________________________)09-09("מקסימום נדל"ן"

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

מ- 1,980,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)09-09(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)09-09(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)09-09(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בנחום 
4 חד', ק"ג 1,950,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא מחולקת 
ל- 2, מתאים לטאבו משותף 
2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בהשומר כ- 4 חד' ענקית 
ומשופצת, חזיתית, ק"ב 

1,820,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בדנגור בלעדי! 4 חד', 
ק"ק, מרווחת, 105 מ"ר, 
מפוארת + חצר ענקית 

מרוצפת מגודרת ופרגולה 
לסוכה ענקית, שווה 

לראות, 1,790,000 פינוי 
גמיש! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)09-09(_____________________________________________

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

יפות, 1,600,000 אפיקי 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי באזור הרב שך 
השקט, 4 ח', קומה ג', 98 

מטר + סוכה ענקית + 
מעלית 2,100,000 תיווך 
_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בגולומב, 4 
חדרים, בבנין חדש, כ- 

100 מ"ר, חזית, ק"ב + 
מעלית, כניסה מיידית, 
2,230,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 מציאה! חייבת להימכר, 
באזור הרב יעקב לנדא, קומה 

6, 4 חד', כחדשה, חזית, 
פתוחה לגינה, כ- 90 מ"ר 
+ סוכה וחניה בטאבו, רק 

ב- 1,980,000 גמיש נדלניסט - 
_____________________________________________)09-09(נפתלי 054-5951599

 בלעדי! באזור הנביאים 
4 חד', ק"ד + א. בגג בטון, 
חזית + חניה, משופצת + 

פיר למעלית 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא 
בן זכאי 4 חד' + מרפסות, 

ענקית, 105 מ"ר + אופציה 
40 מ"ר כולל היתר, ק"א + 

חניה 2,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בבניין חדש 
4 חד', 100 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, א.לקנית חניה, חזית 
2,300,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 באזור שיכון ג' בניין 
חדיש, 4 חד' + מ.שמש, ק"א 

+ מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת 2,230,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות! בטבריה, 4 
חד', מרווחת ויפהפיה, 3 כ"א, 

ק"ג, אופציה עתידית בגג, 
במחיר מעולה! תיווך-אנג'ן 

02-8000080)09-09(_____________________________________________

 א.השניים, 4 חד', 
מעלית, 3 כ"א + סוכה, 

כ- 110 מ"ר, מ.אדריכלית 
+ ח.בטאבו, א.מ/שמש 

+ מחסן, 1,830,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)09-09(_____________________________________________

 א.סוקולוב, כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה, 
1,560,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 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(_____________________________________________

 בר"ע באזור 
הראשונים בבניין חדש 
4 חד' 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(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' ענקית 
+ אופציה ל- 40 מ"ר, 3 כ"א, 

משופצת, ממוזגת, ק"ב, 
מתיווך, 2,250,000

_____________________________________________)07-10א(052-7130328



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

א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט  26/02-28/02/2020

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 
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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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 

_____________________________________________)08-15א(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

 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 

+5 חדרים

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית + אופציה 
1,615,000 ש"ח גמיש 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

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

_____________________________________________)07-10א(אחורית 050-7638194

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

דופלקסים

2-2.5 חדרים

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

בטאבו, קומה א', במחיר 
_____________________________________________)07-10א(מצויין 052-7656210

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 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 

עם יחידת דיור בבניין 
איכותי, חזית, ק"א עם 

מעלית וחניה, 3 כ"א 
2,200,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 4 חד', בניין חרדי, קומה 
נוחה, במצב מצויין, 970,000 

_____________________________________________)07-10א(053-3101598

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 במרים הנביאה בטאבו 
משותף 3 חדרים, קומה 

ב', חדשה לחלוטין, 3 
כ"א!!! 1,100,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
1,050,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה, ק"א, חזית, 

_____________________________________________)08-11א(1,550,000 054-7988427

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

חד', 30 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', מושכרת ב- 

2,600 ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 550,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)08-08(ב"ב 054-6506501

 4 חד', קרקע, כניסה 
פרטית, חניה + אופ' 

להרחבה, מרפסת ענקית 
מרווחת וממוזגת, לל"ת 

_____________________________________________)08-11א(054-8591339

מעלה עמוס

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-15ש(2,500 מ"ר 02-5380949

 באהרונסון, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
1,920,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור פנקס/וינברג 
3.5 חד' משופצים, ק"ג 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,950,000 

ש"ח גמיש בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 בבן פתחיה 4.5 חד' 
משופצים ומרווחים, ק"ב 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

+ אופציה להרחבה 30 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 באזור הירדן, כ- 3.5 חד', 
ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח 

מפתח ב-"אפיק - נכסים" 
 03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בעזרא/רבינא, 97 מ"ר, 
קומה נוחה, חזית, משופצת, 

3.5 חד' )ניתנת לפיצול(, 
1,870,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)09-09(_____________________________________________

 בטרום אכלוס בהלוחמים, 
3 חד', ענקית ויפה + נוף, 

1,615,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A 09-09(תיווך(_____________________________________________

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

סוכה, 1,800,000 אבי
B.D.A 09-09(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)09-09(- מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
+ 70 מטר הרחבה קיימת 

ומשולמת! למגורים 
+ תשואה! "אביחי - 

_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 ברב שך! 2 חד', ק"ב, 
ענקים! 1,380,000 ש"ח 

מפתחות ב-"אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 בבן זכאי! 3 חד', 
ק"ב, ענקית! 1,600,000 
ש"ח מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות במכבים, 
3 חד', 70 מטר, קומה 3, 

אופציה, 1,300,000 פנחס 
_____________________________________________)09-09(נכסים 055-6789653

 ברבי עקיבא, 3 חדרים, 
חזית, קומה ב' אחרונה, 

גג בטון, בתהליך פינוי 
בינוי 052-2452820 

_____________________________________________)09-09("מקסימום נדל"ן"

 מציאה נדירה!!! 
באדמו"רי-אלכסנדר מחולקת 

ל-2, רק 1,100,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 3 חד' 
+ מעלית 1,550,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא מחולקת 
ל- 2, מתאים לטאבו משותף 
2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)09-09(_____________________________________________

 בטרומפלדור בלעדי! 3 
חד', קומה 3.5 אחרונה + 
אופציות, מציאה, לחטוף, 

רק ב- 1,170,000 ש"ח 
מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)09-09(_____________________________________________

 נויפלד, 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושקעת, 
בניין מעולה, ליד נורוק, 
1,410,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 באבוחצירא בלעדי! 
3 חד', משופצת, ק"ג + 
סוכה אחרונה, גג בטון, 
אופציות גדולות, בניין 

מעולה, במחיר מעולה, 
1,320,000 גמיש אפיקי 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 בקובלסקי בלעדי, 3.5 
חד' גדולה ומפוארת, 

ק"ג, חזית, סלון ענק + 
אופציות וסוכה, במחיר 

מעולה אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח', כ- 80 מ', 
באזור הרב שך, קומה ג', 
חזית + חתימות למעלית 

1,660,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)09-09(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים, דירת נכה + 50 
מטר, חצר בטאבו, מסודרת 
1,600,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ 
3.5 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, ק"א, חזית + 
אופ', 1,450,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי יוסי, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 

מטופחת, קומת קרקע 
)עורפית(, כניסה פרטית, 
מיידי, 1,420,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)09-09(_____________________________________________

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

בטאבו + סוכה, רק 
1,750,000 גמיש חיים 

סופר נדל"ן
050-6452128)09-09(_____________________________________________

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

משופצת חלקית
054-4472335 משה חווית 

_____________________________________________)09-09א(נדל"ן

 בבלעדיות בק.הרצוג, 
3 חד', 50 מ"ר + 2 יח"ד 

)מכניס 5 אלף(, משופץ, ק"א, 
1,850,000 ש"ח פנחס נכסים 

055-6789653)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 70 מ"ר, משופצת, ק"ג + 

א.בצד ובגג 1,580,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור אחיה 
השילוני, 3.5 חד', 85 מ"ר, 
משופצת, חדשה, ק"א + 

מעלית + חניה, 3 כ"א, 
אופציה + היתר 11 מ"ר 

1,880,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 73 
מ"ר, ק"ג + היתרים לבניה 

על הגג, נוף פתוח 1,550,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)09-09(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
80 מ"ר + א. להרחבה בצד 

כולל רצפה ועמודים + א. בגג 
בטון, ניתן לעשות יחידות, 
ק"2.5 אחרונה 1,950,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

סוכה, ד.ג. תיווך
050-4122744)09-09(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם, 3 
חד', ק"ב, 74 מ"ר + 

א.ותוכניות צד וגג 74 מ', 
מ.מהיסוד, 1,440,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)09-09(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/כ.מדב 
הוז, 3 חד', כ- 75 מ"ר, 

ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,330,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

 א.המכבים, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 
הרחבה צד 45 מ"ר + כ- 
110 בג.בטון, 1,280,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)09-09(_____________________________________________

 בדוד המלך בבלעדיות, 
2.5 חד', 62 מ"ר בסמוך חצר 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)09-09(_____________________________________________

 מציאה!!! במנחם, 
2.5 חד', חזית, קומה 

נוחה, מטופחת ומהממת, 
ב- 1,350,000 בלבד!!! תיווך-

_____________________________________________)09-09(אנג'ן 02-8000080

 בחברון, 2.5 חדרים, 
65 מ"ר, עורפית ושקטה, 
קומה 2 עם אופציה, רק 

1,350,000 חיים סופר 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן 050-6452128

 בלעדי! באזור נחום 2.5 
חד', 70 מ"ר + היתר 20 מ"ר, 
מסודרת, 1,530,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 בהזיתים-ביאליק בלעדיות 
דופלקס גג, קו1', 5 חד', 185 

מ"ר + חניה "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)09-09(דסקל 050-5926021

 לל"ת, באזור הדתי, כניסה 
נפרדת, קומת קרקע, 3.5 

חדרים, 770,000
_____________________________________________)09-12א(052-8929975

 מבחר דירות גדול למגורים 
ולהשקעה, רק עסקאות 
טובות, לקביעת פגישה

04-9991211 לוינגר תיווך 
_____________________________________________)09-09(לאנ"ש

 למכירה דו משפחתי, 
180 מטר + יח' דיור 80 מטר, 
מגרש חצי דונם + נוף מהמם 

לכינרת, 1,350,000 ש"ח 
RE/ 050-2442446 גמיש

_____________________________________________)MAX)09-09 עינב

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

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

_____________________________________________)09-09(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)09-09 עינב

 למכירה קרוב לכינרת 
דירת 4 חדרים, 130 מטר, 

קומה ראשונה, אופציה 
להרחבה, 670,000 ש"ח גמיש 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)09-09(עינב

 למכירה בקריית שמואל, 
בניין חדש, דירת 4 חדרים, 100 

מטר + מרפסת, 900,000 
ש"ח לסגירה 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)09-09 עינב

 בקרית שמואל רח' 
המגינים, קומה 1, 3 חדרים 

+ אופציה להרחבה, 620,000 
055-9884251)09-09(_____________________________________________

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)09-09(עינב

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חדרים, קומה 8, 80 

מטר, חדשה + מרפסת + נוף 
לכינרת, 790,000 ש"ח

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)09-09(עינב

קוטגים
 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 
_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר(, 
2,100,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

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

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,200,000 

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב רש"י 
בבניין קטן, 3 חדרים בכניסה 

נפרדת, קומה ראשונה + 
מרפסת, 1,840,000 בלעדי 

_____________________________________________)09-09(לתיווך "צימוקי" 02-5638221

 בניין חדש בעין גנים 
השקט, דירות 5,4,3 חדרים 

ודירות גן גדולות ומפוארות + 
מעלית שבת ומחסן

050-3528252)09-09(_____________________________________________

 ברב קלישר 3+1 + גג, 
קומה 3, ללא, רק 1,450,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח מיידית!! 050-4811122

 באלחנן! )סוף חפץ חיים(, 
5 חדרים ענקית + גג ענק, 

פתוחה ומאווררת, 1,430,000 
054-5566145)09-09(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם, 
5 ח' פלוס מעלית וחניה, 

מושקעת ויפה, מיידית, רק 
1,650,000 ש"ח

050-4811122)09-09(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חנה 
סנש פינת אחד העם, קומה 2, 
כ- 100 מ"ר, ממ"ד, מ.שמש, 

מעלית, חניה צוות אביגד 
072-3957393)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

קריית גת

בני ברק 

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

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

רחובות
 ברמב"ם קרוב למרכז 
4 חד', 112 מ"ר, קומה 

4/4, ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד, 2 
שירותים, 3 מרפסות 
סגורות, חנייה בשפע 

_____________________________________________)06-09א(054-7203964

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בביל"ו השקט! 3 חדרים 
גדולה! משופצת, 3 כיווני אוויר 

מלאים, סוכה, 1,350,000 
054-5566145)09-09(_____________________________________________

 בשאול המלך, 3.5 חד', 
ק"ק, 70 מ"ר, חצר, 2 כניסות, 
1,250,000 ש"ח גמיש, למיידי 

_____________________________________________)09-10()פינוי-בינוי( 058-6245122

 בפתח תקוה בכפר 
אברהם ביונה גרין 3 + מעלית 

שבת, מסודרת ומטופחת 
050-8090136)09-09(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברב חיון, 2 ח', במקור 

גדולה, פלוס הול + מרפסות, 
מעולה לכל מטרה, קרובה 

לרכבת הקלה וליציאה לתל 
אביב, רק 1,190,000 ש"ח 

050-6610501 050-4811122)09-09(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

אלעד

 באזור נחלת יצחק, 
ק"ק + חצר, 45 מ"ר, חדשה, 

אופצייה לריהוט, מיידי!
_____________________________________________)09-12ל(054-8448204

2-2.5 חדרים

 בחנה סנש דופלקס 
מהמם, 5 חדרים, 120 

מ"ר פלוס גג ענק, 
7,000 לחודש חיים סופר 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן 050-6452128

 ברבינו תם דופלקס 
בקומה רביעית, 5 חדרים 
עם גג גדול, לבד בקומה, 

מעלית וחניה, 6,900 
לחודש חיים סופר נדל"ן 

050-6452128)09-09(_____________________________________________

 באזור לנדא, 5 ח', ק"א 
+ מעלית, חזית, 7,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09("אפיק - נכסים" 03-5791514

 5 חדרים, בלנדא/הרב 
הירש, ק"א, ע"ע + מעלית, 

חזית + חניה + מחסן, מיידית 
_____________________________________________)09-09("תיווך - אריה" 053-3172172

 4 חדרים, במרכז העיר, 
רח' צפניה/זכריה, ק"א, ע"ע, 

חזית, מושקעת, מיידית "תיווך 
_____________________________________________)09-09(- אריה" 053-3172172

 בחייטייב בלעדי, 4 
חד', ק"ב, חזית + מעלית 
+ סוכה, מטבח ואמבטיה 
חדשים, ממוזגת, מיידית, 

מפתחות אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)09-09(בועז 050-4156080

 ברחוב הרב ברוט 3 חד', 
ק"ק, יציאה לחצר גדולה, 

מרוהטת חלקית, מיידי
058-7663012)09-09(_____________________________________________

 דירת 3.5 חדרים בשיכון 
ג', רח' יהודית 5 בני ברק, 

קומה ב', מזגן בכל חדר, דוד 
שמש, מחיר: 4,000 מיידי 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 054-2377271

 3.5 חדרים ברחוב 
אהרנסון 9, קומה א' תיווך 

_____________________________________________)BA)09-09 יזמות 054-4980159 דורון

 באברבנאל בלעדי, 
3 חד', ק"ד, מרוהטת 
קומפלט, משופצת, 
במיידי, רק ב- 3,300 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בעמי קרוב 
לטבריה, כ- 100 מ"ר, 3 

חדרים גדולים + מרפסות 
גדולות, מטופחת 

ושמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, 4,250 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

ק"ג ללא מעלית, 
עורפית ומסודרת, מידי 
4,200 ש"ח בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 050-5308742 
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 3 חד', כ- 60 מ"ר, רח' 
בית יוסף 3, קומה 5, מעלית, 
מרוהט קומפלט, 4,300 ש"ח 

_____________________________________________)7-9ש(052-7610171
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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

 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

 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

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

 2 יחידת ארוח 
לזוגות/משפחות, מחירים 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

 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
קיט _____________________________________________)47-47(054-6506501

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

 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 8,500 ש"ח 
פינוי 1.3.20 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

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

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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(_____________________________________________

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

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)07-10א(לל"ת 054-9792311

 במתתיהו אולם 220 
מ"ר, ק"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

 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 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

מבנים

 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)51-52/20(_____________________________________________

יבניאל

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

 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)06-32(_____________________________________________

 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 052-3540874

 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 
_____________________________________________)06-05/21א(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

כפר ורדים

פתח תקווה

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

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

משרדים

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

מרפסת גדולה לכנרת והגולן, 
_____________________________________________)4-15ש(מבצעי חורף 050-4124556  ביטקובסקי, 4 חד' 

מושקעת, 110 מ"ר, 
ק"ד, מעלית שבת, לטווח 

ארוך. שמעון
_____________________________________________)06-09ל(050-7957487

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בעמישב ליד גני הדר 3 

חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 
_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

אולמות
 בדמשק אליעזר, אולם, 

כ- 40 מ"ר, חדש, מיידי! 
_____________________________________________)06-09ל(למטרה שקטה 054-5634160

 למכירה / השכרה 28 
מ"ר, מרכז מסחרי, אבטליון 

23 באלעד, מיקום מצויין 
_____________________________________________)06-09ל(054-3456791

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)07-10א(050-6770150

 חנות להשכרה ברחוב 
טרומפלדור, במיקום מעולה, 

20 מ"ר + קומת גלריה, כ- 15 
מ"ר, מתאים לכל השימושים 

המסחריים, קוסמטיקה, גלריה 
וכו', לפרטים נוספים

050-5834666)07-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)07-10א(03-5709011

 להשכרה בגבעת 
שאול בנג'רה פינת בן 

עוזיאל, 3.5 חד', כ- 40 
מ"ר למשרד 
_____________________________________________)07-10א(02-5342918

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חדרים החל 

מ- 470,000 ש"ח אורלי נדל"ן 
054-2332692)08-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות חזיתית, 
30 מ"ר, בבני ברק בכיכר 

אדלר )כהנמן(, חנייה פרטית, 
שרותים בחנות + גישה לנכים 

_____________________________________________)08-09א(052-7653525

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

 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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)06-09ל(מידי! 054-5634160

 מציאה! יפיפייה ומאווררת, 
מתוכננת במיוחד, כחדשה, 

ממוזגת ומאווררת באיזור וינזיץ, 
מרוהטת קומפלט, 2,650 ש"ח 

050-5677030)07-10(_____________________________________________

 להשכרה יח"ד חדשה,  
40 מ"ר, לקליניקה / משרד / 
מגורים, באזור שבטי ישראל, 

2,500 ש"ח גמיש, לל"ת 
_____________________________________________)7-10ש(053-2709861

 בזבוטינסקי פינת רמב"ם, 
משופצת, מאוררת, נוף, ק"ד, 

_____________________________________________)08-11ל(ללא 054-8597986

 ברמת אהרן 2 חד' + 
הול + מרפסת סוכה, 
מרוהטת, ממוזגת, 3 

כ"א, יפה וחדשה
_____________________________________________)8-9ש(054-8420912

 2 חד', בקיבוץ גלויות, 
ממוזגת ומרוהטת, סוכה + 
מעלית, לתקופה ממושכת 

_____________________________________________)09-10א(054-8486301

 בקריית הרצוג מציאה! 
יחידת דיור לזוג שמתחתן, 
מיידי, מקסימה, מרוהטת, 

_____________________________________________)09-10(2,300 ש"ח!!! 054-8435953

 באזור הרב קוק 2 ענקית, 
65 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, מיידית, 
3,500 ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)09-09(_____________________________________________

 באהרון דב עמי 2.5 
חדרים מטופחת, חזית, 

ק"ג + חניה, 3,600 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(ללא תיווך 054-4290600

 במרים הנביאה 2.5 
חד', כ- 50 מ"ר, ק"ב, 
מסודרת ויפה 3,400 

נדל"ן הקריה
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 ברימון-ויז'ניץ, מטופחת 
ומושקעת, 2 חד', ריהוט מלא, 

_____________________________________________)09-12ל(ק"א, 2,500 054-8419486

 ברח' דניאל, 2 חד', ק"א, 
מרוהטת, ממוזגת, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ל(052-7683705

 לזוג צעיר, יח"ד חדר וחצי 
ברמת אלחנן, מטופחת, יפה, 
_____________________________________________)09-10ל(ממוזגת, ק"א 052-7115499

 בשד' אינשטין יח"ד 
25 מ"ר מרוהטת, מתאים 

לזוג/בודד 2,600 נדל"ן 
_____________________________________________)09-09(הקריה 050-3000121

 יחידה 2 חד', ק"ב, ריהוט 
מלא, דוד"ש, כיווני אוויר 

מצויינים, 2,000 ש"ח
_____________________________________________)9-11ש(054-8430740

עסקים

 "רימקס עוצמה", 
ברחוב ההסתדרות, 2 עסקים 
הפעילים מעל עשור, 46 מ"ר 

+ 20 מ"ר, מציאה!! צוות 
_____________________________________________)09-09(אביגד 072-3957393

 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)09-09(_____________________________________________

 להשכרה או מכירה 
בבן גוריון בית נח, משרד, 

כ- 15 מ"ר, משופץ, 
קומת קרקע, כניסה 
פרטית, לכל מטרה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 חנות 27 מ"ר + גלריה, 
רבי עקיבא 33, זקוקה לשיפוץ 
 BA ואנחנו משתתפים תיווך

_____________________________________________)09-09(יזמות 054-4980159 דורון

 חדר להשכרה במרכז רבי 
עקיבא, רק 1,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)BA)09-09 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 25 + 
גלריה ברחוב ירושלים, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא קרוב לרב קוק, 22 

מ"ר, חזית, חצי קומה, 
לכל מטרה, 3,500 ש"ח 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 בלעדי באנילביץ חנות 
להשכרה, כ- 100 מ"ר, 

מושקעת מאד, ק"ק, 
כניסה מיידית, מתאימה 

לחנות בגדים/שמלות 
כלה/מרפאה ולכל מטרה 

לפרטים נוספים סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)09-09(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, חנות למכירה, כ- 

20 מ"ר, חזית, משופצת 
ומושכרת, מיידי, 

600,000 ש"ח, מתאימה 
להשקעה, גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! חנות 
84 מ"ר להשכרה או למכירה 
_____________________________________________)09-09("אפיק - נכסים" 03-5791514

 להשכרה ברבי עקיבא 
ירמיהו ב"ב, חנות חדשה 

מהנילון, 39 מ' + שירותים + 
מטבחון, 4,500 ש"ח

050-4103310)09-09(_____________________________________________

 ברשותך דירה או נכס 
מסחרי? ניהול נכסים זה 

אנחנו תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)09-09(054-4980159 דורון

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

 BA למיידי, 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)09-09(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה מעון פרטי, 
10 דק' מב"ב + מוניטין 

_____________________________________________)9-12ש(טל' 050-5304424

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)09-09(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)09-09(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מקום מרכזי + חניה
_____________________________________________)09-12ל(052-7140101

 בסוקולוב, 160 מ"ר, 
גישה נוחה, מרוצף, מיידית, 

מחיר גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 יש לכם קליניקה, 
משרד, מרפאה, יש לנו 
עבורכם הצעה מצויינת 
_____________________________________________)09-12א(לפרטים: 072-2773606

 חדש! למשרד/לכל 
מטרה, 30 מ"ר, בב"ב, באזור 
_____________________________________________)09-12א(ריינס השומר 050-4158751

 להשכרה בבני ברק 140 
מ"ר בבנין הכשרת הישוב 

החדש במחירי היכרות, קומה 
גבוהה + חניות ומחסן תיווך 

_____________________________________________)BA)09-09 יזמות 054-4980159 דורון

 משרד 34 מטר ברב קוק 
 BA 8 עם חניה וגישה תיווך

_____________________________________________)09-09(יזמות 054-4980159 דורון

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-13/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

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

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

 "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

נהריה 

מרכז

 במרכז, קמפוס מרווח 
ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

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

 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(_____________________________________________

 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

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

 נופש פסח במרכז, 
פנסיון מלא, תוכניה 

מגוונת, באווירה חרדית, 
6,990 ש"ח, בכשרות 
הרב שמואל בורשטיין 

_____________________________________________)07-10ל(שליט"א 058-7179228

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

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

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

 ברבינו אשר דירת 1.5 
חד' מרוהטת, מאובזרת 

וממוזגת, ק"א, 1,600 ש"ח. 
_____________________________________________)09-12ש(050-9734807
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט  26/02-28/02/2020

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

 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(_____________________________________________

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! 
_____________________________________________)08-19ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 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

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

הסעות

הובלות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

שידוכים

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

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

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

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

צפת

צפון

קוממיות

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 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

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 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)06-32/20(_____________________________________________

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

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

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

טיוטה

 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 הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

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

ייעוץ נישואין

 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

מכירת רכבים

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

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

 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

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 למסירה ללא תשלום 
ספה מבד בצבע בורדו במצב 

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

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

טיולי ג’יפים

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 נמצאה בב"ב בתחנה 
ברח' עזרא שקית עם שמלות 

_____________________________________________)06-07ח(לאירוע 053-4163356

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 למסירה שולחן 140*85 + 
נפתח בצבע וונגה

_____________________________________________)06-07ח(052-7609593

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

סובארו

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 נמצאו משקפי ראיה 
של נשים בציון הרש"ש ביום 

 רוכש במזומן תמונות, _____________________________________________)07-08ח(פטירתו 052-7108798
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)07-08ח(בעבר 054-2509001

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)07-08ח(052-2786557

 זוג רמקולים למערכת 
60 וואט בנויים מעץ בהיר 

צליל חזק ונקי 80 ש"ח טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 רדיאטורים להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7180828

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

_____________________________________________)07-08ח(052-7180828

 גי' פי אס במצב מעולה 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 050-4110991

 מציאה! מצלמה סמסונג 
כחדשה + נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-4110991

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מגהץ קיטור טפאל במצב 
מצוין 370 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ל' בצבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 מדפסת HP ביתית, סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 למכירה מגהץ קיטור 
מורפי 350 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)07-08ח(053-3364930

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

 טויוטה קורולה 2008 
)רובוטי(, הכי חסכוני 
בדלק, 115,000 ק"מ 

054-6287000)08-11(_____________________________________________

 סובארו- B4 שנת 2011 
+ מערכת גז, 129,000 ק"מ, 

23,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)08-09ל(054-8485173

הלבנת שיניים

 "הובלות אנ"ש" מבצעים 
את כל סוגי ההובלות, שרות 

_____________________________________________)08-11ל(מעולה! 055-6753336

 בס"ד משרדו של עו"ד 
שמחה כהן מעניק יעוץ וייצוג 

_____________________________________________)08-09ל(משפטי 053-4107884

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)08-11ל(053-4307097

 נמצא רב קו אנונימי ברח' 
_____________________________________________)08-09(לנדאו ב"ב 055-6787098

 נמצאה מצלמה במירון 
בתאריך כה' אב 03-6167949 

_____________________________________________)08-09ח(052-7162312

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש בתרומה תנור + 
_____________________________________________)08-09ח(עמודון ספריה 058-7703010

 למכירה מיטה וחצי בבני 
ברק במצב מעולה

_____________________________________________)08-09ח(052-8370535

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול + 

_____________________________________________)08-09ח(ארון נעלים 053-3155532

 מעונין לקנות עתיקות 
_____________________________________________)08-09ח(ויודיאקה 050-4125850 גיורא

 אוסף בולים ומעטפות דוד 
_____________________________________________)08-09ח(050-4145583

 נגן, מקליט, רמקול חיצוני 
16 ג'יגה 50 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8474176

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט של 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)08-09ח(052-2437292

 זוג רדיאטורים 11, 12 
צלעות סילמור, 450 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4100013 באריזות

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-9577081

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצויין 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)08-09ח(052-7649441

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 050-4187088

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 בעל רכב יונדאי פרטית, 
מעוניין בהסעות במשך כל 

שעות היום, במחיר הוגן
050-5829142 053-9520228)09-12(_____________________________________________

 נמצאה שקית עם 2 זוגות 
מכנסיים חדשות לפרטים: יוני 

_____________________________________________)09-10ח(050-2006990

 אבדו משקפיים יקרות של 
נער לפני כשבועיים באיזור 

רחוב השומר בב"ב
_____________________________________________)09-10ח(052-7617966

 נמצאה מצלמה ברחוב 
_____________________________________________)09-10ח(הירקון בני ברק 054-8474176

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא ב"ב

_____________________________________________)09-10ח(054-8474176

 נמצא תליון שרשרת צבע 
כסף מול ארמונות חן ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110838

 נאבדה משאבת חלב 
)הנקה( ביום שלישי טז' שבט 

)11-2-20( חשובה לבעליה 
המוצא יתקשר למס'

_____________________________________________)09-10ח(054-8430296

 נמצא מעיל שחור בחנות 
"אצל בתיה" בירושלים 52 ניתן 

_____________________________________________)09-09(לקבלו בחנות 050-2006990

 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

 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

 לבית מדרש דרושים ספרי 
_____________________________________________)09-10ח(קודש 055-6786825

 דרוש למכירה בחינם 
פלאפון סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)09-10ח(במצב חדש 058-3281474

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)09-10ח(זרקור 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למכירה מכונת כביסה 
300 שקל + כירים גז עם תנור 

_____________________________________________)09-10ח(300 שקל 055-6883937

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(03-6196964

 3 מוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברה טובה 330 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מקרר קטן במצב טוב 
בהזדמנות! מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 למכירה מיקרוגל סמסונג 
גדול בהזדמנות! 170 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 220 ש"ח )גמיש(

_____________________________________________)09-10ח(054-4443635

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(130 ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב אבק תוצרת הובר 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 בהזדמנות מסך גק גדול 
150 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מחשב נייד מצויין! מהיר 
בהזדמנות!!! 480 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מיקרוגל חדש באריזה 
צבע לבן 250 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4474076

 מעבד מזון חדש באריזה 
_____________________________________________)09-10ח(300 ש"ח 052-7177781

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 050-4187088

 רדיטאור 13 צלעות 
מעולה!!! בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(053-3187278

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח ובטריה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 058-3245685

 תנורים לחימום ביתי 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 גריל לפיתות 70 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מתקן לשוארמה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח גמיש 054-427385

 קולר מים תמי 4 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מפזר חום ביתי 20 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מאורר עמוד כחדש 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 רדיטאור לחימום ביתי 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מאורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח 054-4273857

 2 נברשות מיוחדות לסלון 
כל אחת 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מחשב נייד מהיר במציאה 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 055-6651237

 HP דיו חדש למדפסת 
ב- 40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)09-10ח(054-8431644

 דיו חדש למדפסת 
CANON ב- 65 ש"ח בבני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק 054-8431644

 מסך ל- DVD ב- 290 
ש"ח 03-5700672

_____________________________________________)09-10ח(054-6389446

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה בירושלים שואב 
אבק לרכב כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5884371

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(03-6196964

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)08-09ח(054-2633790

 למכירה שואב אבק + 
שטיח 140 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 למכירה מסך מחשב + 
פקס משולב 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 תנור מובנה במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח 054-8487627

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 מיקרוגל מכני 150 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

_____________________________________________)06-07ח( גנרטור 500 03-6191468

 חדש! מיקסר 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת ברד 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת פופקורן 490 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)06-07ח(054-8431644

 ביקיור לייזר המקורי נגד 
כאבים להשכרה לניסיון לפני 

קנייה ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-4458394

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 050-4187088

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 220 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)06-07ח(054-4443635

 מכונת קפה מרפי רצארד 
באריזה 250 ש"ח דוד

_____________________________________________)06-07ח(050-4145583
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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

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

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

כללי

 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

במלון המלך כורש, נתניה צמוד לטיילת

גלאט כשר משגיח צמוד

עם 

להרשמה: 
050-3131740 ,03-6880091

 • מתנפחים  • פעילות ענפה לילדים ועוד...
• כרטיסים לילדים לפעילות במדרחוב

• טיולים ועוד

אוצרות חיים פסח

שמעון פרץ 
במופע סטנד-אפ

 הרב חיים זאיד 
שליט"א

הפייטן דוד 
שלמה שירו

הרב שחר לוי 
שליט"א

הרב יצחק פדידה 
שליט"א

 יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים 

סטנד אפ תזונתי 

אורן שלום
אמן החושים

בצלאל הקוסם

לילה שמיני חינם
למזמינים כל החג

מבצע

יר
ע
ה

ד 
ה

 2 בסיסי מיטה מעץ 
כחדשים 350 ש"ח מתאים 

למ.יהודית )בני ברק(
_____________________________________________)06-07ח(050-4159176

 למכירה שולחן + כוורת 
צבע עץ + צהוב בננה במחיר 

מציאה 500 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מיטה משולשת 
+ 2 מזרונים במצב מצוין 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח נייד 052-7636279

 שידות לבנות 150 ש"ח 
כיסא מנהלים 50 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(03-6196964 052-7698994

 שולחן וכיסאות לסלון 500 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)06-07ח(052-7698994

 מציאה! שולחן אור לסופר 
סת"ם לא מתכוונן 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-4425688

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 054-5705546

 עגלת בייבי ג'וגר תאומים 
אדום מצויינת 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7617627

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי דו צדדי במצב 

מעולה במציאה 300 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7171872

 סים טוקמן כשר של רמי 
לוי ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(052-7167777

 פלאפון נוקיה 230 במצב 
מצוין 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(050-4110225

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
90 גובה 90, 8 מגירות, 500 

_____________________________________________)07-10ח(ש"ח מצב חדש 054-3584040

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
50 גובה 60, 3 מגירות גדולות, 

_____________________________________________)07-10ח(עוצב חדש 054-3584040

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 ספה 3 מושבים דמוי 
עור איכותית מאוד רגליים 

נפתחות 500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)07-08ח(050-4141470

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 ארון כתר תליה לקולבים 
+ 2 מדפים ב- 70 שקלים 

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 שולחן + 6 כסאות ב- 
450 שקל ירושלים

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-8420684

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-8454536

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות 140 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן נמוך 69*69 
מתאים גם לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 סט חדר של רופא, שולחן, 
מיטה טיפולית, וכסאות במצב 

_____________________________________________)07-08ל(מצויין 052-2943081

 חדר שינה קומפלט 
"עצמלה" חדר בנות לבן/ 

ורוד במחיר אטרקטיבי, במצב 
_____________________________________________)07-08ל(מצויין! 052-7611537

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)07-08ח(מעולה 70 ש"ח 052-6140800

 אופניים ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדשים 052-6140800

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

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

_____________________________________________)07-08ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 joie מציאה! טיולון חדש 
ב- 400 שקלים כל הקודם 

_____________________________________________)07-08ח(זוכה 055-6743613

 טרמפיסט + כסא 
בשימוש חצי שנה כמו חדש 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 055-6743613

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 טיולון שחור מצב טוב 
ללא חגורה 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(053-3120620

 למכירה טיולון אדום מצב 
טוב מתקפל לתיק 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 למכירה כיסא אוכל גדול 
ורוד יציב מתכוונן 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה, לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753

 03-5792841

מנקים חורף

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

10-99
אלפי פריטים

&
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”אצל בתיה“

 ב - 

 כל בגד

 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

 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

 במציאה!!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 

ארונית ושידה תואמת, צבע 
דובדבן 280 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8420684

 מדף סנדויץ אדום 30*30 
צבע דובדבן קוניאק 50 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב 052-7600336

 שולחן לילדים גדולים 
כחדש ממש עבודת נגר בצבע 

טורקיז + 4 כסאות ב- 300 
__________________________________________________________________________________________)08-09ח(בני ברק 052-7156976

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון בגדים 2 דלתות + 
מגירות + כוורת יפיפה 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-4170185

 ארון 5 דלתות מצב מעולה 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-2180197

 מיטה מצב מעולה מיטה 
כפולה 2*1.6 כולל מזרון 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-2180197

 למכירה מיטת איי ריזר 
חזקה 500 ש"ח מצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 052-7681438

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונות מטבח + 
_____________________________________________)08-09ח(שיש 500 ש"ח 054-8487627

 כיור לאמבטיה בצבע 
פרגמון 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 שידה מצב מעולה 
40*102 260 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-2180197

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן עגול מזכוכית עם 
גלגלים 250 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן, 6/8 כסאות 
לסלון בשימוש כמה חודשים, 
אפשרות לכסאות או שולחן 

בלבד בהזדמנות
_____________________________________________)07-10ח(052-4227714

 ספריה מהממת, סנדוויץ, 
2.40 + ויטרינה, חום בהיר, 4 

_____________________________________________)07-10(אלף, גמיש 050-8730232

 עגלת טיולון במצב מצויין 
_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-8401217

 כחדש!! משטח החתלה 
לשידה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)08-09ח(70 ש"ח 058-4843223

 חדש!! נעלים צבע כחול 
מוקסין מנקסט מושלמות 

מידה 21.5 עם סקוטצ' רק 45 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי מצב מצויין 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-5737813

 אמבטיה לתינוק צבע לבן 
_____________________________________________)07-08ח(45 ש"ח 053-3155415

 שידת החתלה, שמנת, 
6 מגירות, 700 ש"ח גמיש 

050-8730232)07-10(_____________________________________________

 פלאפון C2 כשר אורגינל 
70 ש"ח נא להתקשר לפלא': 

_____________________________________________)08-09ח(053-6727062

 למכירה פלאפון גלאקסי 
יאנג לא כשר רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(055-6887495 050-4171492

 מציאה! פלאפון טאצ' 
סמסונג במצב מעולה 60 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)08-09ח(050-8776286

 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

 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

 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

 למכירה מזגן 2 כח סוס 
במצב טוב תדיראן 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-3337530 אבנר

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)06-07ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שואב אבק 90 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 למכירה תנור בילד אין 
במצב טוב 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 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

 שולחן סלון מסיבי 
ושמור מאוד, צבע חום 

מהגוני, מידות: אורך 
1.80, רוחב מטר, עם 
פתיחה של עוד מטר, 

נקנה ב- 12,000, מחיר 
נדרש 1,500 ש"ח

054-9003001)09-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 ארון ספרים מפואר סגנון 
עתיק 1.7 מטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7128429

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טבו 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 054-5705546

 שידות בצבע לבן 2 
מגירות 40 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(055-6788952

 ספה 3 מושבים יפה 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 055-6788952

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-3463482

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין 150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 ספפה לנוער מצוינת 
_____________________________________________)09-10ח(ונפתחת 400 052-7653954

 כורסאת ריקליינר 
נפתחת מעולה 500

_____________________________________________)09-10ח(052-7653954

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-8454536

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 כיסא גלגלים 250 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק 054-8463975

 2 כיסאות מטבח כחדשות 
מתכת מנומר עם משוב מעץ 

180 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)09-10ח(052-3466398

 מיטה מתקפלת 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 למכירה מיטת נוער מצב 
נפתחת מעולה צבע שמנת + 

פלסטיק 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 שידה פוקסי שמנת, 120 
רוחב, גובה 80, 8 מגירות, 

מצב חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)07-10ח(054-3584040

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-8420684

 שולחן סלון חום כהה, 
שמור, רוחב 130 אורך 60 

ס"מ גובה 45 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(050-4087927

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות כורסת יחיד 
עור צבע חום 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש!!! 052-2786557

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)06-07ח(220 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 052-5737813

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 למכירה ארונית מטבח 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

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

_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח 054-8476805

 שידת החתלה יפה מאוד 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 500 ש"ח 052-7655838

 מיטת מעבר + מזרון ב- 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 052-7655838

 טיולון במצב מצוין צבע 
סגול חברת ספיריט 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-8464909

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)09-10ח(054-8446728

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

_____________________________________________)09-10ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)09-10ח(054-8446728

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(פשוט לחטוף! 050-4187088

 מציאה! כסא בטיחות 
חדש לתינוק 120 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)09-10ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר' 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(אוונט 058-345685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 מתאמים לבוגבו סלקל 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם! 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 058-3245685

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 מזרן לעגלה של מזרונית 
צבע שחור קרם 30 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-5737813

 משחק צורות של פישר 
פרייס 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 עריסה כמו עגלה חדשה 
מהממת 100 ש"ח נייד

_____________________________________________)09-10ח(052-7150021

 עגלת בוגבו קמיליאן 
צבע גינס שכיבה טיולון וכיסוי 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 050-4633264

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 תלת אופניים לתינוק 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 כרטיס 32 גיגה, SD עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3263264

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167777

 למכירה נוקיה 230 צבע 
לבן 2 סימים ב- 250 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(054-8027830

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)09-10ח(050-8776286

 טלפון אלחוטי באנגלית 
_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח 054-8463975



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 
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03-6162228
א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט  26/02-28/02/2020

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 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 180 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 משקפי שמש חדש 
חברת "אופטיקנה" ב- 20 

_____________________________________________)06-07ח(שקל 050-8776286

 שעון יד יוקרתי אכותי 
ברמה ב- 200 שקל

_____________________________________________)06-07ח(050-8776286

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)06-07ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4087927

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 מכתב מאליהו ה' חלקים 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 200 ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 תחפושות מתוקות 
אוברול כולל כובע כלב/נמר/

חתול לתינוק גיל שנה וחצי רק 
_____________________________________________)08-09ח(20 ש"ח 058-4843223

 תחפושת מהממת שפן 
עם גזר גדול לגיל 3/4 רק 20 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק קטן וכן מלח / רב 

חובל עם כובע לגיל 3 רק 15 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח נייד 052-2432982

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)08-09ח(120 ש"ח 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-9577081

 תריס אלומיניום לבן 
1.30*1 300 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7645405 בב"ב בערב

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)08-09ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
לאספנים שמורה מאוד 300 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)08-09ח(שקל 054-6838654

  אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)08-09ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)08-09ח(053-3124207

 מדיח כלים במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח 054-8487627

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102264

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102263

 למכירה אופנים הילוכים 
גלגל 26 200 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(050-4169800

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-5385013 בני ברק

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב / 
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 מציאה פסנתר אורגן אורך 
1.1 מטר רוחב 0.70 מטר 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-4116799

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)07-08ח(050-4157763

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 054-6838654

 אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)07-08ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)07-08ח(053-3124207

 אוסף 560 אסימונים מכל 
השנים 500 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(050-4106788

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות וכד' 

_____________________________________________)07-08ח(170 058-3287846

 אוזניות קשת שחורות 
ללא שימוש כלל 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 תיק לאופניים 25*35 ס"מ 
_____________________________________________)07-08ח(30 ש"ח 058-3287846

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 גלילי טפט לקיר מהממים 
חדשים 70 ש"ח כ"א

_____________________________________________)07-08ח(052-7125823

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 זוג בלונים קטנים לגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

300 ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)06-07ח(052-2786557

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כביסל 4 מגירות מצב 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 450 ש"ח 050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 370 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102263

 סט חליפות אירובי ב- 40 
שקלים בלבד! לפרטים נוספים 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102942

 משחק קופסא מי מה 
היכן 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 מצלמה משוכללת 350 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח נייד 052-7150021

 נברשת לסלון נטיפים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7150021

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)09-10ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 אופניים לילדים BMX ב- 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 058-3245685

 כיור לאמבטיה 40 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 70 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 קורקינט לילדים 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופני פעלולים 150 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 חוטי דיג 10 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 כיסא לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופנים למבוגרים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 גקים לרכב 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 למכירה כ- 300 שמלות 
כלה יפהפיות, גם לחרדים / 

אפשרות לבודדים, בזול
053-2827371)09-16(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות סורג 
בטן לחלון במידות שונות 

500 ש"ח אפשרות להתקנה 
_____________________________________________)09-10ח(052-7116853

 מזוודה )בני ברק( 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק 054-8431644

 כריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557 בפתח תקוה 

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה חדש אכותי ב- 30 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 050-8776286

 שעון יד לאישה חדש 
יוקרתי חברת גלרי ב- 150 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 050-8776286

 פאה סינטטית חדשה 
חום גוונים 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7679123

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(050-4157763

 תחפושת משה רבנו מידה 
_____________________________________________)09-10ח(4 20 ש"ח 052-7676856

 מעיל צמר שחור לנשים 
מידה 46 במצב מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 ילקוט לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 משחק קופסא מליונר 
המצוות של פלדהיים 45 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7600336

 3 שמלות ערב, גיל 14, 
ורוד עתיק, צהוב ושחור תחרה 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח כ"א 054-8529353

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח -054

_____________________________________________)09-10ח(8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למסירה בחינם בב"ב 
מגפון ג'מס כחול 37 במצב 

_____________________________________________)09-10ח(מעולה 054-5342428

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 90 ש"ח 052-7600336 

_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 חליפה חדשה לחלוטין 
שחורה של קסטרו מידה 48 

_____________________________________________)09-10ח(199 ש"ח 058-3263264

 מציאה! מצלמה + 
מסרטה חברת SONY, איכות 

HD, חדשה ממש + נרתיק 
+ מטען + סוללה נוספת 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח נייד: 054-8464909

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה רק 

_____________________________________________)09-10ח(350 ש"ח 052-2786557

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4102263

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 50 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4102264

 נגן סולו בלוטוס הקלטה 
_____________________________________________)09-10ח(85 ש"ח 03-5797481

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה נברשת מפוארת 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7656713

 נעלים מהממות חדשות 
כחולות מנקסט לתינוק מידה 

21.5 רק 45 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 חדש בנילון!! תחפושות 
מהממות אברהם אבינו / 

משה רבינו לגיל 7-10 רק 40 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 הליכון חשמלי פישר 
פרייס חדש באריזה 170 

_____________________________________________)07-08ח(במקום 250 053-3108157

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר מסע כבד של פרידי 
דביר ב- 36 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר בעקבות אתהלך 
של אהרון מרגלית ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 למכירה פסנתר ב- 500 
ש"ח כל הקודם זוכה נעמי 

_____________________________________________)07-08ח(054-2013391

 למכירה תיבת דואר 
חדשה עם מפתחות 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

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

_____________________________________________)06-07ח(בבני ברק 054-8431644

ביקוש 
עבודה

 מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רישיון וכדומה ללא 
_____________________________________________)07-08ח(עבודה פיזית 054-6580174

 תופרת מנוסה מחפשת 
עבודה באזור בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(054-8440338

 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

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)06-07ח(054-8421756

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה א’ באדר - ג’ באדר תשע”ט  26/02-28/02/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ 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
_____________________________________________)07-10ש(052-4751951

 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

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

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

 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 
_____________________________________________)06-09א(058-3239723

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

 בת"א דרוש מחסנאי + 
רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, שכר 

- 6,500 ש"ח למתאימים - 
שכר משופר קו"ח למייל

ns@schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)04-09ש(03-6813567 טל: 03-6815066

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)08-10ש(050-8938869

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 בפתח תקווה / גבעת 
שמואל מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה / צהריים, שכר 
_____________________________________________)6-9ש(גבוה למתאימה 054-7978069

 למעון חדש באזור קוקה 
קולה מטפלת מנוסה, תנאים 

מצויינים 055-6778601    
052-7118997)06-09(_____________________________________________

 עובדת למשרד / חנות 
באלעד, 3 פעמים, -15:30

21:00, תנאים טובים קו"ח 
_____________________________________________)06-09ל(לפקס - 03-616-0006

 לאיטליז בב"ב דרוש 
קצב למשרה מלאה 

+ קופאית, א.לשעות 
גמישות, תנאים טובים 

למתאים 052-6391018 
_____________________________________________)6-9ש(052-3391017

 למזנון חלבי בב"ב דרוש 
עובד רציני לתקופה ארוכה 

_____________________________________________)06-09ל(לשעות הערב 054-8479820

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות

_____________________________________________)6-9ש(054-2421996 052-4003742

 לחנות רהיטים בב"ב 
דרוש/ה מנהל/ת מכירות 

+ שרות ברמה גבוהה 
קו"ח לפקס

_____________________________________________)6-9ש(077-555-8680

באזור גוש דן דרוש נהג/ת

052-5828130

למשרה מלאה / חלקית
תנאים טובים למתאימים

אוטובוס / א.צ.ז

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום בב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8420794

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)02-03ח(054-8421756

xsos  דרושים מוכרים, 
סדרנים, למשמרות, שכר גבוה 

למתאימים, בונוסים ועמלות 
גבוהות, לפרטים:

_____________________________________________)07-10ש(053-3935840 או בחנות

קו עיתונות דתית / 8262226 / 

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495

• נהג/ת חלוקה

• מחסנאי/ת
רשיון ג' / 4 טון

מעל שנה רשיון 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!
03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il 
03-5771144

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת 

למשרה מלאה. ניקול
_____________________________________________)07-10ל(050-7250631

 דרושה עובדת במרכז 
ירושלים לחנות סידקית, גלאים 

_____________________________________________)07-10ל(+40 054-8418969

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/

ות ל- 2-3 שעות ביום, 
אפשרות לעבודה מהבית 

_____________________________________________)05-10א(053-3173244

 לגן דתי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנתיים וחצי, 

שעות 8:00-13:15
_____________________________________________)08-11ל(052-8530061 052-8226582

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בק. אונו למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה

_____________________________________________)7-10ש(050-4102929

 דרושה מיידי עוזרת בית 
יסודית, אמינה, זריזה, קבועה 

+ המלצות חובה
054-8543214 בערב אחרי 

_____________________________________________)07-10א(20:30

 דרוש נהג חלוקה 
עם רשיון ב' משנת 

2007 מאזור מודיעין לוד 
_____________________________________________)6-9ש(והסביבה 052-8708776

 לארגון מצליח בבני 
ברק דרושים מתרימים 

לשעות הבוקר, הכשרה 
במקום, אפשרות 

למשכורות גבוהות 
_____________________________________________)08-09(לפרטים 052-7111138

 נשים וסמינריסטיות 
לעבודה בצהרונים בגני ילדים 
בב"ב, שכר משתלם, תנאים 

 etgarim18@gmail.com :טובים. מייל
_____________________________________________)08-11(פקס: 077-456-4101

 דרושים נהגים חרוצים 
ושרותיים לטווח ארוך עם רשיון 

C1, תנאים טובים
_____________________________________________)08-11ל(050-6563426

 מנהלת חשבונות 
מוכשרת ומיומנת מאד 

פנויה למשרה חלקית למשך 
_____________________________________________)05-06ח(חודשיים 050-4139096

 התפנה מנהל אחזקת 
רשת מוסדות בנסיון מקיף כ- 

 דרוש נהג פנסיונר +רשיון _____________________________________________)05-06ח(12 שנים 054-8437543
למשאית לכמה שעות בודדות 

על אוטובוס זעיר באזור בני 
_____________________________________________)08-11(ברק 050-9894422

קו עיתונות דתית / 8263339 /

למסעדה באונ' בר אילן דרוש/ה:

לפרטים, שי: 053-8273577

עובד/ת פס 
בין השעות 09:00-16:00 או 10:00-17:00

manpower3@mhmc.co.il
 03-5771144

בית עמנואל )חל״צ(
למעון לגיל הרך ברמת-גן דרושות

המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לנשים וגברים כאחד
יאיר דמארי, מנכ״ל

בעלות:
תעודת הסמכה בהוראה/תעודת גננת/מטפלת

נסיון מוכח בעבודה עם ילדים בגיל הרך
זיקה ואהבה לעבודה עם ילדים

תנאי שכר טובים למתאימות
להגשת מועמדות יש לפנות לשירן ממשאבי אנוש

בטלפון 054-5522027
shiran-s@ramat-gan.muni.il מייל

גננות/מטפלות

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 052-7641817

 דרושה אישה ללינה אצל 
אישה מבוגרת עצמאית, ימים 

_____________________________________________)09-10(א-ה 050-5491222

 הנדסאית אדריכלות 
למשרד אדריכלות ועיצוב פנים 

בב"ב גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 עובד/ת אמין/ה מהבית 
לתפקיד הנה"ח, מזכירות 

וניתוב קריאת שירות גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מזכירה גרפיקאית לת"ת 
בירושלים גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנה"ח לסביבה חרדית 
בת"א, 12,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהלת משרד לארגון 
בבני ברק, ניהול יומנים, מענה 

טלפוני וכו'. גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהל/ת אירועי הפרשת 
חלה באזור המרכז, בסיס 

+ בונוסים עד 20,000 ש"ח 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח + רכב 
צמוד, שכר 15,000 - 20,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 גננת מקצועית וחמה לגן 
חובה בכ"ס, למיידי! לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ל(052-3020663

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר / 
_____________________________________________)09-12א(ערב 052-6607070

 למעונות וגנים בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה חלקית/
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
_____________________________________________)09-12א(054-7708715

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 עובד למחסן בגדים 
לגהוץ ועבודות מחסן, 

בין השעות 9:00-13:00, 
תנאים טובים!
_____________________________________________)09-10ל(054-5652753

 באזור ק.הרצוג ב"ב 
דרושה סייעת לגן, 

גילאי שנתיים וחצי - 3, 
אחראית, מסורה, אוהבת, 
7:30-16:00, שכר נאה! 

_____________________________________________)9-12ש(050-4146721 בערב

 א/נשים לעבודה בשעות 
גמישות, אפשרות כהכנסה 

נוספת, לתאום פגישה
_____________________________________________)09-12ל(053-3163814

 למעון בגבעתיים, מיידי, 
גננת או סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה כולל תשלום חגים 

_____________________________________________)09-12(וארוחות 052-3838484

 לפנימייה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושה טבחית 

מקצועית ומסורה להכנת 
ארוחת ערב בשעות אחה"צ, 

_____________________________________________)09-10ל(לפרטים: 054-8401241

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

בין השעות 10:00 ועד 
לשעה 15:30 לפרטים 
_____________________________________________)09-09(נוספים 052-7652801

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירה + נסיון. תנאים 
_____________________________________________)9-9ש(טובים! 072-2230781

 לחברת בניה בירושלים 
מזכיר/ה להקלדות ועבודה מול 

עובדי החברה, שעות נוחות, 
7,500 ש"ח נטו. קריירה

072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 למשרד שקט במרכז בני 
ברק מזכיר/ה, לא נדרש ניסיון, 
שעות נוחות, 43 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)09-09(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית פקיד/ה 
לעבודה מהבית לתיאום 

פגישות מול לקוחות, 4-5 
שעות ביום - גמיש, שכר 

8,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 לחברה בתחום מוצרי 
צריכה דרוש/ה סוכן/ת שטח 
בירושלים, שכר 10,500 ש"ח 

+ רכב צמוד. קריירה
072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)08-11(_____________________________________________

 ברמת גן תופרת במכונה 
תעשייתית + חוט ומחט, 

_____________________________________________)08-11(שעות גמישות 03-5797279

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א, 40 ש"ח 

לשעה, תנאים מצויינים 
_____________________________________________)08-09א(052-7690437

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושה מעצבת עם נסיון 

בבנית אתרים לפרטים 
_____________________________________________)8-9ש(054-2662287

 למשרד רואי חשבון 
במרכז תל אביב, משרד 

בקרבת מרכז עזריאלי בו יש 
גם צוות מהמיגזר החרדי, 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות 
)בעל תעודת חשב/ת שכר( 
מנוסה ועצמאי. יחסי אנוש 

טובים, יכולת עבודה בצוות, 
משרה מאתגרת עם אפשרויות 

לקידום. קורות חיים לפקס: 
03-760-4646 מייל:
liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בתל אביב, משרד בקרבת 

מרכז עזריאלי בו יש גם צוות 
מהמיגזר החרדי דרוש/ה רואה 

חשבון/מתמחה לתפקיד 
מאתגר, נדרש: למידה מהירה, 
השתלבות בעבודת צוות יחד 

עם יכולת עבודה עצמאית 
ושליטה באקסל. קורות חיים 
לפקס: 03-760-4646 מייל: 

liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 מזכירה מוכשרת לעבודה 
מהבית. גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________
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