
לא מצליחים להוריד את מדד 
העוני? בואו נבנה טבלה חדשה

/ עמ' 4

30 מיליארד: דו"ח 
חברות הביטוח נחשף

 / עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי ט"ו בחשוון תשע"ט  24/10/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום א' בחשוון תשע"ח 10/10/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

פחות קבלנים, 
יותר מיסים

עמ'  5

אברכים משלמים יותר

תחקיר 

'קו עיתונות'

מזה 7 שנים המוקד החיצוני 
של התמ"ת לא מתפקד 
ואנחנו משלמים על זה 

ביוקר • מוקדנית לאברך 
שממתין לזיכוי 3 שנים: 

"כרגע מבחינתנו אין העברת 
כספים… ואין צפי להעברת 

כספים" / עמ' 2  

התנהלות כושלת בתמ"ת:

ליקויים חמורים 
ברשות המים 

/ עמ' 5/ עמ' 5

מדד המדינות 
המושחתות

מחל 
הליכוד 

רי בני ברק 
צעי

ותושבי השכונות 

 יעקב וידר 
בראשות

העסקנים דואגים למקורבים 
          אנחנו דואגים לתושבים 

הפעם 
בוחרים 

וידר!



תחקיר 

'קו עיתונות'

אלי כהן

ה-13.10,  שבת  במוצאי  שהתקיימה  הלוטומניה  בהגרלת 
זוכים  שלושה  עלו  זוכים,  היו  שלא  הגרלות   18 ולאחר 
כשהפרסים עומדים על 28 מיליון ₪ בלוטו ועד 56 מיליון שקלים 

בדאבל לוטו.
 9.3 סך  על  בפרס  אחד  כל  וזכו  רגיל  טופס  מילאו  הזוכים  שני 
ואמש  מיליון שקלים   18.6 גרף  זוכה שלישי  ואילו  מיליון שקלים 

)18.10(, בשעות הצהריים, הגיע יחד עם אשתו לקבל את זכייתו.

הזוכה, פנסיונר מאזור רמת גן, אב ל-5 ילדים וסבא ל-5 נכדים, 
היו  אשתו  והוא  מאחר  להגיע  ימים  חמישה  לו  לקח  כי  שציין 
צריכים להירגע ולהגיע שלווים לבית מפעל הפיס. "חמישה ימים 
היינו בסערת רגשות, היינו צריכים להירגע לפני שאנחנו מגיעים 
אותם  את  שולח  שאני  שנתיים  "כבר  והוסיף  הפרס"  את  לאסוף 
המספרים, פעמיים בחודש, כל חודש. כנראה שהחודש הוא חודש 

המזל שלי!"
ילדיו  בכסף הזוכה מתכנן לסגור את כל המשכנתאות שלקחו 

והבטיח כי לעולם לא ייתן להם להיות במינוס בבנק.
במפעל הפיס מציינים כי בעבר היו מקרים דומים: בשנת 2016 
לאחר 55 ימים ו-16 הגרלות עלו בגורל שני זוכים, כל אחד ב-14 
עלה  הגרלות  ו-22  ימים   77 לאחר   2013 בשנת  שקלים.  מיליון 
 ,2009 שנת  יולי  בחודש  שקלים,  מיליון  ב-28  יחיד  זוכה  בגורל 
לאחר 63 ימים ו-19 הגרלות עלה בגורל זוכה יחיד ב-40 מיליון 
שקלים ובחודש דצמבר של אותה השנה )2009(, לאחר 77 ימים 
יחיד בדאבל לוטו ב-74 מיליון  זוכה  ו-22 בהגרלות עלה בגורל 

שקלים, סכום שיא בהגרלות הלוטו.

ט"ו בחשוון תשע"ט 224/10/18

איציק מצרפי

מדינת ישראל מסייעת לאוכלוסיות הורים שונות במימון 
מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם לכללי הזכאות 
של  הרשמי  בעמוד  שנכתב  כפי  המהלך  מטרת  השונים. 
שלומם,  על  מפקח  ומשפחתונים  יום  למעונות  "האגף  התמ"ת: 
בטיחותם והתפתחותם התקינה של התינוקות והפעוטות בגילאי 
וסביבה  נאותים  תנאים  מתן  הבטחת  תוך  שלוש,  גיל  ועד  לידה 
חינוכית-טיפולית מותאמת ופועל לשילובן של אימהות לילדים 
על  שם  מספר  לא  אחד  אף  אבל   ." העבודה  בשוק  הרך  בגיל 

הגיהנום שעוברים ההורים בדרך לכוונות הטובות. 
גובה השתתפות המדינה בשכר הלימוד מחושב על פי דרגת 
הזכאות. סכום שמופחת משכר הלימוד שאותו נדרשים ההורים 
לשלם למסגרת החינוכית, בהתאם לטבלאות השתתפות המדינה 
בשכר הלימוד. הסבסוד ניתן להורים לאחר שהם מגישים בקשות 
משלוח  שגם  אלא  ומשונים,  שונים  ם  ואישורי טפסים  ומצרפים 

מלא ומדוקדק של הטפסים לפי הדרישות לא תמיד עוזר.  
מספר  ברק  בבני  הרצוג  בקרית  ר  המתגור בדוי(  )שם  יוסף 
גם  הנדרשים,  המסמכים  את  "שלחנו  הציבור":  פניות  ל"מוקד 
את התוספות שהם דרשו, קיבלנו הודעת אישור קבלת המסמכים 

ומאז חלפו 3 שנים ואת הכסף עדיין לא ראינו".
החליטו  והתעסוקה  המסחר  ה,  התעשיי משרד   2011 בשנת 
יום  במעונות  לילדים  הורים  זכאות  קביעת  תהליך  את  להפריט 
לשכר לימוד מדורג. התוצאה הביאה לעיכובים הנובעים מחוסר 
כוח אדם או ארגון או שניהם יחד, בינתיים אלפי הורים משלמים 
 2011 רבים. בחודש מרס  יותר במשך חודשים  גבוהים  סכומים 
תגובת התמ"ת הייתה: "אין בוחנים תהליך מורכב שכזה בתקופת 
כ-7   ,2018 שנת  בסוף  היום  אנחנו  ש אלא  הראשונית"  ההרצה 
שנים אחרי והאנדרלמוסיה עדיין חוגגת כאילו מדובר במנהרה 

בלי קצה. 
על שהם שולחים את  הורים מתלוננים  ארוכה  במשך תקופה 
המסמכים פעם אחר פעם, אך הם לא נקלטים במערכת. שכיחים 
גם המקרים שטופסי בקשה שנשלחו, בהתאם לבקשת התמ"ת, 
בדואר רשום, לא הגיעו ליעדם )מפתיע(. חודשים לאחר ששלחו 

את הטפסים בדואר הרשום נדהמו הורים לגלות שכאילו לא היו 
לעתים  חלילה,  חוזר  הטפסים  להשגת  והמרוץ  מעולם  דברים 

לאחר שכבר שילמו שכר לימוד מלא בשל התקלה של התמ"ת. 
יוסף: "לא רק ששילמנו את המחיר של המעון במלואו משך 
מאמין  לא  ואני  שנים   3 עברו  מאז  שגם  אלא  ארוכה,  תקופה 

שאקבל את הכסף עם פיצוי".
2009 - תש"ע היה קיים נוהל פשוט יותר  עד שנת הלימודים 
הילד  את  רשמו  ההורים  הלימוד:  שכר  דרגות  קביעת  בתחום 
שכר  בעניין  זכאותם  דרגת  קביעת  לשם  טפסים  קיבלו  למעון, 
הלימוד, מילאו אותם וצירפו מסמכים מתאימים, העבירו לגננת, 
זו העבירה לתמ"ת, בתמ"ת קבעו די מהר דרגת שכר לימוד – ואם 
עד אז שילמו ההורים יותר מכפי שהיו צריכים לשלם, קוזז הסכום 
העודף מיתרת שכר הלימוד לאותה שנה. אלא שמרגע שהחליטו 
בתמ"ת להוציא את מוקד המסמכים המתישה אל קבלן חיצוני, 
בעלי  להורים  מגיעים  לא  והכספים  להידרדר  החלו  העניינים 

הדרגה. 
"השלב שאנחנו נמצאים עכשיו, זה שלב שהוא מעבר מתקופת 
ה-21...  במאה  ידנית  נבדקו  טפסים  המודרנית...  לתקופה  האבן 
המסחר  התעשייה,  משרד  מנכ"ל  תיאר  כך   – בעליל"  סביר  לא 
והתעסוקה דאז )2011( שרון קדמי, את המצב ששרר בכל האמור 
ילדים  של  הוריהם  שמשלמים  הלימוד  שכר  דרגות  בקביעת 

השוהים במעונות יום עד שנת הלימודים תש"ע.
הצהיר  בה  הנקודה  באותה  השתנה  מה  איפוא  לבדוק  ניגשנו 
קדמי בשנת 2011 על המעבר לעידן המודרני. רק בבקשה מכם, 
אל תחשבו לרגע שחלילה משהו השתנה. כי סאגת הייסורים של 

יוסף, נוכח נפלאות הביורוקרטיה התמ"תית תקועה אי שם. 
ביזנס  למערכת  שהגיע  בציטוט  אתכם  נשתף  העניין  לצורך 
משיחה של שושי, אשתו של יוסף, עם נציגת התמ"ת אליה חייגה 
בתאריך 26.8.18 )שלוש שנים אחרי!( כדי לבדוק מתי סוף סוף 

יועבר אליהם התשלום המיוחל. 
היא  נכון  לי  ואמרה  בדקה  המנהלת(  )ליאת  "היא  פקידה: 
כספים  העברת  לקבל  שצריכים  ההורים  ברשימת  כרגע  נמצאת 
אבל כרגע מבחינתנו אין העברת כספים אנו ממתינים לטיפול של 

המשרד ואין צפי להעברת כספים".

שושי: מה זאת אומרת אין? 
אישור  לקבל  אמורים  האלו  הכספים  מתי  צפי  "אין  פקידה: 
ההורים  ברשימת  נמצאים  כן  ואתם  צפי  אין  בעצם,  העברה 
שממתינים לקבל העברת כספים, כן אושר לכם, אבל... הכספים 
מתי יועברו אין לנו צפי לאמוד את זה, להגיד לך שזה יקרה בעוד 
חודש או בעוד חצי שנה או ברמת ההקצנה בעוד שנה / שנתיים 
אין לנו מושג אנחנו לא יודעים את זה וזה בטיפול המשרד כרגע". 
הציבור  לפניות  הוועדה  כיו"ר  כיהן  מקלב  אורי  שח"כ  מאז 
בכנסת, שנים עברו, דרגות לא נקבעו, וההורים עדיין ממשיכים 
לפי  לשלם  חייבים  שהיו  מכפי  בהרבה  גבוהים  סכומים  לשלם 
מנשוא  כבד  בנטל  מדובר  מקרים  מעט  בלא  האמיתית.  הדרגה 
כשמדובר באברכים ומשפחות מרובות ילדים עם הכנסה הרבה 

מתחת לממוצע. 
הוועדות בכנסת שקיימו דיונים בנושא הותירו רושם של תוהו 
ובוהו, החל מנתונים סותרים לגבי מספר הטפסים שנקלטו במוקד 
ו/או טופלו בו. בדיונים בוועדות עלתה במלוא חריפותה שאלת 
ההחזרים להורים. נכון לשלב זה נראה כי גם אם יוחזרו להורים 
ההפרשים, איש לא יפצה אותם על ריבית ששילמו או על מצוקה 

אחרת שנקלעו אליה בגין ההתנהלות הבעייתית של התמ"ת.
היטיב להגדיר את חומרת המצב יוסף: "כשאתה אברך ואתה 
לך  חייבים  התמ"ת  ומשרד  שקלים   1200 של  משכורת  על  חי 
רגל  לפשיטת  אותנו  להוביל  כלום  כמו  יכול  זה  שקלים   5000
ואין מי שישמע את הזעקה שלנו, פנינו לכל הגורמים האפשריים 
ובינתיים עברו 3 שנים - מקווים שמכאן תבוא הישועה.  התמ"ת 

מתעמר בחלשים, שלהם הוא אמור לעזור". 
אי אפשר שלא להיזכר בדבריו של ח"כ מקלב מאחת הועדות: 
הם  עצמם.  את  דחקו  ממש  או  הלוואות  שלקחו  אנשים  "יש 
לתמ"ת,  הזה".  בדבר  בהלוואה  שנה  חצי  עוד  לחכות  יוכלו  לא 
מסתבר, זה לא ממש מזיז. רגישות? התחשבות? ניסיון להקל על 
מצוקת ההורים? לא נראה שמישהו מביא בחשבון את השיקולים 

הללו חס ושלום. 
תגובת משרד העבודה והרווחה לא התקבלה עד לשעת סגירת 

הגיליון.

התנהלות כושלת בתמ"ת: 
אברכים משלמים יותר

אחרי 56 ימים: זוכה ב-18.6 מיליון בלוטו

• מוקדנית  ביוקר  זה  ואנחנו משלמים על  7 שנים המוקד החיצוני של התמ"ת לא מתפקד  מזה 
לאברך שממתין לזיכוי 3 שנים: "כרגע מבחינתנו אין העברת כספים… ואין צפי להעברת כספים"  

במחלקת ההגרלות של מפעל הפיס חיכו 56 ימים לזוכים בהגרלה וסוף סוף זה קרה – סבא ל-5 נכדים מאזור רמת גן זכה ב-18.6 מליון שקלים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 

שרה מור, חיה מרגלית 
עורך 'ביזנס': איציק מצרפי

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

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

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

צילום: אבי חיים



שיצעידו אותך קדימה  עם פרנסה מכובדת!הכוון מציעה לך מגוון קורסים יחודיים

צאו מהקופסא
ובואו

להרוויח יותר!

לפרטים והרשמה:

03-7707300/1

מחסור חמור בלוקחי דמים
זו ההזדמנות שלך!

מרכז הכוון בשיתוף ״טרם איכילוב״
משיקים קורס שאיבת דם ורידי ייחודי

רק 48 שעות לימוד בשילוב סטאז׳
ויש לך מקצוע מבוקש!

קורס לקיחת דמים 

ללא צורך במחשב גברים ונשים

גברים 

אתה בכושר? בוא להרוויח מזה!
מרכז הכוון בשיתוף ״כושר גייט״

משיקים קורס ייחודי וראשוני!
בוא להיות מדריך כושר גופני 

ובריאות,

מדריכי כושר
גופני ובריאות 

לימודי תעודה 

|

|

יש לך ידיים טובות?
בוא להוציא מהן זהב!

מרכז הכוון ו״מכללת הבונים״ מציעים
ורווחי  יצירתי  נדרש,  מקצוע  לך 
במיוחד! כל הכלים הנדרשים לביצוע 

ופיקוח על עבודות גבס וצבע

בניה בגבס וצבע

גברים 

גברים 

בזמן שלכולם חם - תעשו כסף!
הקיץ  כל  ליהנות  רוצה  אתה  גם 

מהכנסות גבוהות במיוחד?
מזמין  תעסוקתי  להכוון  המרכז 
הכי  המקצוע  את  ללמוד  אותך 

מבוקש והכי לוהט.

קורס מתקיני מזגנים

         לזכאים אופציית מימון נוספת

| מימון מלא לזכאים

תמיד חלמת לעבוד בהייטק ולהרוויח
עשרות אלפי שקלים בחודש?

מרכז הכוון ו״המכללה למנהל״ מציעים 
לך מקצוע מבטיח! בשלוחה החרדית 

של המכללה מנהל בעיר אלעד

גם את יכולה לעבוד בהייטק
ולפרנס בכבוד!

מרכז הכוון ו״המכללה למנהל״ מציעים 
לך מקצוע מפרנס בשלוחה החרדית 

של המכללה מנהל בעיר אלעד

קורס בדיקות
QA תוכנה

גברים 
     תוך 12 חודשים בלבד ויש לך תעודת

      גמר ממשלתית  |

גברים 

אתה מוכשר? בוא להיות מפתח תוכנה ולהתפרנס בכבוד!
 Full ״ בהצעה מיוחדת לפרנסה משתלמת: מתכנתAVRATECH / מרכז הכוון בשיתוף ״השתדלות

Stack המתמחה בכמות גדולה של טכנולוגיות ושפות פיתוח בעולם המתקדם והחדשני

Full Stack Web Development המקצוע החם בשוק

הקורס יתקיים בשעות הערב |

קורס ניהול
MCSA רשתות



נשים 
ISTQB כולל התמחות בינלאומית 

     ותעודת גמר ממשלתית | 
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באוכלוסייה  העוני  שיעור  את  למדוד  מציע  האוצר  משרד 
על פי הוצאות משקי הבית ולא על פי ההכנסות

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה:  עו"ד שייצג אותי בסכסוך משפטי מסוים 'פישל' ואני רוצה להתלונן נגדו בלשכת עורכי 
הדין לוועדת האתיקה. האם הם יכולים לחייב אותו לשלם לי את נזקיי?

תשובה: אם עורך הדין התרשל וגרם לך נזק כספי אותו אתה מעוניין לתבוע בחזרה מעורך הדין, 
עליך להגיש תביעה כספית לבית המשפט וזוהי למעשה תביעה אזרחית כספית שבמסגרתה בית 

המשפט יהיה מוסמך לחייב את עורך הדין לפצות אותך.
לוועדת האתיקה אינה עוסקת במחלוקת  להבדיל מתביעה אזרחית לבית המשפט, הרי שפנייה 

אזרחית כספית. וועדת האתיקה עוסקת בפן המשמעתי של התנהגותו של עורך הדין.
במילים אחרות, גם אם עורך הדין עבר עבירה משמעתית ואפילו אם ועדת האתיקה תקבע שעו"ד 
התנהל בצורה פסולה- עדיין וועדת האתיקה אינה הגוף שמוסמך בדרך כלל לחייב את העו"ד 
נזיפה,  התראה,  יהיה  עליו  שיוטל  העונש  אשם  יימצא  הדין  עורך  אם  שאף  להניח  ויש  בנזקיך 
השעיה על תנאי או השעיה זמנית או קבועה מלשמש כעו"ד- אך לא עונש בצורת פיצוי כספי על 

מלוא נזקיך.



שאלה: מה המשמעות של חברה בע"מ? מה משמעות ראשי התיבות בע"מ?

תשובה: חברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת ושונה מהאישיות המשפטית של בעלי החברה, 
לחברה יכול להיות בעל מניות )כלומר בעלים של החברה( אחד או יותר וראשי התיבות בע"מ 
הינם למעשה המילים בערבות מוגבלת. המשמעות של עירבון מוגבל הינה שבעלי החברה אינם 
מחויבים באופן אישי בחובות של החברה אלא רק עד לגובה הון המניות הראשוני של החברה, 
מניות  תמורת  הדרך,  בתחילת  החברה  לקופת  הכניסו  אותו  למדי  נמוך  סכום  כלל  בדרך  שהנו 

החברה שבבעלותם.
במילים אחרות, במידה וחברה מסוימת חייבת כסף לאדם, בדרך כלל הוא אינו יכול לבוא תביעה 

לבעל החברה אפילו אם החברה לא משלמת לו את החוב.



תעמוד  שהחברה  עצמי  את  להבטיח  אוכל  כיצד  בע"מ,  חברה  מול  עסקה  לי  הוצעה  שאלה:  
בהתחייבותה אם אין בהתחייבות החברה בכדי לחייב את בעלי המניות?

תשובה:כאשר מתקשרים בעסקה מול חברה בע"מ ניתן לדרוש ערבות אישית של בעלי המניות 
ולחייבם בצורה זו בכל החיובים של החברה לפי ההסכם. ניתן כמובן גם לדרוש בטוחות נוספות 
בהתקשרות עם חברה אך יש לשים לב שככל ולא קיבלנו ערבות אישית של בעלי המניות אזי כל 
התחייבויות החברה הינן התחייבויות של החברה בלבד ולא של האנשים עצמם שמנהלים את 

החברה בפועל.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

לא מצליחים להוריד את מדד העוני? 
בואו נבנה טבלה חדשה 

איציק מצרפי 

בימים  החלו  האוצר  משרד  כלכלני 
החדש  את  "המדד  לבנות  האחרונים 
על  עוני  לבדוק  במקום  קרי:  לעוני". 
פי ההכנסות, הכלכלנים יבדקו כמה עניים יש 

בישראל במונחי הוצאות. 
ונחמיא  בהצלחה  להם  נאחל  ראשית,  אז 
חדשים  מדדים  מחפשים  שהם  כך  על  להם 
העניים  את  למצוא  במקום  העוני  להגדרת 
כי  נראה  אך  ולאכול,  לנשום  להם  ולעזור 
בביטוח  להתאמץ,  צריכים  היו  לא  בכלל  הם 
אותה  את  בדיוק  הזו.  הטבלה  קיימת  הלאומי 
הטבלה אותה חיפשו כלכלני האוצר, הביטוח 

הלאומי מפרסם כבר במשך שנים. 
האוצר  שמשרד  מהעובדה  מתעלמים  אם 
מנסה להמציא מחדש את הגלגל, צריך להודות 
שיש הגיון בבדיקת העוני על פי מונחי הוצאה. 
מלצרוך,  תועלת  מקבלים  אנשים  כי  מדוע? 
יותר  הרבה  צריכה  לכן,  מלקבל משכורת.  לא 
שלנו  התפיסה  מאידך,  אך  מהכנסה,  בולטת 
כבני אדם את האחר היא לרוב על פי המותגים 
שהוא לובש או המכונית בה הוא נוסע, אבל מי 

אמר שכל אלו שלו?  
הכנסות,  מודדים  כאשר  האוצר,  לטענת 
שהכנסה  ומכיוון  נתון  ברגע  אותן  מודדים 
ברור  לא  מחודש-לחודש,  להשתנות  יכולה 
האם הנתון שנמדד הוא נתון מייצג. לדוגמא: 
שקל  אלף   30 שמרוויחה  היי-טק  עובדת  אם 
נוספת לאחר  מחליטה לקחת חצי שנת חופש 
הלידה ושלא במסגרת ההכנסה, ובדיוק באותו 
יירשם  שלה,  ההכנסה  מה  מבררים  חודש 

שההכנסה שלה היא אפס והיא תיחשב כענייה. 
יתברר  שלה,  ההוצאות  את  כשבודקים  אבל 
שהיא צורכת לא מעט. מצאנו שהגשר מעוות? 

בואו נבנה מתחתיו בית חולים. 
 למה? 

אם  דבר,  של  בסופו  צורכים  העניים  גם  כי 
הלוואות  יגלגל  הוא  לקיר  העני  את  תצמיד 
וישעבד את מה שאין לו כדי להביא למשפחתו 
ממחצית  יותר  שנית,  והמירב.  המיטב  את 
מכ- יותר  מרוויחה  לא  בישראל  האוכלוסייה 

האוצר  כלכלני  אם  בחודש,  שקלים   6,000
מצפה  הייתי  ההפוכה,  הטבלה  את  בחרו  כבר 
וישאלו,  שיטה  אותה  על  שימשיכו  מהם 
מעבר  הרבה  מוציא  העם  שרוב  ייתכן  איך 
להדאיג  שאמור  נתון  מרוויח?  שהוא  למה 
העוני.  לדו"ח  מעבר  הרבה  האוצר   את 
בבנקים  ממונפת  ישראל  אוכלוסיית  מרבית 
כאשר  הטוב,  במקרה  בנקאיות  חוץ  ובחברות 
לא מעט גם לווים מהשוק האפור כדי לשרוד, 
מזהירים  עליה  האשראי  שבועת  שאומר  מה 
כלכלנים בכירים משוק ההון ואף בנק ישראל 

היא האיום הממשי של כלכלת ישראל. 
מה שניתן לראות בתרשים שכזה, זה בעיקר 
את העובדה שכשמודדים עניים על פי הוצאות, 
מכשמודדים  עניים  פחות  הרבה  בישראל  יש 
עוני על פי ההכנסות. אל לנו לשכוח כי לאוצר 
את  הבחירות  ערב  לחשוף  בולט  אינטרס  יש 
העוני  מדד  בהורדת  כחלון   השר  הצלחת 
לספר  יזכרו  שהם  בטוח  שלא  רק  בישראל, 
לנו שהם בדקו את זה על פי מדד הפוך שאינו 

משקף באמת את העוני בישראל. 

כחלון נכנע לקבוצות לחץ על חשבון הציבור
האוצר  שר  של  התמונה  את  השבוע  ראיתם 
להעלאת  הסכם  על  החתימה  במעמד  כחלון 
של  המשך  היא  התמונה  אז  השוטרים?  שכר 
הגדול,  הכסף  מחלק  שלו.  הבחירות  קמפיין 
מיהם  לתמוה  רק  נשאר  בפעולה.  עצמו  מראה 
הבוחרים שמתרשמים מזה. כי הציבור הוא זה 

שמשלם. 
חישבו רגע, איך זה לקנות מתנה לעצמכם? 
טוב, מניח שזה נחשב חביב ומשעשע. פעמים 
מתנה  לקנות  זה  איך  ממנה.  לצחוק  בדיחה 
ריבית  ועם  בתשלומים  גבוה,  במחיר  לעצמכם 
בדיחה,  לא  זו  משעשע,  לא  כבר  זה  גבוהה? 
יש  אבל  לא(,  כבר  )ואולי  תתפלאו  טיפשי.  זה 
אנשים שלא כועסים כאשר פוליטיקאים קונים 
להם מתנות על חשבונם, במחיר מופרז ובריבית 
מתנות  חלוקת  של  מצב  על  לדבר  שלא  נשך. 
הוא  התשלום  כאשר  אינטרסנטים,  לקבוצת 
על חשבונכם. זה קורה הרבה בשנת הבחירות, 
כאשר הפוליטיקאים רוצים להיראות כמיטיבים 

עם הציבור. 

במקום  האחרון,  בשבוע  כחלון  גם  כך 
הציבורית,  הקופה  על  ולשמור  מאבק  לנהל 
נכנע  הוא  דורש.  לכל  אותה  מחלק  פשוט  הוא 
בגאון לדרישות השוטרים, להעלות את שכרם 
והריבית  הגבוה  המחיר  את  ראויה.  סיבה  ללא 
הולך  זה  לשלם.  הולכים  כולנו  הרצחנית, 
מהקופה  שקל  מיליארד  מ-20  למעלה  לעלות 
מקיצוץ  יבוא  הכסף  הבאות.  בשנים  הציבורית 
אומר  זה  הממשלה,  משרדי  בתקציבי  רוחבי 
פחות חינוך, פחות בריאות, פחות הכל. העיקר 
שכחלון הצטלם עם השוטרים במעמד החתימה, 
למערכת.  כחיזוק  נראה  זה  שבינינו  ולתמימים 
התמונה אמורה לסייע לפופולאריות של השר, 
אשר תמיד יש לו כספים לתת לכל דורש. חבל 
רק שאת המחיר אנחנו נשלם, ובריבית גבוהה. 

הכניעה של שר האוצר באה בלא שום גיבוי 
מהדרג המקצועי משרדו, הם התנגדו להחלטה 
המופקרת הזו, אז הם פשוט מודרו. בלי מנכ"ל, 
בלי ממונה על תקציבים, בלי יועץ משפטי ובלי 
עצמו  דעת  על  עשה  כחלון  השכר,  על  ממונה 

מה שהוא רוצה בכספי ציבור. הדרג המקצועי 
אז  אחריות?  חסרת  תקציבית  מפריצה  מזהיר 

פשוט נדלג עליהם. 
השוטרים דרשו להעלות את שכרם, בתואנה 
את  להשוות  ישנה  ממשלה  החלטת  ישנה  כי 
של  שכרם  בצה"ל.  הקבע  אנשי  לשכר  שכרם 
רבות,  שנים  לפני  הועלה  בצה"ל  הקבע  אנשי 
"היעדר  שיצרו  האדם  בכוח  קיצוצים  בגלל 
ביטחון תעסוקתי". כדי לפצות את אנשי הקבע 
על היעדר הביטחון, שכרם הועלה. כעת מגיעים 
לאבסורד, במשטרה ובשב"ס לא היו פיטורים, 
כלומר אצלם ה"ביטחון התעסוקתי" נשמר, ואי 
לכך גם לא מגיע להם פיצוי על היעדר ביטחון 
תעסוקתי. אבל, תוך היתלות בהחלטה להקביל 

את שכרם, הם דרשו שגם הם יקבלו העלאה. 
האנשים שאחראים למחדל הזה, כנראה כבר 
אחריות.  עליו  לקחת  כדי  בתפקיד  נמצאים  לא 
דבר  זה  רוחבי,  תקדים  שיוצרת  שכר  העלאת 
עם  ומתן  משא  בכל  ממנו  להיזהר  שצריך 
קבוצות לחץ. ברגע שנכנעים לקבוצה אחת, זה 

דרישות  דרישות.  להעלות  האחרות  לכל  האות 
כספיות קשה לסגור בסכומים קטנים, כי ברגע 
הם  חלש,  הקופה  שומר  כי  מזהים  שהחומסים 
חזק,  אוצר  שר  בהיעדר  בדרישות.  מערימים 

הציבור הרחב )והחלש( נותר ללא הגנה. 
כאשר אתם רואים את הפוליטיקאים מחייכים 
נציגי קבוצות לחץ, תדעו שניתנה  בתמונה עם 
אתם  חשבונכם.  על  גדולה  מתנה  למישהו  פה 
שלכם,  המיסים  בכספי  לשלם  שהולכים  אלה 
שלא  אלה  אתם  הזו.  התמונה  של  המחיר  את 
מישהו  שלכם,  למיסים  ראויה  תמורה  תקבלו 
תזכרו  שלכם.  האינטרסים  על  שמר  לא  חייכן 
תמיד לתת קרדיט לפוליטיקאים שנלחמים נגד 
קבוצות לחץ ולא נותנים להם כלום, וככל שהם 
מפגינים יותר ומשמיצים יותר את הפוליטיקאי 
יותר  זה אומר שהוא עובד קשה  נחמד"  ה"לא 
עבורכם. כי מתנות לחזקים על חשבונכם, זו לא 

הבדיחה שאתם צוחקים ממנה. 

דוד רוזנטל
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כסף קטן

מדד המדינות המושחתות

מצא   )WEF( העולמי  הכלכלי  הפורום 
במסגרת  שלו  השנתי  השחיתות  במדד 
מדינות   140 המדרג  העולמי,  התחרותיות  דו"ח 
בהתבסס על רמת השחיתות הפנימית שלהן לפי 
סולם ניקוד של 0 עד 100. כשהניקוד 100 אומר 
שאפס  בעוד  שחיתות  ללא  במדינה  מדובר  כי 
תימן  כי  ביותר,  המושחתת  המדינה  את  מייצג 
היא המדינה המושחתת ביותר וניו זילנד הנקייה 
באיזה  פירוט  יש  מדינה  לכל  משחיתות.  ביותר 
העולמי  הדירוג  נמצאת.  היא  כללי  עולמי  דירוג 
הוא הפוך, כלומר המדינה שבמקום ה-140 היא 
באיזה  עצמכם  את  שאלתם  ואם  מושחתת  הכי 

מקום ישראל בעולם – 29. 

מגעים למכירת פסגות 

קרן  עם  מגעים  מנהלת  אייפקס  קרן 
פסגות  למכירת  האמריקאית  סנטרברידג' 
המגעים  שקל.  מיליארד   3 של  שווי  לפי 
מספר  מזה  האמריקאית  הקרן  מול  מתנהלים 
חודשים אך טרם בשלו לשלב מתקדם. בתחילת 
השנה ביקשה אייפקס להנפיק את פסגות לפי שווי 
של 3.7 מיליארד שקל, אבל הקפיאה את ההכנות 
להנפקה לאחר שלא קיבלה אינדיקציות כי תקבל 
מיוצגת  האמריקאית  הקרן  הדרוש.  השווי  את 

במו"מ על ידי אלי יונס.

"איום" המע"מ יוסר מהטיפים

בהמשך לטענת המסעדנים כי קיימת בענף 
אי ודאות בכל הקשור למיסוי הטיפים של 
המלצרים, השבוע נפגשו נציגי איגוד המסעדות, 
משה  האוצר  שר  עם  ברמן  ושי  כהן  חיים  השף 
כחלון ומנכ"ל המשרד שי באב"ד, והציגו בפניו 
בגין  במע"מ  יחויבו  לא  המסעדות  לפיו  מתווה 
יחויבו  לא  במסגרתו  למלצרים,  המשולם  הטיפ 
העסק  בית  כהכנסת  למלצרים  הניתנים  הטיפים 
המתווה  )מע"מ(.  מוסף  ערך  במס  המחויבת 
מע"מ שעניינה  לתקנות   6 תקנה  את  לתקן  מציע 
"הוצאות לטובת צד שלישי" באופן שיראו בטיפ 
ואילו  למלצר,  במסעדה  הלקוח  ששילם  כסכום 
את המסעדה כמי ששילמה למלצר סכום זה עבור 
ההצעה  את  יבחן  כי  הבטיח  כחלון  לקוח.  אותו 

בחיוב. 

ליקויים חמורים ברשות המים 

פירט מבקר  רשות המים  על  בדו"ח חמור 
כי  כתב  הוא  ליקויים.  של  שורה  המדינה 
למפלס  ואפשרה  לצו  בניגוד  פעלה  המים  רשות 
שעלול  דבר  האדום,  לקו  מתחת  לרדת  הכנרת 
בלתי  שאף  וייתכן  חמור  הידרולוגי  לנזק  לגרום 
 2015 שמשנת  אף  כי  המבקר  הוסיף  עוד  הפיך. 
לנפש, רשות  שבה מגמת העלייה בצריכת המים 
לעידוד  צעדים   2018 שנת  עד  נקטה  לא  המים 
החיסכון במים, ומנגד נחפזה להגדיל את מכסות 
מקורות  כל  את  שהביאה  לפני  לחקלאות  המים 

המים בישראל למצב ההידרולוגי הנדרש.

3.5 מיליארד נזק בגלל מחסור בחשמל

מאז  כי  המבקר  גילה  החשמל  חברת  על 
שקל  מיליארד   3.5 הפסיד  הציבור   2010
אינו  הזה  הסכום  חשמל.  אספקת  מאי 
סופת  דוגמת  קיצוניים  אוויר  מזג  אירועי  כולל 
באזור  הסערה  או  בירושלים  ב-2013  השלגים 
השרון ב-2015, והוא נכון רק עד שנת 2016 - אז 
את  יחצה  המבקר  שציין  שהמספר  להניח  סביר 
מגמת  נבלמה  העשור  "מתחילת  עצמו.  של  הרף 
השיפור במספר דקות אי-אספקה שנרשמה בשני 
מסוימת"  הרעה  חלה  ואף  הקודמים,  העשורים 
רשות  שנים  במשך  הדו"ח,  לפי  המבקר.  כותב 
אמינות  להגדלת  להביא  פעלה  לא  החשמל 
אספקת החשמל, וברשת ההולכה חברת החשמל 

השקיעה הרבה פחות מהנדרש.

איציק מצרפי 

קבלנים,   5,500 כיום  פעילים  בישראל 
 -  2011 בתחילת  כ-7,100  לעומת 
הקבלנים  במספר  כ-1,600  של  בירידה  מדובר 
חברת  שפרסמה  מסקירה  עולה  כך  הפעילים. 
כנס  לרגל    CofaceBdi העסקי  המידע 
ים  אביב-יפו-בת  תל  של  והבונים  הקבלנים 

שהתקיים באילת. 
פעילותם,  שהפסיקו  הקבלנים  מספר  מחישוב 
לא כולל כניסה של קבלנים חדשים לשוק, עולה 
עומד  שנסגרו  הקבלניות  החברות  מספר  כי 
הקבלנים  מאידך, מספר   2,993 על  זו  בתקופה 
על  עומד   2011 מאז  לשוק  שנוספו  החדשים 

.1,591
הקבלנים  במספר  הירידה  כי  מסבירים  בחברה 
הבנייה.  בענף  בסיכון  העלייה  עקב  מגיעה 
הסוקרת, הסיכון  החברה  של  הסיכון  מדד  לפי 
בקרב הקבלנים הפועלים בענפי הבנייה השונים 
גדל בשנה האחרונה וזאת דווקא לאור יציבות 
בענף  חברות  שיותר  היא  המשמעות  במשק. 

להקפאת  פרעון,  לחדלות  נקלעות  הבניה 
הליכים ואף לסגירת חברות.

והבונים של  יו"ר ארגון הקבלנים  יהודה כתב, 
תל אביב-יפו-בת ים, אמר בהתייחסו לנתונים, 
כי "לא יתכן שקרוב ל-40% ממחירה של דירה 
חישוב  לפני  עוד  וזה  ממיסוי,  מורכב  בישראל 
של רכיב הקרקע - מס שבח, מס רכישה, מע"מ, 
היטלי פיתוח, אגרות, מיסי קניה, מס מעסיקים 
יוכלו  שהקבלנים  מצפה  המדינה  איך  ועוד. 
נאלצים  והרוכשים  כשהם  מחירים  להוריד 

לשלם כל כך הרבה מסים?"
וכאילו לא די בנתונים העצובים שהוצגו בכנס 
הקבלנים, על אותה במה נאם שי אהרונוביץ', 
ברשות  מקרקעין  מיסוי  בתחום  בכיר  סמנכ"ל 
חשוב  "מהלך  נוסף:  מס  על  ובישר  המיסים, 
האוצר,  משרד  עם  ביחד  בוחנים  שאנחנו 
במטרה לסייע בהורדת מחירי הדירות מתייחס 
קבלנים  שמחזיקים  מכורות  לא  דירות  לאלפי 
מוכרים  ולא  הדירות  את  מחזיקים  הקבלנים   -
רוצים  לא  הם  כי  הסתיימה  שהבנייה  למרות 
לרדת במחיר. לכן, אנחנו בוחנים בעצם למסות 
את הקבלנים על הדירות הלא מכורות כדי לאלץ 

 אותם להוריד את המחיר ולמכור את הדירות". 
להאיץ  עשוי  פשוטה  במתמטיקה  הזה  המהלך 
ואולי  חדשים  בפרויקטים  הדירות  מכירת  את 
שעומד  הרציונל  מחירים.  לירידת  לגרום  אף 
לא  פשוט  הקבלנים  החדש:  המיסוי  מאחורי 
יחזיקו דירות לתקופות ממושכות כדי לקבל את 
המחיר היקר, הם יאלצו להוריד מחיר. הקבלנים 
אהרונוביץ  אך  זעם  בתרועות  הגיבו  כמובן 

בשלו: "אז תורידו מחירים". 
של  האופטימיות  הסקירות  פרסומי  למרות 
ברבעון  עלו  הדירות  מחירי  בפועל,  האוצר, 
ברבעון  אפילו.  גבוה  די  ובשיעור  הזה, 
מחירים  ירידות  היו   2017 של  השלישי 
המחירים  לזה,  מעבר  במצטבר.   0.9% של 
אבל  מדשדשים,  אולי  או  לעלות,  ממשיכים 
יורדים.  שהם  צורה  בשום  לומר   אי-אפשר 
נראה כי במקום ללמוד לקח מכישלונות העבר, 
ממשיכים  המסים  וברשות  האוצר  במשרד 
הנדל"ן שגם  ענף  אל  כותרות תבערה  להפריח 
לריסוק  המובילות  זו,  בתקופה  יציב  לא  ככה 
קבלנים המנהלים עסקים עצומים שמאחוריהם 
משפחות שחיות גם כך באי ודאות בימים אלו.

פחות קבלנים, יותר מיסים

30 מיליארד: דו"ח חברות הביטוח נחשף
דירוג חברות הביטוח: אם אתם לא זוכרים את הנתונים הללו כנראה שמגיע לכם לשלם ביוקר 
• מי החברה שמעניקה את השירות הטוב ביותר, כמה תביעות ביטוח הוגשו בכל תחום ואלו 

 סכומי עתק מתגלגלים בשוק הביטוחים?

איציק מצרפי

חושף  רבעון  מלפני  האוצר  דירוג 
הכתב  על  כאן  שעלו  מדאיגים  נתונים 
הביטוח  חברות  ידי  על  שבוצעו  מסקרים  אבל 
ממחצית  פחות  יותר:  מדאיגים  נתונים  עולים 
לא  שהכי  החברה  מי  זוכרים  מהמבוטחים 
להם  כדאי  שהכי  החברה  ומי  להם  משתלמת 

לרכוש ממנה ביטוח.
הציבור  שילם  שקלים  מיליארד  מ-30  יותר 
זאת,  2017, לעומת  בשנת  שונים  ביטוחים  על 
הביטוח  חברות  "החזירו"  שקל  מיליארד   16.2
חברות  אילו  שהוגשו.  תביעות  על  ללקוחות 
למבוטחים  נתנו  חברות  ואילו  מהר,  שילמו 
טלפוני?  למענה  זמן  הרבה  הכי  להמתין  שלהן 
כפי   2017 שנת  אודות  האוצר  דירוג  לפניכם 

שהתפרסם ביוני 2018.
חברות  לטפל(  )סיימו  טיפלו   2017 בשנת 
שולם  עליהם  תביעות  אלף  בכ-690  הביטוח 
עולה  כך  שקל,  מיליארד  כ-16.2  של  סכום 
מסקירת מדדי השירות בביטוח שפרסמה רשות 
האוצר.  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק 
סך  כי  לזכור  יש  אך  גבוה,  נראה  אמנם  הסכום 
שנה  מדי  הציבור  שמשלם  הכולל  הפרמיות 
לחברות הביטוח בערך כפול והוא עולה על 30 

מיליארד שקלים.
לפי הבדיקה, חברות הביטוח הישירות הפתיעו 
המקרים  וברוב  הביטוח,  תחומי  ברוב  לטובה 
דורגו "ביטוח ישיר" ו-"AIG" בשני המקומות 
בשיפור  בלטה  "הפניקס"  חברת  הראשונים. 
מה  שעברה,  לשנה  בהשוואה  השירות,  ברמת 
הראשונה  לשלישיה  להצטרף  אותה  שהוביל 

במספר תחומים.
מנגד מי שגרדו את תחתית הרשימה הן חברות 
ו"מגדל". במקביל  הביטוח "איילון", "מנורה" 
השירות  ברמת  בממוצע  ירידה  רשמה  "הראל" 

בהשוואה לשנה הקודמת.
וביטוח   AIG דורגו  חובה  רכב  ביטוח  בתחום 
ישיר במקומות הראשונים, כשבתחתית הרשימה 

הפול ואיילון.
 AIG ישיר,  ביטוח  דורגו  רכוש  רכב  בביטוח 
ובתחתית  הראשונים,  במקומות  ושירביט 

הרשימה נמצאו מנורה ואיילון.
האיכותי  השירות  ברמת  דורגו  דירות  בביטוח 
איילון  ובתחתית  ושומרה   AIG ישיר,  ביטוח 

ומנורה.
והפניקס  ישיר  ביטוח  דורגו  בריאות  בביטוחי 

בראש, ובסוף הדירוג נמצאו איילון ומגדל.
בתחום ביטוחי הסיעוד, המורכב שצבר לא מעט 
מוקמה  והתמורות,  למחדלים  באשר  כותרות 
דווקא מגדל במקום הראשון. זאת לעומת איילון 

וכלל שדורגו בתחתית הרשימה.
החולים,  קופות  של  הסיעוד  תוכניות  בחינת 
חולים  קופת  כי  העלתה  בנפרד,  המדורגות 
בראש  עומדת  הראל  ידי  על  המבוטחת  כללית 
הדירוג. לעומת זאת מכבי ולאומית, המבוטחות 

על ידי "כלל", רשמו דירוג נמוך באופן ניכר.
"תלפיות  בחברת  בכיר  שותף  טיטואני,  איציק 
"הישראלי  לביזנס:  אומר  פיננסים",  פתרונות 
לפרטים  ירידה  על  ואינו מקפיד  ניזון מכותרות 
שיכולים לחסוך לו אלפי שקלים מדי שנה ואף 
עגמת נפש במקרה ביטוחי ח"ו. חברת תלפיות 
ועדיין  קטנים  ביטוח  לסוכני  ביטוחים  מוכרת 
ביומיום ניתן לראות איך שלקוחות לא מבקשים 
נוכח  חלופות  להם  לבדוק  שלהם  מהסוכן 
ידי משרד  הנתונים שמתפרסמים מעת לעת על 

האוצר". 
המהיר? המענה  למדד  באשר   ומה 

פרמטרים:  חמישה  על  מתבסס  השירות  מדד 
שביעות  הטיפול.  ומהירות  תביעות  תשלום 
רצון הלקוחות. תלונות ציבור-  מספר התלונות 
ברשות.  לבירור  הביטוח  חברות  כנגד  שהוגשו 

כלים  השירות.  למענה במוקדי  המתנה  זמני 
דיגיטליים. כשבוחנים את משך ההמתנה לנציג 
כי  ודירה מתברר  רכב  בתחום ביטוח  שירות 
ב"ביטוח  נרשם  ביותר  הקצר  ההמתנה  משך 
משך  מנגד,  וב"שירביט".  ב"פול"  חקלאי", 
מנורה.  בחברת  נרשם  ביותר  הארוך  ההמתנה 
נרשם  בריאות המענה הכי מהיר  בתחום ביטוח 
ביותר  הממושך  ההמתנה  זמן  מנגד,  בפניקס. 

נרשם בהראל.
הכי הרבה תבענו את חברות הביטוח?  על מה 
מניתוח 690,000 התביעות בהן הסתיים הטיפול 
היו  מתוכן  כ–420,000  כי  עולה   2017 בשנת 
כ-33,000  ורכוש.  חובה  רכב  ביטוח  תביעות 
היו תביעות בתחום ביטוח הדירה. כ–218,000 
אלף בתחום ביטוח הבריאות - תאונות אישיות, 
בתחום   - אלף  ו11,000  לחו"ל  ונסיעות  סיעוד 

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.
השישים  שנות  מאז   - חיים  לביטוחי  באשר 
שנים.  מעשר  בלמעלה  עלתה  החיים  תוחלת 
הסיכוי  פריסת  פירושה:  החיים  בתוחלת  עליה 
הפחתת  יותר.  רבות  שנים  פני  על  שנמות 
העלות  על  להשפיע  אמורה  למוות  ההסתברות 
של  שנים  לאורך  והחזקה  ברכישה  הכרוכה 
פוליסת ביטוח חיים. בעבר הלא רחוק, הסיכוי 
שגבר שאין לו בעיות בריאותיות מיוחדות ימות 
שגבר  הסיכוי  כיום,  כ-5%.  על  עמד   50 בגיל 
ישראלי בן 50 ימות עומד על 3% בלבד. מדובר 
על מחיר  ולפיכך השפעתו  לכת  בשינוי מרחיק 

ביטוח החיים מובנת מאליה.
משרד האוצר, שמפקח באופן הדוק על מחירי 
רבות  פעל  הביטוח,  חברות  של  החיים  ביטוח 
הממוצע  הישראלי  אך  החיים  ביטוחי  להוזלת 
למרות  הללו  בנתונים  גם  השתמש  בהכרח  לא 
 שבבדיקה קלה ניתן לחסוך מאות שקלים בשנה.  
קראו  הללו?  הנתונים  מכל  זוכרים  את  מה  אז 

שוב, וכלכלו צעדיכם בחכמה.

ט"ו בחשוון תשע"ט 24/10/18



מותג Fiber One מבית ג'נרל מילס 
משיק סדרה חדשה של חטיף פופקורן 

בשני טעמים חדשים במהדורה מוגבלת: 
שבבי שוקולד חלב ובייגלה, ובוטנים 

בצפוי חמאת בוטנים. 90 קלוריות בלבד. 
כשרות: OU בלעדי ברשת סופר-פארם

חטיבת האלכוהול של טמפו משיקה 
 OUZO MINI OF MYTILENE :בישראל

- המשקה הלאומי של יוון. מחיר מומלץ 
לצרכן: 74.90 ₪

חברת כרמית משיקה לרגל חג החנוכה 
מארזי מטבעות שוקולד באווירה ובסמלי 

החג

סלטי צבר, מזמין אתכם ליהנות 
מהחומוס המשובח והאהוב, באריזות 

חיסכון ענקיות: חומוס מסעדה 700 גרם, 
חומוס צבר 1 ק"ג. כשרות: בד"צ העדה 

החרדית. להשיג ברשתות השיווק

'מעולה' גאה להשיק סדרת רטבים 
בטעמים ובמרקמים מגוונים: רוטב שום, 

רוטב צ'ילי מתוק, רוטב סויה, רוטב 
ברביקיו, רוטב טריאקי להקפצה, רוטב 

וינגרט ורוטב אלף האיים. כשרות: בד"צ 
העדה החרדית

 B-מציג את B-FRESH רשת משקאות
ACTIVE  , תפריט משקאות ספורטיביים 

עשירים בערכים תזונתיים, בהשראת 
אורח החיים הבריא

איקאה מחדשת את המטבח

שנה חדשה, פנים חדשות... באיקאה 
מציעים מגוון פריטים חדשים שישנו לכם 
את מראה הבית במספר צעדים פשוטים. 

והפעם, פריטים לשדרוג המטבח: בלוק 
 JAMFORA סכינים עם 3 סכינים

95 - ₪ סט לשמן/חומץ, 3 חלקים 
ORTFYLLD - 35 ₪ כפית מדידת 

 ₪ TEMPERERAD- 19 קפה ותופסן
סט 3 קערות GLITTRIG - 49 ₪ מגבת 

מטבח VINTER 2018 - 29 ₪ / 2 יח', 
 BLOMNING - 12  קופסת קפה/תה
 VINTER 2018- 9  פותחן בקבוקים ₪

 .₪ VINTER 2018 - 9 מתקן למפיות ₪
רשימת הסניפים: נתניה: רח' גיבורי ישראל 

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

קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל )דרך 
חיפה 52 קריית אתא). חדש!! באר שבע: 

הירדן 24.



אנטי-אייג'ינג 

 GENSIS ד"ר פישר משיקה את סדרת
Age Control, סדרה חדשנית פרי 

פיתוח מעבדות המחקר והפיתוח של ד"ר 
פישר, המשלבת טכנולוגיית אנטי-אייג'ינג 

מתקדמת, הגנה גבוהה, רחבה ומוגברת 
במיוחד מקרניUVB  )SPF 30( ומקרני 
UVA יחד עם קומפלקס חדשני וייחודי 

המסייע בטיפול בעשרת סימני הגיל 
 Age Control הפוגעים בעור. בסדרת

 ,SPF30 ארבעה תכשירים: קרם יום משקם
קרם לילה משקם, סרום שמנים משקם 

 .SPF30 מרוכז וקרם עיניים למראה מואר
הסדרה פותחה כך ששימוש משולב 

במוצרים השונים יביא לתוצאות מירביות. 
מוצרי הסדרה אינם מכילים פארבנים, 
נבדקו סנסיטיב ומתאימים לעור רגיש, 

הינם בעלי מרקם קליל, נמרחים ונספגים 
בקלות ובמהירות. ניתן להשיג ברשתות 

הפארם, בקופת חולים כללית ובבתי 
המרקחת. מחירים: קרם יום 149.90 ₪ | 

קרם לילה 149.90 ₪ | סרום שמנים 159.90 
₪ | קרם עיניים 149.90 ₪



רגע מתוק ומעולה

חברת מוצרי המזון 'מעולה' משיקה 
וופלים מצופים פריכים וטעימים, בטעמים: 

שוקולד וקרם אגוזים. הוופלים, עטופים 
בנפרד ומגיעים באריזה של 40 יח', 

במשקל של 20 גר' ליחידה. כשרות: בד"צ 
העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק 

המובחרות ברחבי הארץ.



משקה חמוציות-רימון

'Ocean spary' )אושן ספריי(, מותג 
החמוציות מספר 1 בישראל, משיק 

משקה חדש: חמוציות-רימון. אושן ספריי 
הינו משקה חמוציות המופק מחמוציות 

מובחרות. החמוציות ממשפחת פירות 
היער נחשבות לאחד מהמזונות הבריאים 
ביותר בעולם. הן מכילות שפע של ערכים 

תזונתיים שהינם בעלי תועלות רבות. 
בחמוציות מגוון רכיבים צמחיים ייחודיים 
התורמים לפרי את צבעו הבורדו. בנוסף 

החמוציות עשירות בפוליפנולים המצויים 
בפרי החמוצית בכמות רבה, הפוליפנולים 
הנם בעלי פעילות נוגדת חמצון, התורמת 

להגנה בפני נזקי סביבה וגיל. כדי לייצר 
ליטר אחד של משקה, משתמשים 
בממוצע ב 1,100 חמוציות.  נקטר 

החמוציות מיוצר בארץ בשיתוף עם מפעל 
אושן ספריי בארה"ב. ועכשיו חדש בסדרה 
טעם העונה - חמוציות רימון - החמוציות 

הצפון אמריקאיות הידועות בערכם 
התזונתי מקבלות חיזוק ים תיכוני – רימון. 
עכשיו בכשרות המהודרת של הרב לנדא 

שליט"א.



הליקרים של STOCK בנראות 
חדשה 

חטיבת האלכוהול של טמפו מציגה 
את הליקרים המוכרים והאהובים של 
STOCK בנראות חדשה ומשודרגת. 
הליקרים מופקים מתזקיקי אלכוהול 

ומתובלים במגוון מרכיבים כמו פירות, 
עשבי תיבול, תבלינים, דבש אגוזים 

ושוקולד. הליקרים זוכים לכשרות 
המהודרת של חוג חתם סופר ובד"צ בית 
יוסף וכוללים את הטעמים: ליקר אמרטו: 

ליקר שקדים אשר במקורו מאיטליה. ליקר 
בננה: ליקר המבוסס על תמציות בננה 

ומתאפיין בניחוחות עדינים של פרי טרופי 
זה. ליקר שוקולד: ליקר קינוח המבוסס 
על אבקת קקאו משובחת. ליקר קפה: 

ליקר המבוסס על מיצוי של קפה איכותי. 
טריפל סק: ליקר עשיר בניחוחות עדינים 
של הדרים וארומות אלון מהחביות בהן 
התיישן. ווישניאק: ליקר קינוח עשיר על 

בסיס דובדבנים שחורים שהתיישן בחביות 
עץ אלון. מחיר מומלץ לצרכן: 45 ₪ ניתן 

להשיג בחנויות היין והאלכוהול המובחרות 
וברשתות המורשות ברחבי הארץ.



לניקוי והברקה 
מעוניינים לשדרג את הניקיונות בקלות? 
סנו, ענקית מוצרי הניקון וטיפוח הבית, 

מגישה לכם סדרת מוצרים ייחודית – סנו 
JET + חומץ לניקוי כללי ורצפות, פתרון 

יעיל וחדשני המאפשר לכם ליהנות 
מניקוי קל ומהברקה מושלמת. חומץ 

הוא חומר הידוע ביכולות ניקוי, הברקה, 
ספיחת ריחות בלתי נעימים ועוד. במחקר 

שערכה חברת סנו בקרב 500 צרכנים, 
עלה כי השימושים הנפוצים ביותר בחומץ 

הם לניקוי ברזים, אמבטיות, משטחים 

במטבח וכיורים. בסדרה שורה של מוצרים 
המעניקים לכם את מירב האפשרויות 

 + JET ליהנות מניקיון בוהק, קל ומהיר: ג'ל
חומץ, מתז JET + חומץ, ג'ל לניקוי אסלות 
JET + חומץ ומגבונים לחים JET + חומץ . 
מוצרי הסדרה בעלי בישום בסטנדרט גבוה 

ביותר בניחוח לבנדר נעים.



החולצות הלבנות הצהיבו?

כל אמא בעולם רוצה שילדיה ילבשו את 
החולצות הכי לבנות שיש גם אחרי שהן 

כבר לא חדשות כל כך... באינסטינקט טבעי 
אנחנו מעמיסות את הבגדים למכונה, 

מוסיפות את חומרי הניקוי למכונה 
ומפעילות על מעלות גבוהות למען נהיה 
בטוחות שהחולצות יתכבסו היטב, ילבינו 

וצבען ישוב להיות כבתחילה. חשוב לדעת 
שדווקא כיבוס במעלות גבוהות הורס 

את סיבי הבד, שוחק את הבגד וגורם לו 
להיראות בלוי לאחר כביסות בודדות. וניש 
קליה גולד הינו מותג בינלאומי עם נוסחה 

חדשנית ויעילה שמסירה כתמים קשים 
תוך 30 שניות בלבד גם במעלות נמוכות 

ואפילו בכתמים שהתייבשו במשך שבעה 
ימים. פשוט מוהלים מעט אבקת וניש 

במים בעזרת הכף הוורודה שמצורפת לכל 
אריזה, משפשפים את הכתם ולאחר מכן 

מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. 
להסרת כתמים קשים מומלץ להשרות את 

הבגד המוכתם במים מהולים עם אבקת 
ווניש גולד ולאחר מכן להכניס למכונת 

הכביסה לכביסה רגילה.



קפסולות ג'ל כביסה 

כביסה היא לא בהכרח משימה קשה, בסנו 
מציעים עבורכם את קפסולות ג'ל הכביסה 
של מקסימה BIO, ג'ל בתוספת אנזימים 

להסרת כתמים ולניקוי יסודי לשימוש 
מהיר ונוח במיוחד. קפסולות הג'ל של סנו 

מתאימות לשימוש בכל הטמפרטורות  
ומותאמות לכל סוגי מכונות הכביסה. 

מארז הקפסולות של סנו מקסימה מגיע 
עם 28 יחידות מסיסות המכילות ג'ל כביסה 

מרוכז במשקל 21 גרם כל אחת.



רק לסובב את הפקק – ולאכול
מחלבת שטראוס מרחיבה את קטגוריית 

מוצרי הצריכה מחוץ לבית ומשיקה אריזת 
סקוויז בסדרת דנונה פרו, המתאימה 

לנשיאה ולצריכה נוחה על הדרך. לאחר 
הצלחת 'גמדים לדרך', מרחיבה המחלבה 
את אריזות הסקוויז גם לעוסקים בספורט, 

עם דנונה פרו, המוכר, האהוב והעשיר 
ב- 10 גרם חלבון ליחידה בדומה לגביע 

דנונה פרו הקיים. דנונה פרו סקוויז 
באריזה לחיצה וניתנת לנשיאה בקלות, 
 .one hand product -בתיק/על הדרך
אריזה חדשנית הניתנת לסגירה חוזרת 

והמתאימה למגוון רחב יותר של קהלים. 
ניתן להשיג בשני טעמים: וניל ותות. 

בכשרות בד"ץ למהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א.



לשינוי אורח חיים 

אין כמו 'אחרי החגים' לשנס מותניים 
ולהתחיל תהליך בריא של שינוי מודעות 

בנושא התזונה. כדי להשלים את התהליך 
בצורה הטובה ביותר ולמנוע עוגמת נפש 

ונפילות, מומלץ להשתמש באמצעי 
עזר האיכותיים ביותר שיקלו עליכם את 

 Sauter התהליך. מסחטת מיץ אלקטרה
דגם JE929 – מושלמת להכנת המיצים 
שלכם. מסחטת פירות קשים מקצועית 

ביותר, בעלת חמש מהירויות שונות, כאשר 
מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה 

על חיי המנוע. יש לה מיכל ענק לאיסוף 
פסולת, ויכולת סחיטה גבוהה שמוציאה 

מהפרי את המקסימום. כוס מזיגה גדולה 
ומיוחדת ועוצמה גבוהה כדי לעשות את 
עבודת הסחיטה מהירה ויעילה. המכונה 

מגיעה בצבעי שחור או אדום בגימור 
נירוסטה. גם אם אתם לא עושים דיאטת 

מיצים לניקוי רעלים – שמשמעותה מיצים 
בלבד לאורך היממה, תמיד טוב לשלב 

בתפריט היומי הרגיל, מיצים ירוקים. מיצים 
אלו מאזנים את רמת ה-pH  ומעניקים 
מלאי של ויטמינים, מינרלים, אנזימים, 

חלבונים וחמצן.



אופים ומגישים

לקראת החורף חברת מוצרי המזון 'מעולה' 
משיקה: נקניקיות מהצומח עטופות בבצק 

עלים, לשימוש ישירות מהמקפיא לתנור 
בהכנה מהירה של כ- 10 דקות בלבד. 
המאפים באיכות מעולה ובטעם נהדר 
וההכנה שלהם קלה ונוחה. מתאימים 

לארוחה משפחתית או לאירוח. גם מוצר 
זה כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדר בכשרות 
מהודרת של בד"צ העדה החרדית. להשיג 
ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.



ארוחת עשר משודרגת
ישנה חשיבות מכרעת לארוחה עשר בעיקר 

עבור הילדים והנוער. בארוחה זו, מומלץ 
להקפיד שילדים יקבלו את כל אבות המזון 

באופן מאוזן בתזונתם, אולם לחלבונים 
יש חשיבות גדולה במיוחד. החלבון חיוני 

בבניית רקמת שריר ורקמות אחרות, יצירת 
אנזימים והורמונים ונוגדני מערכת חיסון. 

במצב של חסר באנרגיה - חלבון ישמש 
גם כמקור לאנרגיה. הטונה בקופסה של 

סטארקיסט לדוגמא, עשירה מאוד בחלבון 
וקלה מאוד לעיקול מה שעוזר להמשיך 
בקלות את הפעילות שלאחר מכן. כריך 

בריא, פרי ומים לשתייה הם ארוחת העשר 
האולטימטיבית. הלחם )עדיף מקמח 
מלא( יספק את הפחמימות, הממרח 

יספק את החלבונים, והירקות והפירות 
מכילים ויטמינים ומינרלים. והכי חשוב, 
כדי שארוחת העשר לא תחזור הביתה, 
עליה להיות אסתטית וטעימה לילד. אז 

במקום להתלבט מה למרוח ואיזה תוספות 
להוסיף, סטארקיסט מציעה פתרון טעים 

ומזין בשבילכם – כריכי טונה עשירים 
בחלבון ובירקות, בריאים ומהירי הכנה, 

לשגרה מבורכת ומוצלחת.



מקדימים ריסוס לכביסה

להסרת כתמים במקומות בעיתיים 
במיוחד כמו חפתים, צווארונים או כתמים 
קשים, מציעים לכם בסנו את "סנוקל ביו 
רסס וכבס" להסרת כתמים ולכלוך לפני 

הכביסה, סנוקל ביו מסיר כתמים מכל סוגי 
האריגים: צבעוניים ולבנים, לפני הכביסה 

ביד באו במכונה, הריסוס אינו מצריך 
כביסה מיידית! ניתן לרסס על האריג 

ולכבסו במועד מאוחר יותר, סנוקל מסיר 
גם כתמי שומן, קטשופ, שוקולד ומתאים 

לכביסה בכל הטמפרטורות. ניתן להשיג גם 
בשקית מילוי חסכונית.



החורף יהיה שיא החסכוני

מזגן הוא אמצעי החימום הנפוץ ביותר, 
ולא סתם – הוא גם יעיל, גם נוח וגם 

משתלם. היתרון הגדול בחימום הבית 
במזגן הוא היכולת לחמם גם חדרים 
גדולים וגם קטנים במהירות ובעלות 
נמוכה. למעשה, המזגן הוא אמצעי 

החימום החסכוני ביותר. בנוסף, המזגן 
ישמש אתכם גם בקיץ ואין צורך למצוא 
לו מקום אחסון כי הוא ממילא תלוי על 

הקיר. ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' שמים 
במקום הראשון את טובת הצרכן, כדי 

שיהיה מרוצה במבחן התוצאה, זו הסיבה 
שאצלנו תקבלו ייעוץ והכוונה למזגן הנכון 

והחסכוני עבורכם, מתוך מגוון המותגים 
הרחב ביותר, במחירים המשתלמים ביותר 

וגם ב-36 תשלומים.  אתם מוזמנים לפתוח 
את החורף בשיא...! לפרטים: 03-5045000

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים
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hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח 

בתאריך 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, יתקיימו הבחירות לרשויות 
המקומיות ולמועצות האזוריות. בואו לממש את זכותכם ולהצביע. 

בבואכם לקלפי חובה להביא איתכם אמצעי זיהוי - תעודת זהות, דרכון 
או רישיון נהיגה. שימו לב שהתעודה בתוקף ושיש עליה תמונה ברורה. 

בבחירות לרשויות המקומיות מצביעים באמצעות שני פתקים:
פתק צהוב משמש לבחירת ראש הרשות,

פתק לבן משמש לבחירות המועצה.
בבחירות למועצות האזוריות מצביעים באמצעות שלושה פתקים:

נוסף על הפתק הלבן והפתק הצהוב, משתמשים בפתק כחול 
לבחירת הוועד המקומי.

שימו לב שהכנסתם רק פתק אחד לכל מעטפה!

איך מזדהים?

איך מצביעים?

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  

לא יודעים איפה אתם מצביעים? 
 boharim.org.il היכנסו לאתר
ובדקו את מיקום הקלפי שלכם.

www.boharim.org.il 
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מותג הלק הבינלאומי ORLY  עם צבע הלק 
האולטימטיבי לסתיו 2018 מחיר: 40 שקל, 
במכוני הטיפוח והמניקוריות ברחבי הארץ

NUBY, מציג דרך חדשנית להקל על 
התינוק ולהרגיעו בשלב הכואב של 

צמיחת השיניים, באמצעות כפפת נשכן 
פרקטית ונוחה, המתלבשת על היד. 

מחיר: 59.90 ₪
רשת סולוג משיקה סתיו- 

חורף 2018-19

בית האופנה הישראלי 'טליה' מציג 
פריטים רב עונתיים בגווני מטאלי 

מבריקים, שאפשר ללבוש לאורך כל 
WWW.TALIA- השנה. להשיג באתר

STUDIO.COM טווח מידות 38-50
לכבוד יום הבחירות שייערך ב-30.10 

ביוטיקייר עם שלל מבצעים.  לדוג': 1+1 
על כל קולקציית שחמט – סדרת אודמים 

טבעוניים בגימור מאט– 4.50 ₪ ליח'

 GOLBARY
משיקה בימים אלה 
קולקציית מטריות 

מעוצבות ומפתיעות

לרגל יום הפסטה הבינלאומי: סיר 
פסטה עם מכסה מחורר לסינון של 

המותג ARCOSTEEL מחיר: 149 ₪  
)במקום 249 ₪( תוקף המבצע 31.12.18

מותג השעונים האופנתי Guess עם מבצע 
לרגל המעבר לשעון חורף. מחירים מיוחדים 

על שעונים לנשים ולגברים. טווח מחירים:  
399-599₪ אחרי הנחה

MANGO משיקה קולקציית 
חולצות ייעודית, לרגל חודש 

המודעות לסרטן נשים. על 
החולצות מודפסים סלוגנים 

מעודדים ומחזקים

רשת ERROCA פותחת את החורף 
במבצע: משקפי ראיה עם עדשות 

דקות ב 299 ₪ וזוג שני ב 50% הנחה

רשת iStore מביאה לכם 
תיק גב אופנתי ופאוץ' 

צבאי מבית Hex לקראת 
תחילתה של שנת הלימודים 
האקדמית. תיק : 199.90 ₪ 

פאוץ': 119.90 ₪

רשת פעמית סטור המתמחה בכלים 
חד פעמיים לאירוח בישול משיקה 
קולקציה מעוצבת לבישול ואפייה

הוניגמן קידס 
במבצע: 30% הנחה 
על קולקציית חורף 

2019 לא כולל 
ספישל פרייס, 

 .DBD וקולקציית
תוקף המבצע עד 

  30/10/2018

SACARA יוצאת במבצע משתלם 
במיוחד לרגל יום הבחירות: 

3+1 על כל פרטי החנות. תוקף 
המבצע: 30.10-4.11

מבצע ב – FOX: פוטרים וסריגים לנשים, 
גברים ילדים ובייבי, פריט שני ב-50% הנחה 
*הזול מבניהם. המבצע בתוקף עד ה- 31.10

רשת חנויות 
 SELECT האופנה
מציגה קולקציה 

חורפית של 
סריגים בצבע 

הבורדו הטרנדי 
בשלל דגמים. 
טווח מחירים: 

₪ 79.90 – 19.90

 STYLE
 AROMATHERAPY

מציג את סדרת 
פרו המחודשת 

לשיער מתולתל, 
הסדרה מבוססת 

על קומפלקס פעיל 
וייחודי בעל נוסחת 

אנטי אייג'יינג. מחיר: 
24.90 ₪ ליחידה



האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

הורים יקרים, 
הנכם מוזמנים לסדרת הרצאות מרתקות ומעצימות בנושא:

הקניית כלים מעשיים להתמודדות עם ילדכם בגיל ההתבגרות.

כבוד הרב פנחס ברעייר שליט“א

בבית הכנסת "שערי שלום" ברחוב שבטי ישראל 32, בבני ברק
תחילת ההרצאה בשעה 20:45 נא לדייק!

הערב מיועד לאבות ואימהות, ישיבה בהפרדה מלאה.
הרישום יתקיים מכ"ד בתשרי ה'תשע"ט (3.10.18) עד ח' בחשוון ה'תשע"ט (17.10.18)

מצפים לראותכם,
פעילות שכונת נאות יוסף, שיכון ה' וצוות המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית.

מפי

תושבי שיכון ה' נאות יוסף והאזור

יום שני, י"ג בחשוון ה'תשע"ט  (22.10.2018)
יום שני, כ' בחשוון ה'תשע"ט  (29.10.2018)
יום שני, כ"ז בחשוון ה'תשע"ט  (5.11.2018)

המפגשים יתקיימו בעז"ה בימי שני, בתאריכים הנ"ל:

לפרטים והרשמה בטלפון:

 050-6872757 אסתר
058-3262331 פרומה

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מחכים לכם,
צוות המשחקיה

חוזרים למשחקיה !
אמא יקרה, אנו מזמינות אותך עם ילדייך להנות

משעה של חוויה משותפת במשחק.
המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי 

ולשכלל יכולות חברתיות.

המשחקיות הפועלות בעיר :
מרכז העיר – רחוב מהרש"ל  14,  בימים שני ורביעי

                       בין השעות 18:00-16:00.
שיכון ה' – מתחם "עזרא למרפא", רחוב חיד"א 24, ביום שני

                      בין השעות 16:00 – 18:00.
נוה אחיעזר - במתנ"ס, רחוב אורליאן 27,  ביום שני

                      בין השעות 18:00-16:00.
קרית הרצוג - ”מוקד קהילתי“, רח‘ משולם ראט 5, ביום רביעי

                      בין השעות 18:00-16:00
פרדס כץ – ב"מוקד קהילתי", רחוב דב גרונר 48, ביום שלישי 

                      בין השעות 16:00 – 18:00,
מערב העיר - באחיה השילוני 2, "בית הקשיש", קומה א', ביום שני, 

                      בין השעות 16:00 – 18:00.
ויזניץ - ”בית מרגלית“ רח‘ טל חיים 2, ביום רביעי,

                      בין השעות 18:00-16:00

בואו להכיר ולהנות ממגוון המשחקים שבמשחקיה
בעלות סימלית למשפחה

 
 

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

מה שרציתם לדעת עוד ...
בשורה טובה

לעוסקים/ות בתחום קידום הלמידה והוראה מתקנת

 הספריה המקצועית של מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף",
פותחת את שעריה לאנשי המקצוע והמתמחים בתחום,
בה תוכלו למצוא מאות כותרים המתחדשים מעת לעת,
הכוללים חומרים דידקטיים בליווי סיוע והדרכה במקום.

הספריה ממוקמת במרכז הלמידה 'שירת יוסף' שע"י 'עירית בני ברק'
  השוכן ברח' הרב יעקב לנדא 14 בני ברק.

טל: 03-6770303 | פקס: 03-6765633
  shiratyosef@gmail.com :מייל

עלות המפגש  30 ₪  כולל הדרכה

ההגעה בתאום מראש עם אחראית על הספריה בטלפון: 03-6160506 
בשעות הערב (ניתן להשאיר הודעה ברורה ונחזור אליכם)

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים,
אגף החינוך בעיריה שמח לבשר להורי התלמידים בגני הילדים

ובכיתות א,ב,ג בבתי הספר היסודיים בכל רחבי העיר
כי תופעלנה  קיטנות  בס"ד בימי החנוכה הבעל"ט באיכות גבוהה כבעבר

בלא כל תשלום של ההורים,
במימון מלא של משרד החינוך

מלבד תלמידי כיתות א-ג בתלמודי התורה הפרטיים
בהם התשלום 117 ₪ לכל תלמיד .

הקיטנות תימשכנה 5 ימים מיום שלישי כ"ו כסלו עד יום שני ב' בטבת
לא כולל יום ששי, בין השעות 8:30-13:30. 

התלמידים ייהנו בס"ד מחוג בכל יום ועבודות יצירה.
על התלמידים להביא איתם ארוחת עשר מהבית.

כמו כן אין תקציב למימון הסעות לתלמידי החינוך המיוחד.

קייטנות חנוכה

הרישום מסתיים ביום רביעי, כ"ב בחשון תשע"ט (31.10.18) כדלהלן:

באיכות ובמימון מלא

1. לקייטנות בגני העיריה ולבתי הספר היסודיים במוקד טלפוני מס' 
0747601919, נא להכין מס' זיהוי של התלמידה.

2. בגני העמותות - אצל הגננות.
3. בתלמודי התורה הפרטיים –במשרדי הת"ת

הרישום מראש חובה!



 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי, בלעדי 

_____________________________________________)43-43(תיווך יעקב 054-4901948

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

ט”ו-י”ז בחשוון תשע”ט  
24-26/10/2018

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

בני ברק

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,600,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

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

050-5308742)22-22(_____________________________________________

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט 
ובקומה ג' 3 חד', 
קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

חד', 65 מ' + מעטפת 
של 65 מ' + מרפסת של 
10 מ', ק"א, 1,900,000 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)42-45ל(054-8466552

 בחזו"א אזור עזרא 
פנטהאוס 136 מ"ר מחולק 
ל4 חד' ו 2 חד' + מדרגות 

חיצוניות לגג ק"ז + מעלית 
+ חניה חזית 3,450,000 א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בהשלושה דירת גג 230 
מ"ר, חניה, משופצת, ניתן 
לחלוקה 3,400,000 בלעדי 
_____________________________________________)43-43(תיווך עוצמה 052-7113508

 בדניאל, דופלקס 7 
חד', מקסים ביופיו, לאחר 

שיפוץ + מטבח גדול, 
סלון 46 מ"ר, מרפסת 

שמש 64 מ"ר, מרפסת 
שרות וגג צמוד 52 מ"ר. 

4,575,000 ש"ח.
050-5511847)41-44(_____________________________________________

 דירה + יחי"ד מושכרת 
בגניחובסקי קומה א' 123 מ"ר 

6 חד'+ אופציה, מפוארת, 
2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(054-8405486

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאווררת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים( 

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)40-40(ב"ב 03-5797756

 בהזדמנות, 5 חד' חדשה 
בגני הזית במחיר מציאה, גם 

_____________________________________________)40-43(להשקעה. 050-4300283

 בנתן הנביא, דופלקס 
מפואר ומשופץ, 280 

מ"ר + 2 חניות בטאבו, 
3,200,000 ש"ח, ללא 

_____________________________________________)41-44ל(תיווך, 054-3455624

 בפנקס דירת 3 חד' 
75 מ"ר משופצים בק"ג 

ומעליה 2 חד' וגג + אופ' 
ממשית עם אישורי בניה 

לעוד 75 מ )אפשרות 
לחלוקה( 2,320,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

 בגן העיר, דופלקס 
מפואר, 3 דירות, 200 

מ"ר, 5 חד', 3 חד', 1.5 
חד'. מרפסות + נוף, 
_____________________________________________)42-43(מעלית 052-7111717

 דופלקס 5 חד', במצב 
מצוין, פנקס 7 ב"ב 

055-6655984)42-45(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מסודרת, מרפסות, מעלית, 

מחסן וחניה בטאבו 2,600,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-9466802

 בלוין דירת נכה 5חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 

2,500,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 במעונות ויזניץ 
5חד'+יחידה ומחזן, חזיתית 
3,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 למשפרי-דיור!! א.רח'-
הרצוג )4 במקור 5חד'( כ-110 

מ"ר + מ.סוכה + מעלית 
1,950,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.השניים 4 חד' חדשה 
כ-88 מ"ר 3 כ"א מעלית 

)נ.לחלוקה( 1,660,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' כ-4 חד' כ-88 
מ"ר 3 כ"א משופצת + 

מ.סוכה א.להרחבה 1,740,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)43-43(_____________________________________________

 רח'-הנגב 4 חד' 
"אדריכלית" כ-100מ"ר 3 

כ"א + מ.ש/סוכה + מעלית 
1,890,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.בנימין-אברהם 4חד' 
כ-85 מ"ר משופצת + סוכה 
+ חניה  1,450,000 "תיווך-

_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690  

 בבלעדיות במנחם 9, 
דירת 4 חדרים, 103 מ"ר גדולה 

ומרווחת, קומה שניה בנין 
חדש ומתוחזק. סוכה, חניה. 

דוד תיווך ספיריט
072-3263850)43-43(_____________________________________________

 ברימון 4 חד' ק"ב 80 
מ"ר חזית אופציה ל25 מ"ר 

מחולקת, מכניסה 6,200 ש"ח  
1,760,000 ש"ח "תווך-בכר-

_____________________________________________)43-43(נכסים" 054-3969949

 מציאה בשדרות 
ירושלים צמוד לחזון 
איש )גבול בני ברק( 
4 חדרים  מושקעת 

100 מ"ר + מ' שמש 
בבנין חדיש קומה 7' + 
מעלית + חניה כפולה 
בטאבו + מחסן מיידי 

1,980,000 ש"ח גמיש  
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בבניה, 
ברבינו אשר 4 חדרים 
חזית ק"ד נוף לים + 

מעלית 1,950,000ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 
ישעיהו כ-100 מ"ר קומה 

ראשונה חזית מיידי! 
+ חנייה משותפת רק 

ב-1,790,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באלישע כ-90 מ"ר 
משופצת מהיסוד! + 

מעלית וחנייה כולל סוכה 
גדולה רק ב-1,890,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בקריית הרצוג חדשה 
מהקבלן 4 חד' ענקית 

ומפוארת + סוכה 
ומרפסת שמש מיידי רק 
ב-1,680,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 מציאה!! ברבי עקיבא 
הראשנים בבנין חדש 
כ-80 מ"ר חזית! כולל 

מרפסת שמש וסוכה רק 
ב 1,750,000 ש"ח מיידי! 

להב נכסים
050-4177750

 לחטוף!! בקריית-הרצוג 
ח.מקבלן 5 חד' כ-105 מ"ר 
מעלית +סוכה 1,700,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 במתיתיהו ענקית 6חד' 
ק"א 150 מ"ר חזית אופציה 
ליחידה בטאבו  2,650,000 

ש"ח "תווך-בכר-נכסים"
054-3969949)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בחנה סנש 300 
מ"ר בנין בן 3 דיירים  5  
חדרים כ-150 מ"ר קומה 

א' ואחרונה משופצת  
ומושקעת + גג צמוד 
פתוח 150 מ"ר אופ' 

לבניה מיידית 3,180,000 
ש"ח גמיש סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 למכירה באזור עזרא / 
דון יוסף, דופלקס 7 חדרים 

180 מטר משופצת אופציה  
_____________________________________________)43-43(2,700,000 תיוך 0556789653 

בלעדי באבטליון דירת 
גג 210 ענקית 4 חדרים  

חזית ק"ג  110מ"ר 
למטה 100+ מ"ר גג 

בטאבו אופ' לבנית 
חדרים  נוספים +חניה 
2,650,000 ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 ברב-לוין בבנין חדש 
שיכון-ה' דירת-גן 137 

מ"ר 5 חדרים + חצר 80 
מ"ר חלוקה  לפי דרישת 
הלקוח כניסה מיידית + 
חניה 2,650,000 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי נדירה בדניאל 
דירת גן יוקרתית 250 

מ"ר, 170בנוי 5.5 
חדרים + 70 מ"ר חצר 

וחניה בנין מפואר + 
מעלית 3,850,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)43-43(_____________________________________________

בלעדי ברימון קרוב 
לקהילות-יעקב כ-90 

מ"ר מחולקת ק"ב חזית 
+ אופ'-מיידית- 20 מ"ר  
1,750,000ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה  
בזבוטינסקי 45 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

ק"ג ואחרונה + אופ' גג 
רעפים תשואה  כיום 

4,200 ש"ח מיידי 
1,000,000ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי כ-75 
מ"ר מחולקת ל-4 חדרים 

כיום מושכרת לעסק 
תשואה 4,000 ש"ח 

מיידי 1,550,000ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בבירנבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מטר 

להרחבה + אופ' לבניה 
על הגג  50 מ"ר, עם 

היתרי בניה 1,700,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 משכנתאות
משכנתאות ומימוןופתרונות מימון

ניסיון מזה 15 שנה, עם היתר עיסקה

1-599-560-580
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בשיתוף כל הבנקים

לרכישת דירה ולכל מטרה
הוזלת משכנתא קיימת

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 3 חד', בניין 
קטן, חדרים גדולים במיוחד

054-9422194)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון דירת 3 חדרים מטופחת 
+ יח' הורים, נוף וכ"א מעולים.

052-5752500)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 4,300 ש"ח 

והחדשה ליד הקריה החרדית 
במחיר מציאה.

משה אלוש 054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 3 יחידות 
דיור מושכרות ב 6,200 ש"ח 

ו החדשה קומה א 100 מ טר 
במחיר מציאה. משה אלוש 

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 4,700 ש"ח 

במחיר מציאה מבצע נחשון. 
משה אלוש 054-3255667

08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל2 יחידות 
דיור מושכרות 5,100 ש"ח 

רחוב מוריה ברומה ב במחיר 
מציאה. משה אלוש

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 5,200 ש"ח 98 
מטר קומה 1 במחיר מציאה. 

משה אלוש 054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירים שפויים בכל באר 

שבע התקשרו עוד היום ליועץ 
חינם. משה אלוש

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 באמצע בנייה בדב גרונר 
- פרדס כץ 5 חד' ק"ג חזית 2 
מרפסות ]אפשרי לחלוחת יח'[

*3חדרים ק"ב 2 מרפסות 3 
כ"א. *כמו"כ דירות פנטהאוז

*דירות נכה 5 חדרים.
עכשיו תנאים ומחירים מעולים 

בבלעדיות תיווך המרכז:
053-3136060)43-43(_____________________________________________

 בחנה סנש, ברביעיות, 
קומה ראשונה, 80 מ"ר 

בנוי + אפשרויות הרחבה 
עד 110 מ"ר + א. בניה 

על הגג. "מקסימום נדלן" 
052-2452820)43-43(_____________________________________________

 באזור השלשה 5 חד' 
גדולה ויפה 130 מטר + 

אפשרות בניה 2,100,000 
ש"ח. * באזור מרכזי נותרו 

דירות אחרונות 4 חדרים רמת 
גימור מושלם 2,100,000. 

B.D.A תיווך
_____________________________________________)43-43(פל': 054-8449423

 בהראשונים מחולקת ל 
2 ומושכרות כ - 90 מטר, יפה 

ומסודרת 1,850,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43(אד"י נדל"ן. 054-8493483

 לוח דירות חינם
 dira4me.co.il פרסם דירתך 

חינם ללא דמי מנוי. ומבחר 
_____________________________________________)43-43(דירות לקונה. ולהשכרה.

 מציאה באיזור ויז''ניץ 130 
מ' מחולקת ל +2 גג מוצמד 

בטאבו תיוך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת 
אהרון דירות 3-4 חד' יפות 

תיוך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4 חדרים יפות החל מ 

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

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל 4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

מקומה ג' חזית חדשה + 
פיר למעלית }שכנים רוצים 
לעשות{ 2,390,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-43(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באיזור הנביאים דופלקס 
5.5 חד' }3+2.5{ 160 מ"ר 
ניתן לעשות יחידות על הגג 
משופצת ק"ג חזית + חניה 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בויזניץ דופלקס חדשה 
200 מ"ר+יחידה+ניתנת 

לחלוקה 3,170,000 ש"ח 
גמיש "א.צ. נכסים"

050-2044100
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בלוין דירת נכה 5 חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 

2,500,000 ש"ח תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ יחידה ומחסן, חזיתית 

3,000,000 ש"ח תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 למכירה באזור עזרא 
דון יוסף דופלקס 7 חדרים 

180 מטר משופצת אופציה 
2,700,000 תיווך 

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
הערייה רח' שקט 5 חדרים 

+ סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 
חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א 
2,250,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 ברבי עקיבא 109, 
בית פתוח!!! למבקרים 

ביום שישי - כ"ד חשון 
)2.11.18( בשעות: 

10:0-11:00 לל"ת - 4 
חד', 80 מ"ר, 4 כ"א, 
פונה לקוטלר - שקט-

פתוח לנוף, קומה 2.5 
- אחרונה + א. בניה בגג 

)יש חתימות(, "מקסימום 
_____________________________________________)43-43(נדלן" 052-2452820

 ביגאל אלון 4 חד' 
ק"א+ אופציה חניה בטאבו 

.1,630,000
_____________________________________________)43-43(תווך: 054-2345633

 בלעדי! באזור הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר מחולקת 

ל 3 חד' + יחידה מושכרת 
משופצת כחדשה + סוכה ק"ג 

}פיר למעלית{ חזית + א. 
בגג בטון + חתימות שכנים 

1,950,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 באיזור סוקולוב אבן 
שפרוט 4 חד' מחולקת ל-3  
+יחידה 100 מ"ר משופצת 

ק"ק 1,890,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד' 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש ק"ב + 
מעלית 2,250,000 ש"ח גמיש 

}לא כולל את היחידה{ א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 

חזית  058-3200078 
_____________________________________________)43-43("אפיקי נדלן בועז"

 קובלסקי 4 חדרים ק"ב 
חזית 1,750,000 משופץ  

058-3200078 "אפיקי 
_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000 ש"ח 

3 כ"א. אופציה לעוד 
45 מ"ר  058-3200078 

_____________________________________________)43-43("אפיקי נדלן בועז"

 דוד מחלוף. 4 חד' 
80 מ"ר 3 כיווני אוויר + 
מרפסת/סוכה 35 מ"ר. 

1,550,000 + מחסן 
בטאבו.  058-3200078 

_____________________________________________)43-43("אפיקי נדלן בועז"

 בלעדי! באיזור העירייה 4.5 
חד' גדולה 110 מ"ר ק"ג+אץ 
בגג חזית משופצת כחדשה 
מושקעת 2,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באלישע 4 חד' 87 
מ"ר ק"ב משופצת כחדשה + 

חניה חזית 1,870,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי!, 3 חד' גדולים 
80 מטר עם היתרים 
לתוספת של 28 מ"ר 

חזית ק"ב ברחוב כהנמן 
ליד רחוב אשל אברהם 

משופצת ומאווררת. 
1,930,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ. 
03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4.5 חד' + 
סוכה משופצת אופציה 

ענקית לבניה. 'אפיקי-
_____________________________________________)43-43(נדלן-בועז' 054-8474843

 בקהילות יעקב קומה 
א' 4 חד' + יח"ה + אופצייה 

הרחבה 2,149,000 ש"ח אד"י 
_____________________________________________)43-43(נדלן. 054-8493483

 בז'בוטינסקי במקום 
מעולה ק"א 4 חד' 100 

מ"ר + אופציה ענקית רק 
1,600,000 ש"ח "א.צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 מציאה בנורוק 4 חד' 
ק"ב 87 מ"ר מטופחת. 

רק 1,540,000 ש"ח 
"א.צ. נכסים"

 050-2044100
055-9336511)43-43(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן- הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 מציאה שלא היתה מעולם 
בדב הוז 4 חדרים קומה 1 
חניה בטאבו 3 כיווני אויר, 

משופצת קומפלט. 1,530,000 
_____________________________________________)43-43(גמיש. 0556789653

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

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

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים בבנייה 
חדשה 4 חד' + יחידה החל מ 

2,350,000 ש"ח תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
2,150,0002 ש"ח תיווך- 4

ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 ש"ח. 

ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד' + יחידה 
מושכרת, בבנין חדש, מעלית 
2,500,000 ש"ח. ישוב-הארץ 

03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בברויאר 4 חד' גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח. ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בטבריה 4 חדרים גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח. ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ו' 4.5 חד' 
משופצת, חזיתית + אופציה 
1,900,000 ש"ח. ישוב-הארץ 

03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים 5 כוכבי 

יופי 100 מ"ר יחידת 
הורים שני מרפסות ק"א 

  1,680,000
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 אחיה השילוני 4 חד' 
יפיפיה ומושקעת ק"א. 

עורף. אופציה 1,800,000
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 בלעדי בפרדו 4 חד' 100 
מטר בטאבו משותף + מעלית 

+ סוכה+ חזית 1,550,000 
ש"ח תיווך אלטרנטיב 

054-550263)43-43(_____________________________________________

 ביואל קומה א', 4 חד' + 
יח' הורים, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-43(_____________________________________________

 בהירדן קרוב להרב 
שך, חזית, 4 חד', ק"ק, 

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד' מפואר +גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בנתן הנביא גופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 260 מ"ר 
3,000,000 ש"ח בנייה חדשה! 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,420,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 ברב שר 6 חדרים 
נוף פנורמי, מעלית 

חנייה+מחסן 15 מ"ר. 
2,670,000 ש"ח "א.צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755)43-43(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 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

ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 24-26/10/2018

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,190,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

לטאבו משותף בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בטבריה קרוב 
לחרל"פ, 3 חד' גדולים 

75 מ"ר, ק"ג, גג רעפים, 
אופציה לבניה על הגג 

)קיים אישור שכנים( 
1,465,000 ש"ח תיווך 

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

 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

דופלקסים

+5 חדרים

חדרה

וילות ובתים

 בעמרם גאון 10, 5 
חד' קומה ראשונה מלאת 

שמש, 134 מ"ר, גישה לנכים, 
בהזדמנות, 3,250,000 ש"ח. 

054-6600198)40-43(_____________________________________________

נתיבות

עמנואל

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-45ל(052-3638389

3-3.5 חדרים

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 78 מ"ר, 
ק"א, חזית + אישורים לחדר 
נוסף, מיידי, 1,690,000 גמיש

052-7164135)40-43(_____________________________________________

טבריה

 בית 4 חד', ק"ב, בקהילה, 
2 מרפסות, שמורה, מסורגת 

_____________________________________________)41-44(+ חניה, 050-4190339

 בחתם סופר 14, קומה 
שלישית, שמורה, 120 מ"ר, 

מושכרת )1,950 ש"ח לחודש(, 
מחיר 550,000 ש"ח, 

054-6353450)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" בהדר גנים, 
וילה בבית דו משפחתי, 8 חד' 
+ גינה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" דופלקס 
5 חד' בפיקא, 141 מ' בן 

6 שנים, 2 מרפסות גדולות 
לסוכה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מ. שמש, 

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 באוסישקין, 4 חד' חדשה, 
ק"א, 3 כ"א + יח' הורים, אופ' 

לחלוקה, 1,680,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-43(לל"ת 052-7696596

 לל"ת באזור העיריה 3 חד' 
משופצת, מושקעת ק"ב 66 

מ"ר 1,430,000 ש"ח
_____________________________________________)42-43ל(7124072 -052

 בק. הרצוג, ק"ד ממוזג 
+ מרפסת ענקית 45 

מ"ר + אופציה לבניה על 
_____________________________________________)41-44(הגג. 054-3977018

 בטרפון ק"ב, כ - 3 חדרים 
+ מרפסת + סוכה + אופציה 

קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,570,000 גמיש, 

_____________________________________________)42-43(לל"ת 053-3166018

 בגניחובסקי ק"א 3 חד' 
מפוארת ומשופצת מהיסוד, 

טאבו משותף 1,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ל(054-8442170 054-8405486

 ברח' יהושוע / יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 סמוך לישיבה, 3 חד' 
מטופחת, מצוינת גם 

להשקעה 820,000 )פינוי 
בינוי( 054-8450596

052-7663121)42-43(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 4 חד' משופצת 110 
מ"ר + מרפסות לנוף מדהים 

למגורים/השקעה 550,000 
_____________________________________________)42-45(ש"ח 054-2300995

4-4.5 חדרים

 ברמות א': קוטג' 4 
חד' )83 מ"ר נטו( + חצר 

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-571-3375 

 ברמות ב': דו-משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר( משופץ + 
גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות-זרחי: וילה 10 
חד' )236 מ"ר( + גינה )220 

מ"ר( + חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח! תיווך-
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות: מבצע קוטג'ים / 
דו-משפחתים / וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': 5 חד' 
משופצת )100 מ"ר נטו( 

+ מרפסת סוכה, נוף! 
ע"י ביהכ"נ זיכרון-אברהם, 

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף, 
ק"ב. 2,150,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 א.ירושלים כ- 130מ"ר 
ק"ג 3.5 חד' + בגג 2 יח"ד 

מ.מהיסוד + א.להרחבה 
2,290,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור"  052-5222690

 בשלבי-בניה בפרדס-
כץ  3 חד' כ-65 מ"ר )לבעלי 

הון-ע-גבוה( 1,310,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 לרציניים! א.דנגור 3 
חד' כ-62 מ"ר משופצת 

א.להרחבה 1,255,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! 
א.ביאליק כ-73 מ"ר 3 חד' 
ק"א מטופחת 1,300,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 מציאה!! א.חברון 3 
חד' ק"ב כ-65 מ"ר עורפית 

מ.מהיסוד מפוארת א.להרחבה 
1,399,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא 3 חד' 
כ-83 מ"ר ק"ב 25 מעטפת 
+כ-40אופציה מ.מהיסוד!! 

1,460,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.חברון ק"א 3 כ-90 מ"ר 
3 כ"א 1,630,000 + מחסן 

18מ"ר )ז.לשיפוץ( "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רבי יוסי 3 חד' 60 מ"ר 
משופצת +"היתרים" כ-80 
מ"ר צד/גג-בטון 1,530,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 א.זבוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' ק"ג מ.מהיסוד +"היתרים" 

75 בג.בטון + כ-80 בצד 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 בדב-גרונר 3 חד' כ-64 
מ"ר קומה-ב' 3 כ"א מ.מהיסוד 
א.להרחבה 1,260,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690  

 בבלעדיות ב'קובלסקי 12 
דירת 3.5 חדרים 85 מ"ר קומה 

4 משופצת מהיסוד + סוכה 
גדולה 2 כ"א + אופציה לבניה 
על הגג.1.600.000 ש"ח. דוד 
_____________________________________________)43-43(תיווך ספיריט 072-3263850

 מציאה שלא היתה 
מעולם, בבנימין אברהם, 3.5 

חדרים 82 מטר בנין חרדי  
אופציה גג בטון 1,360,000 

גמיש פנחס נכסים
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 ברבינוביץ המבוקש 3 
חד' ק"ב 70 מ"ר חזית אופציה  

ל40 מ"ר ולמעלית . חניה 
בטאבו 1,690,000ש"ח  "תווך-

_____________________________________________)43-43(בכר-נכסים" 054-3969949

 המציאה!! א.ירמיהו ק"א 
כ-2 חד' כ-50 מ"ר משופצת 

1,199,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 לרציניים!! א.רמב"ם 
2.5 חד' כ-67 מ"ר ק"ב + 

א.להרחבה שמורה 1,350,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)43-43(_____________________________________________

 מיידי!! א.נורדאו 2.5 חד' 
כ-55 מ"ר שמורה +"היתרים" 
בגג-רעפים 1,155,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690  

 מכבים 2.5 חדרים אופציה 
מאושרת לעוד 30 מטר 
1,250,000 קומה קרקע

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חדרים קומה ב 
עם סוכה 10 מטר  1,250,000 

_____________________________________________)43-43(פנחס נכסים 055-6789653

 בלעדי ברב-קוק )קרוב-
לטבריה( 2.5 חדרים 70 

מ"ר שמורה ק"ב עורפית 
מיידי 1,450,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 מציאה בזבוטינסקי 
)צד של פ"כ( 3 חדרים 

משופצת מהיסוד 70 מ"ר 
קומה א' 1,290,000 ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בסמטת 
רחל קרוב לרחוב ירושלים  

3 חדרים 75 מ"ר חזית 
ק"ג  אופ'- )רעפים( 

ניתנת לחלוקה מייידית 
בקלות 1,450,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)43-43(_____________________________________________

בהרצוג 3.5 חד' גדולה, 
ניתן להפוך ל4 1,620,000 

ש"ח. תיוך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקאי דירות 3 חד' 
החל מ 1,540,000 ש"ח. תיוך-

ישוב-הארץ 03-8007000
)43-43(               052-3344721_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 
1,650,000 ש"ח תיוך-ישוב-

הארץ 03-8007000
 052-3344721)43-43(                                                                  _____________________________________________

 בדוד המלך 3 חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח. תיוך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבנייה 1,600,000 ש"ח. 
תיוך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 
ש"ח גמיש. תיוך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
אופציה ממשית להרחבה 

1,380,000 ש"ח. תיוך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 מציאה שלא היתה 
מעולם, 3.5 חד' ואפציה 
מאושרת לעוד 30 מטר 

1,250,000 ש"ח קומת קרקע. 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בהמכבים, משופצת 
כחדשה 70 מ"ר ק"ב + 

מרפסת סוכה 18 מ"ר 2 כ"א 
1,450,000 גמיש.

_____________________________________________)43-43ל(052-7137031

 בחברון 70 מ"ר + אישור 
בניה להרחבה מידית מהצד 70 

מ"ר. 1,690,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-44ל(09-7733027

 במימון 3.5 חדרים 
80 מ"ר ק"ב משופצת 

כחדשה+חניה+מחסן בק"ק 8 
מ"ר חזית 1,770,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 באיזור הרצוג 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג + א. בגג בטון כולל 
היתרים 52 מ"ר חזית + חניה 

1,770,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בגינחובסקי 
3 חדרים + היתרי 

בניה ליותר מ 30 מ"ר 
1,370,000 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 בלעדי 3 חד' בפרדס כץ 
במתחרדים קומה ב' ואחרונה 
משופצת + סוכה 1,400,000 

ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בהרצוג ק"א 3 
חד' חזית שמורה רק 

1,620,000 ש"ח "א.צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 באיזור יונה הנביא 
3.5 חד'+מרפסת 12 מטר 

אפשרות להרחבה 2,000,000 
 B.D.A ש"ח תיווך
_____________________________________________)43-43(פל': 054-8449423

 בהמכבים/אבוחצירא 3.5 
חד' מתוחזקת מצוין כיוני אויר 

מעולים, אופציה. +60 מ"ר. 
1,480,000 ש"ח

_____________________________________________)43-46ל(053-3138151

 מציאה שלא היתה 
מעולם, 3.5 חד' ואופציה 
מאושרת לעוד 30 מטר 

1,250,000 ש"ח קומת קרקע. 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 ברח' יהושע - שלשה 
חדרים יפה + ק"א + סוכה 

_____________________________________________)43-44(ממוזגת. 052-7660288

בדוב גרונר המבוקש 3 
חד' שקטה ק"ב + אופציה 
להרחבה, מציאה, למגורים 
והשקעה 1,330,000 ש"ח.

_____________________________________________)43-46ל(052-8559759

המחיר ירד 3 חדרים 
רבי עקיבא איזור 

דובק בנין חדש עורף 
ק"ד. מחיר של פעם 

1,620,000 ש"ח 
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 דנגור 3 חדרים ק"ב. 
אופציה להרחבה 30 מ"ר 

1,250,000 ש"ח
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 זבוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000 ש"ח 
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 בלעדי בברוט 2 חד' קומה 
ג' מקרקע בניין אברכים + 

רשיון לבנייה בגג בטון. ובצד 
עוד 30 מ'. 1,270,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 
חדרים משופצת + אופציה 
בגג 1,300,000 ש"ח. תיוך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד' קומה ב' 
עם סוכה 10 מטר 1,250,000 

ש"ח. פנחס נכסים 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באזור זכרון מאיר 
2 חד' + 2 מרפסות + הול 

גדול 56 מ"ר ק"ג + אופ' בגג 
בטון חזית סוכה משופצת 
1,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 
2 חדרים גדולים 55 
מ"ר אופציה לסוכה 

1,230,000 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 2 חדרים ברבי עקיבא 
פינת יונה הנביא מסודרת 

מחיר מציאה. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)43-43(054-4980159 דורון.

 דירה מחולקת ל2 יחידות 
דיור מושכרות ב 3,000 ש"ח 

רק 470 אלף כל הקודם זוכה. 
משה אלוש 054-3255667

08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירת קרקע משופצת 
ויפה 3.5 חדרים מושכרת 

ב 2,000 ש"ח לטווח ארוך 
במחיר מציאה. משה אלוש 

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה לכל 

כיס. משה אלוש
054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 מוכר קונה נכס התקשרו 
עוד היום 054-3255667 יועץ 

_____________________________________________)43-43(חינם והכוונה בחינם.

דימונה

 למכירה בפאתי קרית 
שמואל דירת גן 3 חדרים 

80 מטר משופצת + גינה 
100 מטר מטופחת אישורים 

להרחבה 590,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)IRC)43-46 עינב  050-2442446

 למכירה בלב קרית שמואל 
דירת 5 חדרים 170 מטר 

מרווחת מאוד + מרפסת + 
נוף, משופצת 980,000 גמיש. 

_____________________________________________)IRC)43-46 עינב  050-2442446

דופלקסים
 למכירה בטבריה דופלקס 

מחולק ל3 דירות + נוף + 
מרפסת + חצר הכסה של 
בערך 5,000 ש"ח לחודש 

1,090,000 ש"ח. IRC עינב  
050-2442446)43-46(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה, 
במרכז, מושכרת 7,400 ש"ח 
מחיר 1,250,000 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-43("בית ישראל" 0548-070-418

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)43-43(חניות. 0522-656825

4-4.5 חדרים
 בפרנקפורטר 4.5 חד' 

גדולה ומסודרת. מעלית. חניה. 
1,680,000 ש"ח. תווך-יוחנן 

050-4104044)43-43(_____________________________________________

 ברוטשילד 4 חד' 
משופצת מהיסוד ק"ג + 

מעלית 1,460,000 תווך-יוחנן 
050-4104044)43-43(_____________________________________________

 למכירה בברנדה, 4 
חד' ק"א, מעלית, משופצת, 

ענקית. 1,500,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו.

 בשפירא/אחד העם 4 
חד' ענקית )אפשרות ל - 5 

חד'( +מעלית+חניה מקורה - 
מיידית!! 1,490,000 ש"ח. 

050-4811122)43-43(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" פינסקר 
כ-110 מ"ר, קומה 7, מ"ש/

סוכה, ממ"ד, חניה.
_____________________________________________)43-43(רביד 072-3957393

3-3.5 חדרים
 במרכז העיר 3.5 חד' ק"ב 
גדולה מאוד ומסודרת מעלית. 
סוכה. 1,350,000 תווך-יוחנן 

050-4104044)43-43(_____________________________________________

 במרכז העיר 3.5 חד' ק"ב 
גדולה מאוד ומסודרת מעלית, 
סוכה. 1,350,000 תווך-יוחנן 

050-4104044)43-43(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 3 
ח' ק"ב משופצת )מושכרת ב 

- 3,500 ש"ח( שרותים כפולים 
בהזדמנות 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)43-43(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במרכז העיר בחפץ חיים 
2.5 חד' גדולים 70 מ"ר ק"2 

1,160,000 תווך-יוחנן 
050-4104044)43-43(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בתל 
חי קומת קרקע, כ-50 מ"ר, 

סורגים, ממוזגת.
_____________________________________________)43-43(רביד 072-3957393

1-1.5 חדרים

קריית ספר
 דופלקס כניסה פרטית 
מושקעת, אור ואויר, מחיר 

מציאה 1,420,000 ש"ח. לל"ת 
_____________________________________________)43-44ל(054-8459658

קריית אתא

 בחרדי קומה ראשונה, 
95 מ"ר, שכירות עוברת, רק 
750,000 ש"ח! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים -
052-2790370)43-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', קומה ראשונה, 

שכירות עוברת רק 450,000 
ש"ח המלצת השבוע! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370 -)43-43(_____________________________________________

 3 חד', מעלית , 
משופצת מחיר החל מ 

500,000 אברהם אמנה 
)43-43(           053-8292312_____________________________________________

 3 חד', 70 מטר, אזור 
שכיר, מחיר 470,000 

ש"ח אברהם אמנה
                  053-8292312)43-43(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"ב, רק 
405,000 ש"ח, חייבת להמכר! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)43-43(פרוייקטים - 052-2790370

צפת
 בעיר העתיקה, מעל 

מקווה האר"י, 3 יחידות, 
מרפסות, נוף וקרקע.

052-5844040 052-8484726)37-45(_____________________________________________

 בדף היומי 7, 4 חד' 
ק"א, 85 מ"ר, מרכז שקט, 

משופצת, דו"ש, מזגנים, 
1,575,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(050-6680290

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
מעלית, חניה. 052-2948691 

_____________________________________________)40-43ל(נטלי

קריית ביאליק

 באוסישקין, 4 חד', 
חדשה, 3 כ"א + יחידת הורים, 

אופציה לחלוקה 1,680,000 
_____________________________________________)41-43ל(ש"ח, לל"ת, 052-7696596

 בחרדי, קומת קרקע, 
דרוש שותף לדירה מחולקת 
בהשקעה של רק 550,000 

ש"ח }הון עצמי{ עם שכירות 
עוברת! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים -
052-2790370)43-43(_____________________________________________

 מחולקת ל 2 שכירות 
גבוהה, באזור מצויין, 

מחיר 620,000 ש"ח גיא 
אטיאס 054-8161125

)43-43(                              _____________________________________________

3-3.5 חדרים

קריית מוצקין

קריית חיים

 ז'בוטינסקי, 3 חד', 70 
מטר, בניין מרובע, מחיר 

540,000 ש"ח מנחם כהן 
)43-43(           053-9312551_____________________________________________

דגניה 3 חד', אזור פינוי 
בינוי קרוב לים, מחיר 

545,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43(דניאל 054-2821749

 ז'בוטינסקי 4 חד', 95 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, 

מחיר 660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(דניאל 054-2821749

דופלקסים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

+5 חדרים

 3 חד' ברבי עקיבא 80, 
ק"ג, 70 מ"ר, מחודשת, 

אפשרות לריהוט. ממוזגת 
+ סוכה, 4,500 ש"ח מיידי. 

050-4113794)43-44(_____________________________________________

 להשכרה חדר גדול 
בתוך גלית איטליה ב"ב מיועד 

לקוסמטיקה וכו'. 
054-7493007)43-46(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה וגדולה, 
מול רחוב צפניה, עם ריהוט 
מלא קומה ראשונה כניסה 

_____________________________________________)43-43(מיידית. 054-7493007

 בלעדי! באיזור הרב 
קוק דופלקס 6 חדרים 180 
מ"ר ק"ג + מעלית + חניה 

משופצת 6,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 מהודרת ומשופצת 
במקום יוקרתי, 200 מטר 

קומה א' + מעלית. 
054-4338135)43-50(_____________________________________________

 בנורדאו 4.5 חד' בבניין 
חדש+ מעלית, חזית 4,500 

ש"ח. תיוך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

4-4.5 חדרים

ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 24-26/10/2018

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-45(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-43(ובתי כנסת 052-8834610

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-45(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-49(טל': 054-7706069

מחסנים

משרדים

מגרשים
 יש לנו השקעה מנצחת 

_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 4,000 ש"ח, 

מיידי, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-43(ולוד. רפי 052-3646632

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 2.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-44ל(050-9375052

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי, 4 חד' 100 

מ', חזית, בנין חדש 
ושמור, 4,800 לחודש. 

050-5586335)40-43(_____________________________________________

 בנורוק, ק"א, 2 חד' 
ענקית, כ- 50 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, גמיש. 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

 ברחוב דניאל 10 2.5 
חדרים משופצת ומרוהטת, 

4,000 ש"ח החל מה- 
050-5511847 01.09.2018)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 3 חדרים, ק.ב ע"ע, במרכז 
ב"ב, חזית, 2 א.ק. 2 מזגנים, 

דוד"ש, סורגים, מיידי, 
053-2759816 ,03-6180646)41-44(_____________________________________________

 לזו"צ, 3 חד', מרווחת 
ויפיפיה! חדשה לגמרי! 
ק"ד, ללא + מזגנים! + 

מרפסת שרות וסוכה 
סגורה, בר' עקיבא/יונה 

הנביא, שכנים טובים, 
_____________________________________________)41-45(לל"ת 052-7665551

 בגניחובסקי, 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ג, ממוזגת, מטבח 
גדול, דוד שמש ואמבטיה, 

_____________________________________________)41-44ל(2,800 ש"ח, 052-2899085

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
מאווררת, 2,000 ש"ח

054-8435566)41-45(_____________________________________________

 עסק לשמלות כלה 
מהממות + אביזרים וציוד 

במחיר מציאה, לרציניים בלבד, 
050-4137661)41-44(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 לחברה בהקמה דרושה 
השקעה של 500,000 ש"ח 

תמורת שותפות, 
_____________________________________________)41-44ל(054-6970525

 ברח' הרב הירש, 
יחידה, ק"ק, מרוהטת, 

ממוזגת, מתאים 
לבודד/ה, 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-45ל(050-4112720

לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה דירת חדר 
וחצי מרוהטת ממוזגת 
בבנין יוקרתי .שכון ה'

_____________________________________________)42-43(לפרטים 054-3450241

 באזור הרצל 3 חד' ק"ק 
80 מ"ר+ חצר גדולה, בנין 
חדש, לל"ת. 3,700 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ל(054-8452358

 בסמטת רחל 3 חדרים 
חדשה לגמרי, 62 מ"ר+ סוכה 

ק"ג, ממוזגת, 3,500 ש"ח 
052-7606607)42-45(_____________________________________________

ברבי עקיבא אזור ישעיהו 
3 חדרים משופצת 

מהיסוד! קומה ראשונה 
+ מעלית חזית מיידי! 

ב-4,500 ש"ח להב נכסים 
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בק. הרצוג 2 חד' כ - 45 
מ"ר, יפה וממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-6969961

 באבן גבירול, דירת 2 
חד' חדשה נאה, ממוזגת 

ומרוהטת מתאימה גם למשרד 
3,200ש"ח גמיש 03-6191468

_____________________________________________)42-43ל(052-7698994

 בפנקס 2, יפיפיה בנין 
חדש, מרוהטת, ק"ד+ מעלית 

_____________________________________________)42-45(+ נוף. 052-6164584

 כ - 10 מ"ר ליד איצקוביץ, 
חדר קומפלט לפגישות/לינה, 

לפי שעות וימים 
_____________________________________________)42-43ל(054-8435117 054-8503037

 בישעיהו, חדשה ויפה 
לזו"צ/בודד מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)42-45ל(מיידי. 052-7681871

עמנואל
 4.5 חד' בחתם סופר 

גדולה ש"כ 1,600 מ"ר מיידי 
054-8446858)42-45(_____________________________________________

 מחפץ חיים/אחד העם 
מיידי, ק"א, 3חד' גדולים + הול 

+ מרפסת מאווררת ומוארת 
+ מזגנים 050-534334

054-4797080 )42-45(_____________________________________________

 נדל"ן באנגליה, תשואות 
גבוהות + עליית ערך, רישום 

בטאבו בליווי עו"ד.
055-9419672 )42-45(_____________________________________________

 לימודי מסחר בשוק ההון, 
בניית רובוט מסחר אוטומטי 

למתחילים ומתקדמים
052-5821410 )42-45(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים. 

החל מ- 800,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעת.

050-5766979 נתי המתווך 
_____________________________________________)42-45(לציבור הדתי.

 בק. הרצוג דירה + 
מגרש 250 מ"ר אופציה 

לבנין 5 קומות דירות 5 חד'. 
3,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)42-43ל(050-4102467

 להשכרה משרד/קליניקה 
50 מ"ר ברח' הרב קוק 10 

ב"ב סמוך לרבי עקיבא. 
_____________________________________________)42-45ל(052-3141026

 חדר/מחסן 30 מטר! 
במרכז חז"א )גני טל( מיועד 

גם לכיתת לימוד, פגישות לפי 
_____________________________________________)42-45(שעות. 053-3143097

 במרכז ב"ב\ מתחם 
מפואר עם עמדות 
ומשרדים להשכרה 

החל מ- 990 ש"ח, כולל 
ארנונה, מים, חשמל, 

הלוואות ועוד..!!! 
050-4160390)42-43(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
במוהליבר יחידת דיור 40 
מ"ר משופצת ויפה ק"ק 
ממוזגת כניסה מיידית  

3,500 ש"ח כולל ארנונה 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 להשכרה חנות בגן 
ורשא 20 מ"ר חזית 
6,000 ש"ח )+דמי 

פינוי( מיידי מחיר מציאה 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר ק"ק 

חזית מיידי 3,000 ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 75 מ"ר 

למשרד או לעסק ק"א 
חזית משופץ מיידי 5,000 

ש"ח סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 השקעה נדלנית 
לאנ"ש החל מ  80,000 
ש"ח, בטחונות מלאים 

תשואות גבוהות לפרטים 
נוספים. יצחק תיווך 

סלומון נכסים והשקעות
052-7125642)43-43(_____________________________________________

 בגוטמכר 4 חדשה ק"ג + 
חניה 5,500 ש"ח 

050-4166777)43-44(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 
חד' ק"א חדשה 

לחלוטין+מיזוג+חנייה + 
מרפסת שמש רק 5,400 

ש"ח "א.צ. נכסים"
 050-2044100 

050-977755)43-43(_____________________________________________

 בשח"ל 3 חד' בבנין חדש. 
משודרגת, מאווררת וממוזגת. 

3,800 מיידי, לל"ת.
_____________________________________________)43-44ל(054-6108092

 להשכרה בלעדי 3 
חדרים ברחוב חברון / 

הרב קוק, חזית, ק"א ללא 
מדרגות משופצת 4,000 
ש"ח. תווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 ברוזנהיים דירת גג 
ק"ד ללא, 2.5 לד' 56 מ"ר 

+ 16 מ"ר מרפסת ממוזגת 
ריהוט חלקי 3,000 ש"ח. 

02-5430441
050-4112154)43-44(_____________________________________________

 בחיים לנדא 2 חדרי 
שינה ופינת ישיבה 40 מ' 
משופצת+ארנונה+ריהוט 

_____________________________________________)43-43(2400. תיווך: 054-2345633

 בעוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים יפייפיה כ-45 מטר 

משופצת ממוזגת 

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)43-30(מיידי. 052-3632080

 בכפר גנים, 4 חד' ענקית, 
מעלית, ארונות קיר, מזגנים, 

כיור כפול, בקרבת בתי כנסת. 
כניסה מיידית. 4,300 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו

 בעמישב דירת 3 חדרים 
ק"א משופצת נעימה למגורים 
קרוב להדר גנים. FOX נדל"ן

050-6925400)43-43(_____________________________________________

 למסירה 2 חנויות 
מצליחות עם מוניטין רב 
באלעד, שכירות נמוכה 

ובמקום מרכזי. אחת בתחום 
נעלי האלגנט וספורט לגבר 

ונוער והשניה הלבשה חליפות 
אלגנט לגבר ולנוער. המסירה 

לא כולל השקעה וציוד. 
אפשרות לחנות אחת.

052-4779940)43-44(_____________________________________________

 בר' עקיבא בב"ב 
להשכרה 15 מ"ר בפסאז' 

מתאים למשרד/רופאים/עו"ד 
וכו' 1,800 ש"ח.

_____________________________________________)43-44ל(050-7620118

מסחרי בקריית מוצקין, 
בשלבי בניה מתקדמת, מחיר 
למכירה מוקדמת רק 12,500 
ש"ח למ"ר. כל הקודם זוכה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)43-43(פרוייקטים - 052-2790370

 משכנתאות והלואות. 
לרכישת דירה לכל מטרה, 
הוזלת משכנתאות קיימת, 

בשיתוף כל הבנקים, המלצות 
_____________________________________________)43-46(מאנ"ש. 1599-560-580

 "רימקס עוצמה", 
להשכרה בז'בוטינסקי, כ-160 

מ"ר, אולם תצוגה +ח' ישיבות 
+ משרד.

_____________________________________________)43-43(רביד 072-9357393

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-46(_____________________________________________

 מסחרי בק. אתא חנויות 
במחירי מציאה עם שכירות 
עוברת ל - 5 שנים! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)43-43(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בב"ב? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות דורון 

054-4980159)43-43(_____________________________________________

 להשכרה ברח' ירושלים 
בב"ב 64 30 מ"ר משופצת, 

ממוזגת, לכל מטרה
052-2303988)43-46(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות. 
גישה להעמסה. במיקום 

_____________________________________________)43-43(מצויין. 0522-656825

 באוסם בב"ב, משרד 
מושקע, יפיפה, ממוזג + 
מטבחון ושירותים, כ- 13 

_____________________________________________)43-44(מ"ר 050-5674924

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

מושב גורן
 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-44(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-51/18(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-43(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-44/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-45(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-17/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחירים במבצע לשבתות 
חתן! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-43(_____________________________________________

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-05/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבצע! רק 800 ש"ח 
ליומיים, 5 חד', 12 מיטות, נוף 

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)37-49(ומפנק 050-4124556

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי אירוח, החל מ- 150 ש"ח 

בר השגה - נופש בהישג ידך, 
מבצעים מיוחדים לקוראי
"קול העיר" ניתן להיכנס 

barasaga.co.il לאתר
055-9923279)41-52(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דירת 3 חד' בבאר שבע 
במחיר מציאה בשכון פי"א, 

מחיר 630,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(054-2388654 תיווך מזרחי.

 דירת 4 חד'  בבאר שבע, 
100 מ"ר קומה ראשונה ניתנת 

לחלוקה ל - 3 יחידות. עם 
תשואה גבוהה 700,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(054-2388654 - תווך מזרחי.

 דירות להשקעה עם 
תשואה גבוהה באשקלון, 
דירות/מגרשים/משרדים. 

_____________________________________________)43-43(עומרי 054-7313344.

 דירות להשקעה ניתנות 
לחלוקה, באזור מכללת 

אשקלון, מתאימות להשקעה. 
דירות במרינה ובכל נקודה 

_____________________________________________)43-43(בעיר. עומרי 054-7313344.

 דרושה דירה להשכרה 
3-4 חדרים עם 4,500 לתקופה 

_____________________________________________)43-43ח(ממושכת. 052-7107287
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 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, קצר ואיכותי, יוסי בן 

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

מחשבים
■ 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)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

משכנתאות

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-43(_____________________________________________

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן
 בישוב הדתי חיספין צימר 

נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 
קרוב לאטרקציות ומסלולים, 

054-2232004)19-45(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-46ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

שלומי
 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-45(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממוזגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-43(שיש! 054-8476755

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-46(_____________________________________________

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-44(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם !  
_____________________________________________)22-48/18ל(052-2514960

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

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

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

050-5238722)37-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
צפון_____________________________________________)42-41/19(054-8042119, 04-6989119

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

נתניה

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-09/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

מירון

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(זולים! 052-2523284

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)47-48(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין- 
והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, ללא משחות,
02-5822586 ,050-6882047)41-44(_____________________________________________

יעוץ וטיפול
 c.b.t קדימה" - טיפולי" 

ע"י יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט 
)לילדים ומבוגרים(, 

052-7112008)41-44(_____________________________________________

 מתחמי ארוח לקבוצות 
עד 100 איש, לכל מטרה, 

מחירים מצויינים
054-3040770)42-45(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים. לזוגות/ 
_____________________________________________)42-45(משפחה. 054-5259470

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)42-45ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

שרותים לרכב
 העברת טסטים לרכב, 
שירות מהיר, אמין ומקצועי 

_____________________________________________)42-45ל(054-6324324

יונדאי
 יונדאי אקסנט שנת 2002 

117,000 ק"מ בלבד!
יד שלישית 4,900 ש"ח

_____________________________________________)42-43ל(052-7674367

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-54(_____________________________________________

 "הסעות ריינר" - לכל 
חלקי הארץ. רכב ממוזג ונוח 

עד 20 מקומות, נהג חרדי 
_____________________________________________)42-45(ואדיב. 053-3157900

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-54(_____________________________________________

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר
בארץ ובחו"ל ללא חיוב שבת ויו"ט
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

הדברה
 רשתות למניעת יתושים 

רשת שקופה/הזזה/רגילה.
*הדברת מזיקים: נמלים, 

ג'וקים וכו' ר. 1223
050-5544413)43-16(_____________________________________________

פדיקור רפואי
 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפור חודרנית, יבלות 
ופטריות בצפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)43-44(בצפורניים. 055-6610818

 "גזור ושמור" שידוכים 
לגילאי +30 למגזר הדתי, 
רווקים/ות/ גרושים/ות/ 

אלמנים/ות לטלפן בשעות: 
_____________________________________________)42-45ל(20:00-22:00. 058-3268002

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

שיעורים פרטיים
 מסירת שיעורים פרטיים 

לאברכים בלבד! בדקדוק, 
אנגלית וחשבון - בב"ב. 

_____________________________________________)42-43ל(052-7195811

תקליטנים
 "נוריאל עוז", תקליטן, 

זמר מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
במבצע! פנוי גם לש.בית 
_____________________________________________)36-36/19ל(השואבה, 054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

 אבד תיק שחור עם 
מצלמה ופנקס קבלות בבין 

_____________________________________________)40-41ח(הזמנים. 054-8436150

 נמצאה בסוכות עגלת 
תינוק ליד תחנת הרכבת ברח' 
_____________________________________________)40-41ח(שמעון הצדיק. 050-6256846

 לפני יו"כ תשע"ט נמצאו 
ברח' ר' עקיבא ליד הדואר 
המרכזי: 6 זוגות גרבי ברך 

לייקרה בצבעים: חום ושחור. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3101666

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938941

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה - אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)42-42ח(מחיר: 500 ש"ח 0527148609

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938641

 דורשה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קדמי. 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 מחשב 19 שטוח עם כבל 
למחשב וכבל חשמל מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(170 ש"ח. 0502897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונחם + מתאם למחשב 

+ אזניות חדש 30 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 מכונת גילוח נטענת 
רמינגטון + לפיאות, 

מאושר צומת, 170 שקל. 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 אופה לחם במצב חדש 
_____________________________________________)42-42ח(200 ש"ח. 0506229373

 מערכת סטריאו 
ניידת: תקליטורים, קלטות, 
רדיו, רמקולים. 160 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)42-42ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך 
לאברך גם אחרי סוכות 

_____________________________________________)42-42ח(בתרומה/ סמלי. 0547432035

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב - 800 

ש"ח אפשרי במקולקלות 
_____________________________________________)42-42ח(בתרומה. 0548432271

 לפני כשנתיים נמצא 
כרטיס זיכרון של החבורה זרע 

_____________________________________________)43-43ח(אברהם. 054-8471351

 נאבדה קופסת 
תכשיטים בב"ב בצורת תיק. 

המוצא להתקשר.
_____________________________________________)43-43ח(052-7149216

 נמצאה שקית עם סיכות 
של מחזיק לכיפה בב"ב.

_____________________________________________)43-43ח(053-3181213

 בער"ש פר' וילך נאבדו 
נעלי קרוקס במקווה באבן 

_____________________________________________)43-43ח(גבירול. 054-8465270

 נמצאו טלית ותפילין 
בתחנה ביציאה מב"ב כביש 4.

_____________________________________________)43-43ח(03-6772995 053-3172995

נשכחה שקית ובתוכה 
תפילין בטרמפ שהוריד אותי 

בצומת רמות בירושלים.
_____________________________________________)43-43ח(054-8539512

נמצאה נעל של ילדה 
מידה 22 בחול המועד סוכות 

ברח' חזו"א. 054-8446012
03-5745534)43-43(_____________________________________________

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה או בתרומה.

_____________________________________________)43-43ח(052-7621791

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)43-43ח(דברי תורה. 052-7621791

 מעוניין בכסא תינןק 
לאופניים במצב טוב מתרומה 

_____________________________________________)43-43ח(או בהשאלה. 052-7621791

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)43-43ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)43-43ח(סמלי. 0547432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפרשי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)43-43ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 050-6651365

דרושה מכונת גילוח הרב 
_____________________________________________)43-43ח(גרוס לקניה. 052-7642805

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה - פתח קדמי. 

_____________________________________________)43-43ח(050-6651365

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)43-43ח(054-7938941

 משפחה ברוכת ילדים 
מאזור בב"ב זקוקה לביגוד 

לבנות בגילאי 5,6 במצב טוב. 
_____________________________________________)43-43ח(050-4199561

 שמלות מהממות לילדות 
לארוע. חדשות. מידות 14,4,3. 

אפרסק. 120 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7616326

 גז תנור " בקו" לבן 
רק 200 ש"ח בב"ב - 

_____________________________________________)42-42ח(0548517411

 תנור בלאדין חברת 
"ליבנט" כסף - רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בב"ב 0548517411

 מקרר אמנה 577 ליטר 
ייצור קוריאה מכני מעולה 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527148609

 דרושה מיטת נוער 
נפתחת ל - 2 צבע ניטרלי בבני 

_____________________________________________)42-42ח(ברק במצב טוב 0548430577

 מעונין לקנות ספודיק 
במצב טוב מידה 55-56 

_____________________________________________)42-42ח(0548591018

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה אפשרי במקולקלים 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0542432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)42-42ח(חילוף 0506651365

 דרושות עמינח/ 
ספפה 2 מיטות במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0504105835

 תנור שבושל בו בהכשר 
הרב לנדא והעדה החרדית  - 

_____________________________________________)42-42ח(דרוש 0504105835

 דרוש חלק חילופי מעגלת 
שילדה בוגבו דגם קמיליון 3 

_____________________________________________)42-42ח(אפשר בתשלום 0527687197
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לפרסום
בלוח

03-6162228

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-32/19(_____________________________________________

תינוקות

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
_____________________________________________)36-42(052-7680602 בב"ב

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-44(בניילון. 053-3348860

 עגלת בראבי כולל טיולון 
סלקל ואמבטיה צבע תכלת, 

מצב מעולה, 500 ש"ח. 
053-3120620)40-43(_____________________________________________

 מיטת ברזל שלושה 
מזרונים נשלפים, מצב טוב, 

_____________________________________________)40-43(400 ש"ח. 050-4196874

 2 מיטות לחדר שינה 
ונגה+ ראש נצנץ.

050-4196874 )40-43(_____________________________________________

 בייביליס של ריטר A ב- 
_____________________________________________)40-43(160 ש"ח. 050-4196874

 עגלת GOLO בצבע 
ורוד, מצב חדש, אמבטיה 

וטיולון. מציאה! 500 ש"ח, 
052-7696965)41-43(_____________________________________________

 עגלת בוגבו כמליון - מצב 
מצוין, בצבע ג'ינס, 700 ש"ח, 

052-7696965)41-43(_____________________________________________

 אביזרים לבוגובו, 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-43(כל פריט, 052-7696965

 למכירה ש"ס 
וילנא שלם כחדש, 

054-6369617)41-44(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)41-44(_____________________________________________

 למכירה רמקולים 
למחשב סבופר ענק 
2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)42-42ח(- 280 ש"ח. 0548405498

 מסחטת הדרים למיקסר 
דוש - חדש לגמרי 150 ש"ח.

בלנדר למיקסר דוש - בשימוש 
בודד בלבד 180 ש"ח.

 SHARP טייפ + דיסק + רדיו
MP3 מחיר 230 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 
פקס. צליום מסמכים ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)42-42ח(הלוגן 70 ש"ח 0523463482

 אופה לחם במצב חדש 
מחיר 200 ש"ח טל' אריה 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 רולים לשיער רמיגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 מקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח( 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 גוף תאורה בצבע שחור 
חדש מהחנות ב - 50 ש"ח.
עמוד תאורה במצב מעולה 

_____________________________________________)42-42ח(ב - 80 ש"ח.

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)42-42ח(- 280 ש"ח. 0548405498

 שואב אבק חובט 
סמסונג צקלון ללא שקית 

1800W. מחיר - 220 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0522727474

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522727474

 למכירה מייבש כביסה 
 ELECTROLUX גדול

במצב חדיש )בני ברק( 450 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד. 0547216671

 מכונת כביסה דיגיטלית 
ELECTROLUX במצב 
חדיש )בני ברק( 400 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0547216671

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 מקרר קטן חברת 
אלקטרה 350 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 למכירה 4 כסאות 
מטבח/ הול בצבע שמינית 
עור כחדשות ב - 500 ש"ח 

במחיר מציאה לפרטים - 
_____________________________________________)42-42ח(0533122039

 למכירה וילון חדר שינה 
מפואר 500 ש"ח במחיר 

_____________________________________________)42-42ח(מציאה כחדש. 0533122039

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0523463482

 מיטת ילדים נפתחת 
מעץ במצב כחדש בירושלים 

300 ש"ח - 0527112411 
_____________________________________________)42-42ח()בערב(

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0586770546

 למכירה בירושליםבוננית 
יפה מעץX תשע ריבועים ב - 

_____________________________________________)42-42ח(150 ש"ח. 0586770546

 2 שידות של שתי מגירות 
מחיר 70 ש"ח כ"א צבע חום 

_____________________________________________)42-42ח(כהה 0527628985

 מיטת ספפה 1.90*80 
נפתחת כולל ארגז מצעים רק 

400 ש"ח כל הקודם זוכה. 
_____________________________________________)42-42ח(0522515782

 למכירה מיטה חצי חדשה 
500 ש"ח

מיטה נוער מרופדת 500 ש"ח
מיזרון קפיצים זוגי 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(אזור רמת גן. 0506564872

 למכירה שולחן סלוני 
140*70 מעץ מלא במחיר 

מציאה )ב ני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(בלבד. 0547216671

 שולחן סלוני בינוני 65 
ש"ח מיטה וחצי 200 ש"ח

ספפה 350 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0533134131

 מיטת תינוק עץ בוק + 
_____________________________________________)42-42ח(מיזרון 180 ש"ח 0504157829

 שולחן סלון מעץ + 
מגירות. 120X64X40 כמעט 
_____________________________________________)42-42ח(חדש, 220 ש"ח 0526784969

 ספרייה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X43X38 מחיר 100 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 05276784969

 למכירה 6 כסאות לסלון 
250 ש"ח כ"א במצב חדש 

_____________________________________________)42-42ח(0547773591

 2 ספות נוער הייריזר 
במצב מצוין 490 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0547773591 036191468

 כסא מנהלים 190 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0547773591 036191468

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)42-42ח(500 ש"ח 0545705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0545705546

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

 For Baby עגלה של 
צבע חום קאמל כחדשה! 300 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527117487

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח, יש אפשרות לקנות שאר 

החלקים )בשווי 2600 ש"ח(
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 עגלת אינגלזינה משולבת 
אמבטיה + ספורט + תיק 
במצב מצוין כחדשה - 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527602896

 למכירה מיטת תינוק 
במצב טוב כולל 2X מגירות 

איחסון בצבע עץ משולב 
ירוק 500 ש"ח. לפרטים: 

_____________________________________________)42-42ח(0527667302

 למכירה עגלת מוצי 
אמבטיה +טיולון במצב 

טוב רק 400 ש"ח במציאה 
_____________________________________________)42-42ח(0527140738

 לול תינוקות מפלסטיק 
במצב טוב + גלגלים ללא 

_____________________________________________)42-42ח(מזרון 100 ש"ח. 0526539056

 4 סימילאק 400 גר' 
שלב 1 חלב נוכרי 25 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504135002

 עגלת מוצי כולל: 
אמבטיה, טיולון וסלקל 

מצב מצוין, רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0548423165

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)42-42ח(0523073826

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)42-42ח(20 ש"ח. 0523073826

 כסא אוכל לתינוק מצב 
מצוין מאוד ב - 50 ש"ח.

שולחן עץ לילדים "פו הדוב" 
_____________________________________________)42-42ח(ב - 30 ש"ח. 036169291

 פגוש חדש לעגלת 
Inglesina Zipi מחיר: 50 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0527169771

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 תוכון חמוד ויפה רק 40 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בבני ברק 0548423165

 במציאה, לול פלסטיק + 
מזרן חדש במחיר 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0542326070

 בהזדמנות!! עגלת איזי 
ביבי במצב מצוין 200 ש"ח.

בהזדמנות!!! עגלת תאומים 
במצב מצוין 250 ש"ח 

בירושלים.
_____________________________________________)42-42ח( פלאפון: 0504160457

 למכירה עריסה + שידת 
החתלה מפוארת גודל 1.2 

מטר 140 ש"ח + מזרון מיטת 
_____________________________________________)42-42ח(תינוק 85 ש"ח. 0525737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
160 ש"ח בלבד + טיולון 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד 0525737813

 נוקיה 2720 כשר + 
אחד תומך כשר 150 ש"ח 

בירושלים נוקיה אקספס מיוזיק 
5630 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0527175515

 למכירה טלפון סלולארי 
+ סוללה + מטען מצב מצוין 

_____________________________________________)42-42ח(100 ש"ח 0525737813

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב - 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527966786

 למכירה פלאפון 
MERCARY צבע לבן במצב 

מצוין ב - 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)42-42ח(0548416705

 למכירה מכשיר נטו 
WAZE במצב מצוין ב - 450 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד 0548416705

 C2 למכירה נוקיה 
במצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0505574847

 למכירה טלפון אלחוטי 
במצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0505574847

 מכשיר מושגח גלאקסי 
V פלוס עם מגן 150 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(בלבד בחולון. 0548414866

בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים" ורש"י 
מציין שיש לשים לב שהמצרים לא רק עשו לנו 

רע אלא עשו אותנו רעים. 
אותו דבר ממש קרה בגלות גרמניה הנאצית 

ימ"ש, דהיינו עשו אותנו הכי רעים. 
בגלל זה הרב מלובביטש מציין שאי אפשר בלי 

חב"ד לכן, אני מבקש מכל הלב מעם ישראל 
להזדרז לתת לי יד לפני שיקרה משהו.

058-3275870
מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א אבי אדמו"רי דורנו

 מקרר קטן 350 ש"ח 
חברת אלקרטרה. 

_____________________________________________)43-43ח(050-6651365

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה - עם חמישה קנים: 

_____________________________________________)43-43ח(500 ש"ח. 050-6658234

 טאבלט/טלפון "7 כמצב 
חדש 450 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)43-43ח(מגע 400 ש"ח. 052-8437292

 מקרר כחדש מצב מצוין 
כ - 400 ליטר. 400 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(03-5791261

 בלנדר מוט חזק 
BRAUN MR300 מקציף, 
_____________________________________________)43-43ח(קיצוץ 99 ש"ח 054-4783220

 בהזדמנות, "מסך-אויר" 
למניעת יציאת האויר של 

המזגן - 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(3170701 -053  )בב"ב(

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)43-43ח(054-8453370

 מיקרוגל כולל גריל איכותי 
מורסי ריצ'רדס 200 ש"ח

_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 מקפיא בקו 3 תאים. 
במצב ט"מ. עם קרח. 500 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. מב"ב. 054-4620206

DVD  נייד מסך אינץ + 
שלט+ אוזניות + מטען לבית 

ולרכב + תיק. 250 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 טאבלט מסך 8 אינץ 
במצב חדש כולל מטען וכבל 

_____________________________________________)43-43ח(250 ש"ח. 052-8380655

 25 ספוטים + 3 גופי 
תאורה 75 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(054-7561146

 למכירה רדיאטור 8 
 DAVO צלעות חברת

איכותי, )מצב מצוין( בשימוש 
כשנה 150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח( 052-7628985

 למכירה מיקורגל חברת 
גולד ליין, איכותי, חזק, צבע 

לבן. מחיר: 100 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-7628985

 למכירה רמקולים 
למחשב סבופר ענק 2 

רמקולים + שלט חברת 
לוגיטק 400 ש""ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 למכירה מדפסת לייזר 
OKI כחדשה - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(050-4190020

 מיחם חשמלי לשבת 40 
כוסות קנדי. חכדש 150 ש"ח

_____________________________________________)43-43ח(052-7616354

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)43-43ח(220 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד אין )4 
להבות( נירוסטה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)43-43ח(תקין 40 ש"ח. 052-3463482

 מקרר משרדי 90 ליטר 
בערך 400 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-7938941

 למכירה מגהץ טאפל 
דורש תיקון קל במחיר 200 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 063-7635027

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)43-43ח(או 053-3179093

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)43-43ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה ארון מצב מצוין 
220 ש"ח מפורק חזק ויציב. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקות 220 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה טיולון חזק ויציב 
+ עגלת אמבטיה נפרדת 150 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח כל דבר 052-5737813

 למכירה מייבש כביסה 
240 ש"ח מצב מצוין.

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה כורסת יחיד 
וכורסה של 4 מקומות  + 

מיטה וארגז מצעים. 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-3337530

 כוננית 80 ס"מ. )2 
מדפים+4 דלתות( צבע 

בוק+ורוד. 300 ש"ח. מב"ב.
_____________________________________________)43-43ח(0544-620206

 חדש! שולחן מרובע 
- לא נפתח )1.40*1.40( + 
8 כסאות צבע אגוז. שולחן 
500 ש"ח כסא 130 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 ספריה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X43X38 בני ברק 

_____________________________________________)43-43ח(100 ש"ח. 052-6784969

 שולחן סלון מעץ + 
 120X64X40 .מגירות איכותי

בבני ברק. 190 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6784969

 שטיח עם דוגמא 
235X150, במצב מעולה, בבני 
_____________________________________________)43-43ח(ברק 100 ש"ח. 052-6784969

 ארון בגדים 
240X125X53 תליה, מדפים 

ומגירות, בב"ב 290 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6784969

 4 כסאות למטבח/ הול 
בצבע שמינית עור כחדשות 
ב - 500 ש"ח במחיר מציאה 

_____________________________________________)43-43ח(לפרטים 053-3122039

 וילון חדר שינה מפואר 
500 ש"ח במחיר מציאה 

כחדש. לפרטים: 
_____________________________________________)43-43ח(053-3122039

 פינת אוכל + 6 כסאות 
500 ש"ח + שולחן ללא 

כסאות 100 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3662700

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצוין. 500 ש"ח. -054
_____________________________________________)43-43ח(5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-5705546

 6 כסאות לסלון כחדשות 
- חדיש מודרני, איכותי 500 

ש"ח. 03-6191468
_____________________________________________)43-43ח(052-7698994

 שלחן וכסאות לפינת אוכל 
למטבח - 500 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(03-6191468 052-7698994

 ספה מעור שמנת מהודרת 
- 500 ש"ח 2 ספות נוער - 

ספפה - 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(03-6191468 052-7698994

 כסא גבוה מרופד כחדש 
_____________________________________________)43-43ח(רק 250 ש"ח. 050-9089110

 למסירה ארון ספרים 5 
מדפים ללא דלתות חינם. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7116702 ירושלים.

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 058-6770546

 בהזדמנות כחדש: 
ספרייה, ספה )נפתחת 

למיטה(, שטיח מיטות ושידות 
_____________________________________________)43-43ח(054-2067894

 פינת אוכל למטבח 
500 ש"ח 0527698994 

_____________________________________________)42-42ח(036196964

 ארון בגדים 
240X125X53 תליה, מדפיס, 

מגירות לנעליים, 290 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 שולחן + 3 כסאות 
מפלסטיק לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בתכלת 0527148609

 למכירה שידת מגירות + 
החתלה יפה וחזקה 220 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813 ב"ב

 למכירה ספה קטנה 2 
מושבים נוחה וחזקה 210 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813 ב"ב

 למכירה 4 כסאות מטבח 
)מתאים גם לגינה( שלד 

ממתכת +מושבים מרופדים 
בהזדמנות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0547216671

 למכירה כיסא משרדי 
הכולל 4 גלגלים + מנגנון 

הגברה במחיר הזדמנות 120 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. )ב"ב(. 0547216671

 ספה דו מושבית רחבה 
מבד בצבע בז', בני ברק, 190 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0526784969

 למכירה ספה 2 מושבים 
עור צבע לבן חזקה ויפה 280 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525737813 ב"ב

 מיטת תינוק מעץ תיקון 
קל בירושלים 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 מזוודה גודל בינוני במצב 
מעולה 50 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 נדנדה לתינוק גיל 
חודש 40 ש"ח ירושלים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 ספריה פינתית ויטרינה 
עץ מלא אגוז 500 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(1.20/80 נתניה 0583265087

 מוצרי אופניים: בטריה 
 36V 19 לאופנים חשמליות

אמפר במצב מצוין 490 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0504747741

 מוצרי זכוכית: אקווריום 
כחדש 50/70 זכוכית 200 

ש"ח מתאים לאוגרים 
_____________________________________________)42-42ח(0583265087

 כורסא נפתחת מעור 
צבע חום כחדשה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0507325610

68
050-3131740

פינוקים ברמה אחרת!

בס"ד

בהנהלה חרדית

הגריל הלוהט )דאלאס(

סעודת מלווה מלכה מיוחדת
עם הרב יצחק פנגר

 60 VIP

במוצאי שבת פרשת וירא 
י''ח בחשוון התשע''ט

27.10.18
 

בשעה 20:30

ישיבה בהזמנת עסקית - 
2 שיפודים- 58 ש"ח.

שתיה על חשבון הבית.
כניסה לגברים ונשים בהפרדה

יר
ע

ה
ד 

ה

 מיטת תינוק חב' טובה 
לבן/ שמנת 250 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה + מצב מתכוון וחיבור 

לרכב 140 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 סל-קל לתינוק מצב מצוין 
_____________________________________________)43-43ח(50 ש"ח בב"ב. 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמד + מושב לתינוק במצב 

מצויין 80  ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 כסא בטיחות לכרב 
לתינוק + סל קל רק 100 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח 050-9089110

 mams למכירה עגלת 
papas & שמורה ויפה במצב 
_____________________________________________)43-43ח(מצוין 500 ש"ח 054-8536057

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 למכירה כסא אוכל חזק 
ויפה 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 עגלת מוצי כולל: 
אמבטיה, טיולון וסלקל, מצב 

מצוין, רק 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-8423165

 במציאה לול פלסטיק + 
מזרן חדש במחיר 150 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-2326070

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין 150 ש"ח כל 

_____________________________________________)43-43ח(חלק. 050-4184747

 מיטה יחידה מעץ + ארגז 
מצעים מתרומם חב' טובה 
+ מזרון כחדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בב"ב. 052-7148004

 בימבה לתינוק במצב 
מצויין + מנגינות )בב"ב( 40 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 בימבה כיף במצב מצויין 
)בב"ב( 40 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח( 052-7148004

 שידה + 4 מגירות 40 
ש"ח על גלגלים צבע עץ 80 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(055-6777117

  מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-4783220

 למכירה גלקסי ייאנג סגור 
באריזה תומך כשר ב 250 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 053-3118231

 סמסונג S7, חדש 
באריזה 32 גיגה צבע 

כסוף. 1,500 ש"ח 
הראשון זוכה, יבואן 

_____________________________________________)43-46(רשמי. 052-3441441

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-45(400 ש"ח. 054-6337121

 למכירה שולחן + 7 
כסאות + מקרר + תנור. 

_____________________________________________)43-44ל(052-2743106

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)43-43ח(20 ש"ח. 058-3073826

 תוכון חמוד ויפה, רק 40 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח בב"ב. 054-8423165

 למכירה ילקוט מרובע 
אורטופדי פסים צבעוניים 

כחדש,  נקנה בפתשגן 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-768985

 מכתשת מנחושת גדולה 
400 ש"ח. 03-6199806 

_____________________________________________)43-43ח(בערב.

 מצלמת פילים + פלש. 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 03-6199806 בערב.

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-7938941

 בהזדמנות, "אופני כושר" 
ביתי, כמעט חדש - 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(053-3170701 )בב"ב(.

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)43-43ח(בירושלים. 054-8415306.

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בירושלים. 054-8415306

 מזודה גדולה "28 - 120 
ש"ח מזוודה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-2727474

 למכירה מכשיר לחיתוך 
כרטיסי סים לטלפון להתאמה 
למכשירים עם סים קטן חדש 

באריזה 60 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-5574847

 למכירה קנרים יפהפיים 
מעורב חבשי וזמורפיק 150 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 מכונית ממונעת לילדים 
6 ואט דגם פיאט שחורה 

400 ש"ח כולל בטריה חדשה 
_____________________________________________)43-43ח(לגמרי. 052-2515782

 חליפה לגבר מידה אפור 
כהה מידה 48. 200 ש"ח.

*תיק לעגלה תכלת של ליף 
35 ש"ח. *פן מקצועי של 

איתמן 350 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(053-3155415

 כסא לילד לאופניים -10
20-30 ש"ח. גאנט קידמי 24 
_____________________________________________)43-43ח(אינץ 10 ש"ח.054-3177932

 אופני הילוכים 100 26 
אינץ. אופניים ללא הילוכים 
_____________________________________________)43-43ח(14/26 אינץ. 054-3177932

 גאנט אחורי 20 אינץ 20 
ש"ח.גאנט קידמי ראלי 20 

_____________________________________________)43-43ח(אינץ 20 ש"ח. 054-3177932

 למכירה 5 מטבעות מכסף 
לפידיון הבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7653753

 3 תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים. 100 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7653753

 למכירה צידנית רכה 40 
ליטר )טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-6282258

 4 שמלות יפות לארוע 
200 ש"ח מידות 6,14,10. 

_____________________________________________)43-43ח(050-4184747

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)43-43ח(054-20378940

 אופני הרים, כמו חדש, 
הילוכי שימנו, עלו 1000 ש"ח 
בקושי היו בשימוש, כולל כסר 

משודרג ומנעול. 480 ש"ח 
_____________________________________________)43-43ח(בב"ב. 052-7137706

 למסירה חדר שינה במצב 
חדש, צריך לפנות/לפרק.

053-3145536)43-43(_____________________________________________



ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 624-26/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)42-45(_____________________________________________

 למשפחתון בפ"ת סייעת 
מנוסה ואחראית למלאה/

חלקית, מיידי, תנאים טובים. 
052-5920505)42-45(_____________________________________________

 לפרפרים הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
למשמרות ערב + נסיון 

במכירות חובה. 
050-8266772)42-45(_____________________________________________

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים דרוש עובד אחראי 

וחרוץ דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)42-43(לפרטים: 053-3100001

 לשמעיה בב"ב ובירושלים 
דרושים עובדים, קושרים, 
מפיצים, מנהלים. תנאים 

_____________________________________________)42-45ל(טובים. 052-6242872

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים 

 050-4116523)42-45(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
דתי בגבול גבעתיים - תל אביב 
לכיתת תינוקות עדיפות לנסיון, 

משרה מלאה, תנאים טובים. 
052-8750036)42-43(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
ומנוסה בחנות תיקונים באלעד 

_____________________________________________)42-45(תנאים טובים. 052-7808100

 עובד/ת חנות צילום ידע 
בגרפיקה למשמרות

054-7933174 03-6199392 )42-45(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות טלפוני 

לתיאום פגישות. שעות 
גמישות ותנאי שכר טובים. 

054-2328926)42-43(_____________________________________________

דרוש נהג לקווים של 
בתי ספר בב"ב אפשרות 

לפנסיונרים 
050-9894422)41-45(_____________________________________________

 שליח קטנוע רציני ואחראי 
למשרה מלאה בפ"ת. 

A1 או A רשיון
_____________________________________________050-5888912              )42-45ל(

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

_____________________________________________)42-45(במשמרות! בני-050-6751751

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למוקד ביטוח נפרד 
)נשים( בפ"ת דרושות נציגות 

שרות 073-7060854 
050-8455180)42-45(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות קצבים/ות ועוד. 
054-3066726 073-7069072)42-45(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה מיידית סייעת יצירתית 
אוהבת ילדים, משרה מלאה/
_____________________________________________)42-42(חלקית. 052-3651355 חנה

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/יות תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"סף וירושלים 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

 דרושה מנהלת למעון 
יום תורני באזור המרכז קו"ח 

_____________________________________________)42-43(לפקס 074-7451102

 לחברת הסעות בבית 
שמש דרושים נהגים + 
רשיון אוטובוס תנאים 
_____________________________________________)42-45(טובים! 050-6127001

 לת"ת בב"ב גננת למילוי 
מקום. *מורה לצהרונית. 
*סייעת משלימה פעמיים 

_____________________________________________)42-43(בשבוע. קו"ח 03-5794257

 למערך דיור לבעלי צרכים 
מיוחדים באזור המרכז דרושים 

מדריכים. עבודה מאתגרת 
ומלאת סיפוק. עבודה 

במשמרות, תנאים טובים 
למתאימים. לפרטים נוספים 

053-3125662 או במייל 
esti.p@alei-siach.org.il)42-43(_____________________________________________

 לדירה לבעלי צרכים 
מיוחדים בבני ברק דרושה אם 

בית. לפרטים נוספים: 
052-7141083)42-43(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב 
עובדת תעסוקה אומנות/

חברה לימים א-ו -9:00
12:00, 3:30-6:00 ניתן 

לפצל 03-6182542 
שלוחה 5 פקס

03-5787698)42-45(_____________________________________________

 לבית אבות "גני מרגוע" 
בבני ברק עובדת סוציאלית 
ל - 24 ש"ש תנאים טובים 
_____________________________________________)42-45(קו"ח לפקס: 03-6040771

 בנס ציונה לכולל עוזר 
מנהל, צעיר ונמרץ, רשיון 

נהיגה, מחשב, 14:30-18:30 
קו"ח: 

kolel4999@gmail.com)42-43(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרא 
למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי דרושים 
*מטפלים ומטפלות-

עבודה במשמרות)עבודה 
מועדפת(*פיזותרפיסט 

*מרפאה בעיסוק 
לפרטים:052-7650600 

פקס:073-2229988
מייל:

baitlachaim@ezra-
 lemarpe.org)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק 
מנה"ח +נסיון, ידע בחשבות 

שכר-יתרון קו"ח 03-633-8889
rdm@rdm.co.il)42-43(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 מנהלת מעון עבורך!! 
מעוניינת ביום חופשי בעלת 
_____________________________________________)BED)42-43 בחינוך. 0543460806

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח ב - 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0504135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)42-42ח(70 ש"ח 0504135002

 מיזרן למיטת נוער 
מצוין 80 ש"ח. כיריים גז 5 
להבות מצוינות 500  ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527188017

 מינשא לתינוק כחדש - 
חב' צ'יקו 100 ש"ח.

סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527188017

 מיטת נוער + מיזרן 150 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0587188017

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח 0527188017

 מיזרן חדש לעריסת תינוק 
60 ש"ח.

פלטת גריל פלנצ'ה - חדשה 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח. 0527188017

 למכירה מקפיא 4 תאים 
_____________________________________________)42-42ח(230 ש"ח בלבד 0525737813

 למכירה מסך מחשבים 
+ סלולארי סוני + מזוודה 
+ פקס כל דבר 90 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813

 מציאה! גרביים אלסטיות 
של חברת  "ונוטרין" AG לחץ 
L 2 חדשות באריזה בסך 150 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0504176661

 מציאה! שכמיות שחורות 
חדשות עם פונפונים בצואר 
_____________________________________________)42-42ח(בסך: 70 ש"ח. 0504176661

 שמלות ערב מהממות 
מקסי/ קצר 250 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 ספרי קריאה 5 ש"ח כל 
אחד. לפרטים - 0775402811 

_____________________________________________)42-42ח(אחרי 2:00

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE120 בהזדמנות רק 150 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח טלפון 0538585960

 אופני הילוכים 26 מצב 
חדש עם מנעול 370 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)42-42ח(0548469339

 למכירה ארון מצב מצוין 
2 דלתות 290 ש"ח.  + ארון 3 
דלתות מדפים עבים 370 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בלבד 0525737813

 מקרר מיני )מודגש( 
למשרד, אלקטרה, עובד 
טוב, במרכז, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0532441442

 מיחם חשמלי 8 ליטר 
_____________________________________________)42-42ח(Gold Line - 100 ש"ח

 להשכרה 3 שמלות 2 
ברוקט ו - אורגנזה, מידות 
33-38 במחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 רמקול מורים חזק 
ועוצמתי במחיר מציאה רק 40 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 מגפיים של זארה 
מהממים מידה 24 לבנים 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527117487

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים\ 
לנערות בין 100-150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח 0586770546

 בטריה לאופניים 
חשמליות 48/10 ב - 300 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527174414

 ברה"ע למכירה מילון 
אלקטרוני אוקספורד אנגלי--
עברי מעל 550000 מילים ב 

_____________________________________________)42-42ח(- 200 ש"ח 0527966786

 למכירה אופני הלוכים יד 
שניה נקנה ב - 600 ונמכר ב - 

_____________________________________________)42-42ח(350 ש"ח 0534157690

 ספר אור המאיר 
מהמאורות הגדולים 

ציורים מרהיבים 12 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0533174459

 New נעלי חורף בנים 
Tosseti עור שחור סקוטש 
#30 חדש קופסא 80 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 036187374 או 

_____________________________________________)42-42ח(0533179093

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 תנור עם כיריים במצב 
מצוין ב - 300 ש"ח חברת 

_____________________________________________)42-42ח(פריסמה. 0548420444

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)42-42ח(תקין 40 ש"ח 0523463482

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב - 

_____________________________________________)42-42ח(290 ש"ח. 0582391661

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח כ"א 0527110779

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחדות לימוד של "אהרון 

אספיס" כחדש 20 ש"ח.
למכירה כחדש ספר הבנה 

הבעה ולשון - הכנה ותרגול 
לבגרות קיץ 2015 20 ש"ח

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 למכירה משנה ברורה 
הוצאה חדשה ע"י מכון "פאר 
המקרא" ירושלים מחיר 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0503337530

 וידאו - עם 5 קלטות 
וידאו לילדים 500 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0503337530

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל: 

_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44, 400 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח. 0586770546

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 12 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש. מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 פינקיים מטופלים היטב 
רק 25 ש"ח ליחידה, ב"ב 

_____________________________________________)42-42ח(0548423165

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד רק 

_____________________________________________)42-42ח(120 ש"ח 0548423165

 למכירה שטרות 
ישנים ומטבעות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527653753

 למכירה מטבעות חו"ל 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח לקילו. 0527653753

 למכירה 3 תמונות 
מצלמה של רבנים ואדמו"רים 

_____________________________________________)42-42ח(100 ש"ח  0527653753

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים 250 ש"ח )פ"ת( 

_____________________________________________)42-42ח(0522786557

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0547938941

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 פרחים מלאכותיים בכלי 
גבוה - חדש ב - 150 ש"ח.

כריות נוי לספה יפיפיות 
כחדשות ב - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(036169291

 ארון "כתר" שתי דלתות 
כחדש ב - 150 ש"ח.

7 כסאות "כתר" כחדש 
בצבע עדין מ - 100 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(036169291

 סט מדפים ומחיצה 
לארון שרות פלסטיק 

starplast x2 מחיר 100 ש"ח.
גיפטקארד smart להחלפה 

תמורת גולדקארד של בני 
ברק )מתאים גם סכום קטן(. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מקרר משרדי אלקטרה 
במצב חדש, 350 ש"ח. 

.0583292985
למכירה תנור אפיה + 
גז נירוסטה "דוש" 260 
ש"ח בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813

 לול לתינוק עם מזרן, 
בלי דיקט 80 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0548481830

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 
5 50 ש"ח תחפושת משה 

רבינו חדשה מידה 4 40 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527676856

 ילקוטים לבנים במצב 
מצוין צבע ירוק - כחול 50 

ש"ח שמלה יפהפיה חדשה 
צבע צהוב שמנת מידה 38 

_____________________________________________)42-42ח(300 ש"ח. 0527676856

 שמיכה צמר קטיפה 
גדולה 120 ש"ח שמלה 

ערב שחר פיטים זהב 120 
ש"ח חיפה לגבר אפור כהה 

חב מיקיאטו 180 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0533155415

 פן מקצועי של איתמר 
350 ש"ח תיק לעגלה תכלת 

ליף 35 ש"ח תיקים לגן 
מותגים. מכנס גינס חדש 

קסטרו מידה 40, 100 ש"ח.
_____________________________________________)42-42ח(0587041010

 נוקיה 2720 כשר + 
נוסף תומך כשר 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בירושלים 0527175515

 נוקיה אקספרס מיוזיק 
5630 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0527175515

 למסירה בק. הרצוג ב"ב 
שטיח כחול )עם דוגמא( 

בערך 3.50X2.40 במצב טוב. 
_____________________________________________)42-42ח(הקודם זוכה 0548465662

 אופני ילדים 130 ש"ח 
BMX14 . 0545385013

אופני הילוכים 26" 300 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0545385013 ב"ב

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525858631

 קופסת תה מעץ ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)42-42ח(0548418662

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" בכריכה קשה 

וחזקה. כל שנה ב - 2 כרכים. 
45 ש"ח לשנה - 2 כרכים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בב"ב.

 גליונות "משפחה" 
"בקהילה" )קצת "הדרך" 

ו"שעה טובה"( 200 גליונות ב 
_____________________________________________)42-42ח(320 ש"ח 0548435485

 כסא תינוק לאופניים 
איטלקי + תיק )קדמי( 

לאופנים. 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527676120 י-ם

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(כ"א 035796293

 תיק חדש שחור 45 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(נשים 0504131038

 מעיל צמר חדש מס' 
42 חדש 200 ש"ח נשים 

_____________________________________________)42-42ח(0504131038 

 חלוק שבתי רחל ברית 18 
_____________________________________________)42-42ח(חדש 100 ש"ח 0583289108

 נעלי ניו בלנס ספורט 
לנשים 375 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0583289108

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 למותג הפאות 
המצליח KATE דרושה 

נציגת מכירות, דינאמית, 
יוזמתית ואמונה.

קו"ח למייל:
dini@hair-force.com)43-44ל(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
טבח + עוזר + צבעי שומרי 

שבת. לפרטים איציק:
052-5372222)43-46(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
בגבול גבעתיים - תל אביב, 
תנאים טובים למתאימות. 

_____________________________________________)43-43(רבקה: 054-4893566

 דרוש עובד חרוץ לעבודת 
כפיים, רשיון חובה, תנאים 

_____________________________________________)43-46ל(טובים. 054-5671817

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת דרוש סייע 

למשרה מלאה קו"ח 
tovig@mshahar.org.il
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 072-2736231

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושות למיידי סייעות 

למשרה מלאה וחלקית.
_____________________________________________)43-46ל(052-8530061 052-8226582

 דרושה מנקה או בייבי 
סיטר בק. הרצוג.

054-4314029)43-44(_____________________________________________

 לצ'וקי מוצרי אפיה 
בב"ב דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ/ערב וכן, עובדת אריזה 
_____________________________________________)43-44ל(לשעות הבוקר. 052-7686340

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות  טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית. העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
9:00-17:00, ללא ימי ו'. ישנה 

אפשרות למשרת אם עד 
16:00. ידע באינטרנט ותכנת 
EXCEL חובה. קו"ח לפקס: 

03-6186181 מייל:
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)43-43(_____________________________________________

 מגורים כמעט בחינם 
למתחזקת בבית שמש 

למשתתפות בשיעורי החיזוק 
_____________________________________________)43-46(שעתיים בלילה. 053-4100529

 דרושה סייעת שאוהבת 
ילדים עם הרבה סובלנות 

לגן פרטי ברמת גן - לעבודה 
_____________________________________________)ל43-46(מיידית. 052-5964296 גילה.

 לחנות כיסויי ראש, 
מוכרת לחנות ברבי עקיבא 

מתאים לאמהות. 
_____________________________________________)43-44ל(050-8440627

 למשרד בב"ב דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ. תנאים 
_____________________________________________)43-43(טובים. 053-3178464

 דרושה מנה"ח+נסיון 
בעמותות והגשה למשרדי 

ממשלה למ. חלקית. קו"ח 
_____________________________________________)43-43(לפקס: 03-6165110

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר בין 
03-6714809 .10:00-15:00)43-43(_____________________________________________

 לחברה קטנה המספקת 
שירות לעסקים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית מגוונת ונעימה )ללא 
מכירות(. 3-4 שעות ביום, 

4,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית 
בירושלים מזכיר/ה, לעבודות 
אדמיניסטרציה ובק אופיס, 
שעות נוחות, 7,500 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני ברק מזכיר/ה לעבודה 
משרדית, א-ה 9:00-15:00, 

שכר בסיס 6,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)43-43(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת לכיתת תינוקו 

משרה מלאה תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימה. 052-7650790

 דרושות מטפלות למעון 
בגבול גבעתיים תל אביב, 
תנאים טובים למתאימות, 

_____________________________________________)43-43(רבקה: 054-4893566

 למפעל מזון בהר טוב 
דרושים: עובדי מטבח ואריזה, 

מחסנאי ועובדי נקיון.
053-5321878)43-44(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
מחולק לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)43-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים פינרים 

ופותחים עם נסיון בלבד בעלי 
ויזה בתוקף. להתקשר בין 

18:00-21:00 בלבד!
_____________________________________________)43-46ל(054-8474734

 דרושה במיידי גננת /
מטפלת למעון מקסים 
בגבעת שמואל לגילאי 

שנה שנתיים.
054-2681695)43-46(_____________________________________________

 טלפנית לשיחות יוצאות 
בב"ב, משמרות בוקר ואחה"צ 

שליטה מלאה במחשבים + 
אקסל. תקשורתיות יוזמתית 

ומסודרת במיוחד. קו"ח לפקס:
153-3-5779521)43-44(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה, 
תנאים טובים ושכר הולם.

054-2052545)43-46(_____________________________________________

 לחנות צעצועים בב"ב 
דרושה עובדת לסידור החנות 

בשעות 16:30-21:30 
_____________________________________________)43-43(טלפקס: 03-5798805

 דרושה סייעת לתינוקיה 
משרה מלאה למעון בתל אביב 

35 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 052-5456295

 דרושה קופאית/סדרנית 
מדפים, עדיפות לאישה 

נשואה לשעות 12:00-21:00 
אפשרי למשמרת חלקית. 

050-4927000)43-46(_____________________________________________

 דרושה מנקה עם נסיון 
לפעמיים בשבוע חרוצה, 

_____________________________________________)43-44ל(אמינה ורצינית. 054-8104404

 מעוניין בעובד למכבסה 
בבני ברק לעבודה קבועה 
בכביסות, הכשרה תנתן 

_____________________________________________)43-44(במקום 050-8460282 אבי

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב אנשי/ות מכירות 
תותחים )מוקד נפרד(,

שכר + בונוסים גבוהים 
  072-2230781

office@kidumplus.co.il)43-46(_____________________________________________

 למעון באווירה נעימה 
בג. שמואל, דרושה סייעת 
לגילאי 2-3 למשרה מלאה 

052-6471287)43-44(_____________________________________________

 דרושה הסעה מירושלים 
לפתח תרטה כל בוקר ב 8:00 

_____________________________________________)43-43ח(בתשלום. 054-8420444

 בע"ת ותיק, תואר שני, 
עברית, רהוטה, אנגלית טובה, 

במשרה בכירה! 
_____________________________________________)43-43ח(050-4160-390

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח.

מנורת קיר לפרוזדור 20 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(02-6522251 058-3232259

 כיור חבן חם עהצ נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-3232259 02-6522251

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)43-43ח(7 ש"ח. 054-7863538

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד, רק 

_____________________________________________)43-43ח(120 ש"ח. 054-8423165

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-6609100 יצחק.

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-8409064

 רמקול מורים חזק 
ועטצמתי במחיר מציאה רק 

_____________________________________________)43-43ח(40 ש"ח. 054-8409064

 משחק מודולר כבישים 
כ 100 חלקים 60 ש"ח, כרבע 

_____________________________________________)43-43ח(מחיר. 052-7600336 בב"ב.

 2 תוכים דררות האכלת 
יד ברמה גבוהה 350 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(לאחד. 050-4142566

 למכירה אופניים גודל 14 
לבנות ורוד עם גלגלי עזר. 
054-5339488 בין השעות 

_____________________________________________)43-43ח(16-20. 100 ש"ח.

 למכירה מקפיא 4 תאים 
230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב + 
סלולאי סוני + מסוודה + פקס 

כל דבר 90 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה צעצועים לגן 
ילדים + משחקי קופסא 
איכותיים 9 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 למכירה שעון חכם עם 
מצלמה מקרופון בלוטוס 

ועוד... חדש באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 ב"ב- אופני ילדים 100 
ש"ח. גלגלים 25 ש"ח. צמיג 
_____________________________________________)43-43ח(20 ש"ח. 054-9985503 איתן

 3 "הדר מינים" - 50 ש"ח 
כ"א. מכשיר כושר כחדש 200 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-8531908

 למכירה זוג תוכי דררות 
יפיפיים ב 200 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-6609100 יצחק.

 10 מגזינים קארט במצב 
_____________________________________________)43-43ח(מעולה 50 ש"ח.053-3132448

 ילקוט יוסף בבודדים וכן 
ספרי ברסלב 5 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(054-8471351

 למסירה סיפורי מעשיו 
כסגולה להריון לעקרה.

_____________________________________________)43-43ח(054-8471351

 שולחן + 3 כסאות 
מפלסטיק לילדים 40 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7148609

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

_____________________________________________)43-43ח(מציאה 90 ש"ח. 0527621791

 פח גבוה + סגירת הזזה 
)צבע כסף מנירוסטה( 50 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 מצלמת קנון איכותית 
בשימוש תקופה קצרה ב - 

280 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים/

לנערות בין 100-150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(058-6770546

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44, לגבר/

בחור 400 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6770546.

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 שרוך גומי ללא צורך 
בקשירה 30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7148609

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)43-43ח(מחיר 500 ש"ח 052-7148609

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(055-6777117

למכירה מחשב נייד עובד 
בחיבור למטען בלבד ב 250 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 053-3118231

 פלאפון סליידר למבוגרים 
צלצולים חזקים ומקשים 

גדולים 250 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-4872235

 מטען חדש לפלאפונים 
כשרים ונגנים, כבל ארוך 

במיוחד - 5 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-3186268

 שעון מים פרטי 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-2167391

 גז בלון 150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7162391

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0547938941

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 למסירה ארון 2 
דלתות לתליה + מדפים 

_____________________________________________)42-42ח(0527148609

 אופני הרים BMXלילדים 
במצב חדש 100 ש"ח

052-2431204 )42-42(_____________________________________________

אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב חדש מחיר 300 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 050-6867740

 כנור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. 0548517978

 מיטת קומתיים ממתכת 
במצב מצוין בבני ברק 500 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 0527171012

 אפניים גדולות 
מסוג הילוכים 200 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בבני ברק

 למכירה שמלות 
צבע אפרסק + חגורה 

מיוחדת+חולצה בסיס במחיר 
מיוחד - 150 ש"ח לכל שמלה 

_____________________________________________)42-42ח(פאלפון - 0548416704

 למכירה מצלמה 
מקצועית גדולה של חברת 
CANON במחיר מציאה 

של 500 ש"ח בלבד. פלאפון 
0548416705
_____________________________________________)42-42ח(0548525102
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - 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

 דרושה סייעת למעון ■ 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

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

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-16/19(אודליה,0544-819667

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-03 /19ל(03-5782180

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:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

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 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

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 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)44(_____________________________________________

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-47(_____________________________________________

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@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

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

050-888-3909

למשרה חלקית 8:00-13:00
נסיון חובה כמזכירה במעון תמ"ת

עדיפות לבעלות רכב

דרושות
מזכירה

למנהלת מעון תמ"ת

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 דרושה מטפלת
 תנאים מעולים

למתאימה
050-8342228

למעון בפ"ת

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 
אחה"צ, ת. טובים מאד 

_____________________________________________)40-43(למתאימות. 054-7694963

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
מבוססת לתאום פגישה. 

054-8447473)40-43(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
חלקית לגילאי 2-3 בפ"ת. 
054-8121234 להתקשר 

_____________________________________________)40-43(לאחר 20:00

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפ"ת לימים 

ראשון עד חמישי. שעות עבודה 
054-7708222 .15:00-22:00)40-43(_____________________________________________

 לבית דפוס בב"ב דרוש 
עובד ייצור נמרץ עם נסיון 

_____________________________________________)40-43(בלבד 053-3196299

 דרושות סייעות לגן בפ"ת 
פלוס תינוקיה, תנאים טובים, 

אפש' ליום מלא/ חצי. 
050-5636364)40-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח. 

02-5375516)40-43(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)40-43ל(053-3391691

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון מאזור המרכז. 

_____________________________________________)40-43ל(052-5376015 074-7030025

 למשרד יועץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)41-44ל(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג, דרושות 
מטפלות - עדיפות עם תעודת 

מטפלת, תנאים טובים, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8471166

 לגן ילדים בפ"ת, דרושה 
מטפלת למ.מלאה, מסורה 

ואחראית, לפרטים: 
052-6522502 ,052-8610707)41-44(_____________________________________________

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

קו עיתונות דתית / 8186983 /

לחברת שיווק מזון
ליד רחובות

052-8646080

עובדי/ות מחסן 
לליקוט

שכר 33 ₪ לשעה

 השכר עלה!!! לרשת 
מעונות בק.הרצוג, דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים טובים, 

054-8426675 ,054-4499177)41-44(_____________________________________________

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)41-44(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
אופנה עילית לגברים, עבודה 

לטווח ארוך, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

_____________________________________________)41-44ל(050-6964424

 דרושה אחות מוסמכת/
סייעת חינוכית, למעון יום 
שיקומי וגני ילדים, במרכז 
_____________________________________________)41-44(על"ה ב"ב. 03-6711800

מערך בו˜ר: 10-14

לעבו„‰ ˜בוע‰ בלב„

כושר שכנוע חובהע„יפו˙ לבעלו˙ נסיון

9:30-13.30 

1700-500-003

בבני ברק
דרושות 
טלפניות
כושר שכנוע חובה

תנאים מצוינים 
למתאימות
מערך בוקר: 
9:30-13:30

לעבודה קבועה בלבד

קו עיתונות דתית / 8187107 / 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

מוקד טלפוני
מגייס טלפניות תותחיות

הצלחה מובטחת!

מספר המקומות מוגבל!

מסייעים להצלת חיים.
התרמות לאחת מהעמותות

הגדולות בישראל.
שכר גבוה + בונוסים גבוהים

עבודה בשעות הערב.
צוות איכותי בוגרות סמינרים.

אפשרות לעבודה מהבית.

079-5740-225

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 למשרד תיווך בבני-
ברק דרושה מזכירה 

לשעות-אחה"צ בלבד!! 
מ-15:00 עד לשעה 

19:00 לפרטים נוספים 
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 להוסטל חרדי בב"ב, 
לגברים המתמודדים עם פגיעה 

נפשית דרוש מדריך שיקום 
חם וחרוץ, במשרה חלקית  

המשרה בשעות הצהריים 
ואחה"צ. לשליחת קו"ח: 
פקס: 03-6181991 מייל: 
liathostel@gmail.com)43-44(_____________________________________________

לקונדטוריה בגאולה

תנאים טובים למתאימים

•מוכרים 
•מנהלי חנות

דרושים

053-3133344

לישיבת הסדר מרכזית בגוש דן
דרוש/ה נציג/ת קשרי תורמים.

 היקף משרה: כ־1/3 משרה, 
מתוכם פעמיים בשבוע אחה"צ - ערב.
יחסי אנוש מעולים, גישה שיווקית, 
דינמיות, שליטה באקסל ומחשבים.

אפשרות להרחבת המשרה בתחומים נוספים

קורות חיים נא לשלוח למייל - 
drushimrg@gmail.com

Bak6555333@gmail.com

לסוכנות ביטוח בב"ב
 דרוש/ה פקיד/ת ביטוח

לטיפול בלקוחות 
מול החברות 

שעות נוחות ותנאים מעולים

בעל/ת ניסיון

לפרסום
בלוח

03-6162228



*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

אף אחד לא
בוחר

מתי להיות

חולה

מכבי זמינה עבורכם גם 
ביום הבחירות לרשויות המקומיות

יום שלישי, כ״א בחשון )30.10(
ומעמידה לשירותכם

מוקד לרפואה דחופה
פתוח ברציפות בין השעות 22:00 - 9:00

רפואת משפחה | רפואת ילדים | טראומה | שירותי משרד

רח׳ רבי עקיבא 86 בני ברק

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
מכבי מזמינה אתכם 3040503040

להקדים רפואה ולהגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות שגרה



לא מצליחים להוריד את מדד 
העוני? בואו נבנה טבלה חדשה

/ עמ' 4

30 מיליארד: דו"ח 
חברות הביטוח נחשף

 / עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי ט"ו בחשוון תשע"ט  24/10/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום א' בחשוון תשע"ח 10/10/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

פחות קבלנים, 
יותר מיסים

עמ'  5

אברכים משלמים יותר

תחקיר 

'קו עיתונות'

מזה 7 שנים המוקד החיצוני 
של התמ"ת לא מתפקד 
ואנחנו משלמים על זה 

ביוקר • מוקדנית לאברך 
שממתין לזיכוי 3 שנים: 

"כרגע מבחינתנו אין העברת 
כספים… ואין צפי להעברת 

כספים" / עמ' 2  

התנהלות כושלת בתמ"ת:

ליקויים חמורים 
ברשות המים 

/ עמ' 5/ עמ' 5

מדד המדינות 
המושחתות

מחל 
הליכוד 

רי בני ברק 
צעי

ותושבי השכונות 

 יעקב וידר 
בראשות

העסקנים דואגים למקורבים 
          אנחנו דואגים לתושבים 

הפעם 
בוחרים 

וידר!
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