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הפתרון למשבר הדיור? 
מס מוגדל על בעלי 

קרקעות ודירות
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מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים
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חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, 
ביהכנ"ס במקום
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שר האוצר משה כחלון

שר האוצר משה כחלון מקדם הטלת מס בגובה של 2.5% לבעלי קרקעות עם תכניות בניה מאושרות שטרם 
התחילו בבנייה  בשנת 2012 ביקש אריאל אטיאס, שר השיכון דאז, להטיל מס דומה ונדחה על ידי האוצר ורשות 

המסים  במקביל, שר האוצר החליט להכליל בחוק ההסדרים הקרוב מס מיוחד על בעלי שלוש דירות ומעלה 

מאת: חיים בנשק

מס:  מהטבות  שייהנו  ביו"ש  הישובים  מפת  הרחבת 
הגיעו  בנט,  נפתלי  החינוך  ושר  כחלון  משה  האוצר  שר 
יכריעו  בימים הקרובים  כי  )ראשון( להסכמה,  בתחילת השבוע 
בנוגע להצעת החוק של סמוטריץ', המציעה להרחיב את מפת 

הטבות המס גם ליושבים ביו"ש.
גם אם שר האוצר לא יגיע להסכמה, ההצעה תוקדם. סמוטריץ 
מתכנן להעלות את ההצעה, שזוכה לתמיכה גם מראש הממשלה, 
ביום האחרון להעלאת  היום. הסיבה, מדובר  להצבעה טרומית 
שרת  הקיץ.  לפגרת  הכנסת  יציאת  טרם  פרטיות,  חוק  הצעות 
בין  טלפוני  מחר משאל  לקיים  מתכננת  איילת שקד  המשפטים 
חברי ועדת שרים לענייני חקיקה, בכדי לגייס רוב תומך גם בלי 

תמיכתו של כחלון.
באוצר וברשות המסים מתנגדים להצעה להרחיב את הטבות 
ביטחוניים  שיקולים  להכניס  מקום  אין  לדבריהם  ליו"ש,  המס 
במתן ההטבות מס, שמבוסס על רמת הפריפריאליות של היישוב 

ורמתו הסוציו־אקונומית.
מי שמצטרף להתנגדות האוצר, הוא יו"ר ועדת הכספים משה 
גפני. אמש בישיבת ראשי הקואליציה זעם גפני על התמיכה של 
בלי  גם  אותו  לקדם  הכוונה  ועל  החוק  בהצעת  הממשלה  ראש 
הישובים  מספר  להגדלת  שהוביל  גפני,  בכנסת.  כחלון  הסכמת 
הזוכים להטבות מס מ-180 ישובים ל-403, טען כי המפה גובשה 
על סמך קריטריונים אחידים ושוויוניים, כל שינוי במפה יגרום 
נוספים  ישובים  מראשי  לחצים  יגררו  השינויים  לדבריו,  לנזק. 

להכליל את יישובם בהטבות המס.

המוערכת  החוק,  הצעת  את  הסביר  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
ושומרון  ביהודה  "ההתיישבות   ,₪ מיליון  כ-150  של  בעלות 
ביישובים  מתמשך  טרור  מול  בגבורה  שנים  במשך  עומדת 
ובצירים, וצריך לעודד אותה, בין היתר, באמצעות הטבות מס". 
בהצעת החוק שהגיש מוצע להוסיף קריטריון למתן ההטבות: 
לקריטריון  בדומה   ,5–2 ברמה  ביטחוני  איום  של  "קריטריון 
ליישוב  נקודות   25 יעניק  הקריטריון  לגבול.  בסמיכות  הקיים 
שיחושבו במסגרת הניקוד הכולל למתן הטבות, במס לפי החוק. 
לסיווג  בהתאם  הביטחון  משרד  קביעת  על  יתבסס  הקריטריון 
הללו  היישובים  על  ביטחוניים.  לאיומים  פיקוד המרכז  שקובע 
יחולו אותם קריטריונים פריפריאליים וסוציו־אקונומיים החלים 
המס  הטבות  מפת  את  שישווה  מה  סמוכי־גבול,  יישובים  על 

למפת אזורי העדיפות הלאומית".

מאת: חיים בנשק

הפתרון של כחלון למשבר בשוק הדיור: מס חדש על 
הקרקע  משווי   2.5% בגובה  רכוש  מס   – קרקעות  בעלי 
בעלי  על  יוטל  רוויה,  לבנייה  מאושרת  תכנית  עם  קרקעות  של 
בחוק  להיכלל  אמור  המס  התכנית.  את  מימשו  שלא  קרקעות 

ההסדרים הקרוב.
על  רכוש  מס  בוטל   2000 בשנת  חדש,  ברעיון  מדובר  לא 
בעקבות  חקלאות,  לצורך  משמשות  שאינן  בנויות  לא  קרקעות 
ביקורת רבה מצד בעלי קרקעות. כאמור, כעת יוזם שר האוצר את 

ת  ר ז ח המס, אך בהבדל אחד, המס הקודם הוטל ה
המס  בשימוש,  שאינה  קרקע  כל  על 
תכניות  עם  קרקעות  על  רק  הנוכחי 
בניה מאושרות, זאת במטרה לדרבן 

את הבעלים להתחיל בבנייה.
שהוקמה  טרכטנברג,  בוועדת 
לפני 5 שנים בעקבות המחאה 
החברתית, נמצא כי קיימות 
עם  פרטיות  קרקעות 
מאושרות,  בניה  תכניות 
אך ללא בנייה בפועל. 
הועדה,  לטענת 
ביטול  בעקבות 
לבעלי  המס 
אין  הקרקעות 
לקדם  אינטרס 
התחלת  את 
שנה  הבנייה. 
מכן,  לאחר 
אריאל  ביקש 
שר  אטיאס, 

ההצעה  אולם  שבוטל,  המס  היטל  את  להחזיר  דאז,  השיכון 
המס  החזרת  כי  שטענו  המסים,  ורשות  האוצר  ידי  על  טורפדה 
תגרור עליות תפעול יותר גבוהות מהמס. בשנה האחרונה להחלת 
המס )2000( הסתכמו סך ההכנסות בגובה של 458 מיליון שקל.

הטלת המס, במידה ותאושר בסופו של דבר, תצטרף להכבדת 
אותם  צעדים  דיור,  למשפרי  ההמתנה  זמן  וקיצור  הרכישה  מס 
כבר קידם שר האוצר משה כחלון במטרה להילחם במשבר בשוק 
של  בגובה  מס  הטלת  באוצר,  נבחן  שכעת  נוסף  פתרון  הדיור. 

1,000 ש"ח לחודש לבעלי שלוש דירות ומעלה.

מיסוי על 3 דירות 

במקביל, שר האוצר משה כחלון החליט לכלול בחוק ההסדרים 
הקרוב, מיסוי על בעלי 3 דירות ומעלה.

ש"ח   1,000 ישלמו  דירות   3 בעלי  באוצר,  שגיבשו  במתווה 
בחודש, ס"ה 12 אלף בשנה. בעלי ארבע דירות ישלמו מס של 
22 אלף ש"ח בשנה ובעלי חמש דירות ישלמו מס שנתי בגובה 
37 אלף ש"ח. כל דירה נוספת תגדיל את תשלום המס ב-15 אלף 

ש"ח בשנה.
להשקעה  דירות  לרכישת  הביקוש  את  לעצור  צפוי  המהלך 
ואף לגרום למכירת דירות כאלה. על פי נתוני האוצר, בישראל 
יש כ-54 אלף תושבים שבבעלותם 3 דירות ומעלה. כ-38 אלף 
וכ- דירות  ארבעה  שבבעלותם  אלף  כ-10  דירות  ב-3  מחזיקים 

מתוכם  ומעלה,  דירות  בחמישה  המחזיקים  ישראלים   6,000
גובה  את  מעריכים  באוצר  ויותר  דירות  ב-10  מחזיקים  כ-350 

ההכנסות במיליארד ש"ח בשנה.
למרות התקווה שתולה שר האוצר במס, מזהירים כלכלנים כי 
נטל המס לשוכרים, מה  יצליחו לגלגל את  ובעלי הדירות  יתכן 
שיגרום דווקא לעליה נוספת במכירי השכירות. באוצר טוענים, 
שגלגול העלות לשוכר תנוטרל, משום שרק 20% מבעלי הדירות 
להשכרה יחויבו באגרה זו, פער המחירים בינם לשאר המשכירים 

תגרום להם לוותר על אפשרות לייקר את תשלום השכירות.

כחלון: הדיור – בועה שתתפוצץ

בשבוע שעבר )רביעי(, הנפיק שר האוצר משה כחלון אמירה 
בלתי שגרתית כאשר התראיין לחדשות 10, שם הצהיר כי "יש 
פה בועה שניפחו אותה קבלנים, ניפחו אותה יזמים, ניפחו אותה 

בנקים. בועה שסופה להתפוצץ".
של  מספיק  היצע  "יש  כי  בטענה,  דבריו  את  נימק  כחלון 
ענק". שר  בועת  לנפח  אינטרס ממשיכים  ובעלי  קרקעות בשוק 
יודע  לא  תתפוצץ,  הזאת  שהבועה  חושב  "אני  הסביר,  האוצר 
בכמה זה יירד, אין הרי מחסור בדירות. היום יש 30 אלף דירות 
גם  לרכוש.  הפסיקו  המשקיעים  מוכרים.  לא  שקבלנים  במלאי 
הזוגות הצעירים לא רצים לקנות. מנסים באופן מלאכותי לנפח 

את הבועה הזאת".
לדבריו, מחיר הדירות ירד בקרוב ומי שיסבול מזה הם משקיעי 
מניה  לקנות  רץ  מאיתנו  אחד  כל  שנים,  כמה  "לפני  הנדל"ן. 
בבורסה וידע שבעוד חצי שנה היא עולה – עד שיום אחד הגיע 
פרנקל ואמר שיש פה בועה, ואנשים קפצו מהגגות. זה מה שיהיה 

בשוק הנדל"ן", אמר.
יצויין כי בסקירה האחרונה של הכלכלן הראשי במשרד האוצר 
עולה כי בחודשים אפריל מאי נמכרו 9,000 דירות בכל חודש, 
המשקיעים  פעילות  היקף  למארס.  בהשוואה   18% של  ירידה 
בשוק ירד, ובחודשים אפריל – מאי מכרו המשקיעים את אותו 

מספר דירות שהם קנו.
משקל רכישות המשקיעים בסך העסקאות בחודשים אפריל-

בסך  ממשקלם  במעט  נמוך  אחוזים,   20 ל-   19 בין  נע  מאי 
אחוז  נקודות   10 ל-   9 בין  ונמוך  הראשון  ברבעון  העסקאות 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, טרם הכבדת מס הרכישה.  
אחוזי  את  הוריד  למשתכן  מחיר  פרויקט  כי  אז,  טענו  באוצר 

המשקיעים באזורים בהם קיימים הפרויקטים.

שר האוצר כחלון והשר בנט סיכמו על תמיכה בהצעת החוק של ח"כ סמוטריץ' על מתן הטבות במס גם 
לישובים ביו"ש  סמוטריץ' מתכנן לעלות את החוק להצבעה בקריאה טרומית היום )רביעי( וזוכה לתמיכה 

מתניהו  מנגד, באוצר מתנגדים להטבות משיקול ביטחוני

 כ"א בתמוז תשע"ו 227/7/16

הטבות מס לישובי יו"ש: בנט ונתניהו תומכים, 
גפני והאוצר נגד

הפתרון למשבר הדיור? מס 
מוגדל על בעלי קרקעות ודירות



היועה"מ אביחי מנדלבליט

'בכנס המקצועי של 'מרכנתיל

מאת: חיים בנשק

היועץ המשפטי לממשלה אישר ביום חמישי האחרון 
אישור   .2017-2018 לשנים  ההסדרים  חוק  טיוטת  את 
כעת  האוצר.  ראשי  עם  ארוכה  פגישה  לאחר  הגיע  היועמ"ש 

להגיע  צפוי  לאישור ראש הממשלה נתניהו, החוק 
שלושה  שבועות לאישור הממשלה. ובעוד 

יעסוק  נושאים החוק  בשלושה 
 : ם י י ר ק י במשק ע התחרות  הגדלת 
ת  נ ט ק ה צמצום ו המחיה,  יוקר 
ם  י ר ע פ והעלאת ה בחברה 

ן  ו י ר פ במשק. ה והצמיחה 
מתייחס  החוק 
ם  י י ת נ ש ל
הקרובות 
ל  ו ל כ י ו
ת  ו ר ש ע
ם  י פ י ע ס
י  ת ת ו
סעיפים.

חוק 

ההסדרים עוסק בתיקוני חקיקה במגוון רחב של תחומים, רובם 
עוסק  בריאות,  הכותרת  תחת  מיוחד  בפרק  כלכליים.  סעיפים 
החוק בהסכמות האחרונות בין שר הבריאות לשר האוצר – על 
ורפורמת  ש"ח  מיליון   550 של  לתקציב  התרופות  סל  הגדלת 

מנהלי המחלקות בבתי החולים הציבורים. 
הסל  הגדלת  תקציב  כי  הוחלט,  וכחלון  ליצמן  בין  בהסכם 
יבוא ממס חדש שיוטל ביטוחי הבריאות הפרטיים והשב"נים 
טיוטת  פי  על  החולים.  קופות  של  נוספים(  בריאות  )שירותי 
קופות  של  ההכנסות  על  מס  יוטל  ב-2017  כי  מוצע  החוק, 
הביטוח  חברות  הכנסות  ועל  בשב"ן  החבר  מדמי  החולים 
מביטוחי הבריאות בגובה 3%. ב-2018 יעלה שיעור המס ל- 
יתווספו  מכך,  כתוצאה  על 9%.  המס  יעמוד   – וב-2019   6%
שקל  מיליון  ו-300  הבריאות,  שירותי  לסל  שקל  מיליון   200

לסל התרופות.
מניעת  הפרטיים,  הבריאות  ביטוחי  על  ההיטלים  מטרת 
השפעות חיצוניות של הרפואה הפרטית, הממומנת ברובה על 
ידי הביטוחים הפרטיים. אחד הטענות הבולטות נגד הרפואה 
שאינן  כירורגיות  פעולות  לביצוע  גורמת  שהיא  הפרטית, 
הכרחיות מבחינה רפואית והיה ניתן לטפל בהן בדרכים אחרות, 
מה שגורר תופסת עלות לפרט ולמשק ולבזבוז משאבים. עוד 
קובעת טיוטת החוק, כי שר הבריאות יעקב ליצמן יוכל לבצע 
שינויים בתכניות הביטוחים הפרטיים. כגון: הורדת שימושים 
שאינם בסדר תעדוף גבוה, מהיבט היעילות הרפואית, ויצירת 
אחידות בפרק התרופות. צעדים אלו יצמצמו את השפעות המס 

החדש בגובה מחירי הביטוחים.
הבריאות,  שר  של  ליוזמה  החוק  טיוטת  מתייחסת  בנוסף, 
להגביל את עבודת מנהלי מחלקות במגזר הפרטי. על פי ההצעה 
שהוסכמה בין כחלון לליצמן, מנהלי המחלקות החדשים יכהנו 

הפרטית,  ברפואה  עיסוק  עליהם  ויאסר  מוגבלות  בקדנציות 
לא  בטיוטה  ראויה.  שכר  בתוספת  המנהלים  יפוצו  בתמורה 
על  הממונה  לוי,  אמיר  וכעת  התוספת,  גובה  מה  עדיין  נכתב 
התקציבים, משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות ומ"מ 
הממונה על השכר, יוסי כהן יצטרכו לבצע עבודת מטה לקבוע 

את גובה הפיצויים.
לאיזון  יגיעו  שלא  חולים  בתי  על  סנקציות  כולל  גם  החוק 
שלא  ממשלתיים  חולים  בתי  החוק,  טיוטת  פי  על  תקציבי. 
שצפויים  או  הנוכחית(  השנה  )של  השנתי  בתקציב  יעמדו 
יהיו  לא  תחזית,  לפי  מסוימת  תקציב  בשנת  מתקציבם  לחרוג 
זכאים לקבל תקציבי תוספת. כגון: תקציבי פיתוח, הצטיידות 
המנהלים  כנגד  משמעתיים   צעדים  יינקטו  בנוסף,  ותמיכות. 
תתאפשר  ולא  מתקציבם,  שחרגו  במוסדות  כספים  וסמנכ"לי 
קליטת כוח אדם חדש בבתי החולים הללו. מנגד, בתי חולים 

מצטיינים יקבלו תמריצים כספיים.
כמו כן, קובע החוק מתווה להכנסת עובדי תאגידי הבריאות 
עם  ב-2015  כבר  שנחתם  ההסכם  בעקבות  החולים,  לבתי 
החולים  בתי  עובדי  ההסכם,  טרם  המצב  פי  על  ההסתדרות. 
לא  הבריאות  תאגידי  שעובדי  בעוד  מדינה,  עובדי  הוגדרו 
נפרדת  משפטית  כיישות  קמו  התאגידים  לכאלה.  נחשבו 
מעבר  בשעות  החולים  בבית  רפואית  בפעילות  העוסקת 
לפעילות הנורמטיבית של בתי החולים, כלומר בשעות אחרי 
הצהריים. בפועל, טוענים באוצר ובבריאות כי התאגידים הפכו 
החלים  הכללים  באמצעות  שלא  עובדים  להעסקת  "למסלול 
במדינה". על פי טיוטת החוק, יקלטו אחיות, עובדי מעבדות 
פעילות  כל  תבוצע  לא  כי  החוק,  קובע  עוד  רנטגן.  ועובדי 

שכלולה בסל התקציב בתאגידי הבריאות בשעות הבוקר.
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היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אישר:

חוק ההסדרים בדרך לממשלה
חוק ההסדרים לשנים 2017-18 עבר את אישור היועץ המשפטי לממשלה וכעת נבחן על ידי 

נתניהו, בעוד שלושה שבועות החוק יעלה להצבעה בממשלה  בפרק העוסק בבריאות כולל 
החוק את הרפורמות האחרונות של ליצמן וכחלון וסנקציות על בתי חולים שיחרגו מהתקציב

בנק מרכנתיל קיים כינוס מקצועי בנושאי הקרנות השונות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מאת: הילה פלאח

עסקיים  ויועצים  חשבון  רואי  דין,  עורכי  עשרות 
בכנס  בנק התארחו  ארגן  אותו  מקצועי 

במטרה  להעשיר את הידע בכל מרכנתיל 
לכלכלה  בעולם הגלובלי. הקשור 
מנהל את הכנס פתח  בביש,  שאול 
ירושלים  בבנק אזור  והדרום 
בדברי  לאורחים מרכנתיל  ברכה 
שכבדו  הבנק הרבים  את 

בהשתתפותם: 
ו  נ ח נ א "
ם  י ח מ ש
לראות את 
ם  כ ל ו כ
ולארח 

אתכם מחוץ לכותלי הבנק ובאווירה קצת שונה. כנסים כאלה הם 
הזדמנות לשמוע הרצאות מעניינות ומעשירות וכמובן הזדמנות 
מצוינת להיכרויות חדשות ונטוורקינג שכל כך חשובים בעולם 

שלנו".
הכנס התקיים במלון  "גרנד קורט" ובמסגרתו נהנו האורחים 
בקר,  ציון  דיבר  מכן  לאחר  ומגוונת.  עשירה  בוקר  מארוחת 
בנושא  בהרצאה  מרכנתיל  בבנק  הפיננסית  החטיבה  סמנכ"ל 
הכלכלה הגלובלית. בקר הציג במסגרת הרצאתו סקירת מאקרו 
תוך ניתוח הסיבות העיקריות המקשות על הצמיחה בעולם. הוא 
התייחס להתפתחויות כלכליות בשווקים המרכזיים בעולם וניתח 
את ההשפעות על הצמיחה בשוק המקומי בארץ: "הדמוגרפיה 
החיובית בישראל, הגרעון הנמוך מאד )עקב גביית מיסים גבוהה 
מהפעילות בנדל"ן ובשוק הרכב(, התחזקות הצרכן הפרטי בשל 
מים,  תחבורה,  השונות:  בתשתיות  ורפורמות  מחירים  הורדות 
חשמל במקביל לאינפלציה שלילית בשנתיים באחרונות והעלאת 
שכר המינימום – כל אלה מחזקים את הצרכן הישראלי ומקרינים 
באופן חיובי על פעילות המסחר והשירותים והעסקים הקטנים".

בהמשך הציג צבי כהן, מנהל המחלקה לקרנות לעסקים בבנק 
מרכנתיל סקירה מקיפה על תחום הקרנות לעסקים, כהן ציין כי 

לבנק מרכנתיל ותק רב בפעילות בתחום זה ומזה כעשור הבנק 
זוכה שנה אחר שנה במכרזי המדינה. כהו סקר את ההתמקצעות 
היקף  ואת  זה  פעילות  בתחום  פעילותו  בשנות  הבנק  שצבר 
כהן  התייחס  דבריו  בהמשך  כה.  עד  בקרנות  הנרחב  הביצועים 
לקרן החדשה – קרן 2016 בערבות המדינה והתייחס בין השאר 
לתעשיינים  הלוואה   – מציעה  זו  שקרן  החדשים  למסלולים 
להשקעה במכונות וציוד עד 15 מיליון שקלים ולתקופה של 12 
שנים. כמו כן הציג את מסלול ההלוואה המוגדל ליצואנים עד 
סכום מקסימלי של 12 מיליון שקל לעומת 8 מיליון שקל לעסק 

רגיל. 
את החלק המקצועי של הכנס חתמה הגב' סיוון רחמים, מנהלת 
והתייחסה  כן  גם  דברים  שנשאה  המדינה  מטעם  המתאם  הגוף 

לתהליכי העבודה, השינויים  והיתרונות שבקרן החדשה.
הנוכחים  לכל  בביש  שאול  האזור  מנהל  הודה  הכנס  בסיום 
גבוהה  חשיבות  כאלה  במפגשים  רואים  "אנו  השתתפותם:  על 
המקצועיים  הגורמים  ועם  הלקוחות  עם  הקשרים  לקידום 
ונמשיך  זה  פורה  במפגש  אתכם  לארח  שמחנו  אותם.  המלווים 

וניזום כנסים דומים גם בעתיד". 

הלוואה לתעשיינים עד 15 מיליון שקלים



רכב קיה המשתתף במבצע
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ביום הראשון ללימודים, המתין נער 
בתחנת האוטובוס בדרך לבית הספר. 
ששוטטו  וחום,  לבן  כלבים,  שני  לפתע 
סביבו.  והסתובבו  אליו  התקרבו  בסביבה, 
ברגלו  אותו  ונשך  אותו  תקף  הלבן  הכלב 
הימנית ובניסיונו לנוס על נפשו ולעבור לצד 
השני של הכביש, החל הכלב החום גם הוא 

לתוקפו. 
לא  בעיטות  בעזרת  להרחיקם  ניסיונותיו 
צלח, כמו גם צעקותיו לעזרה. באותה העת 
מתושבות  אחת  רכבה,  עם  בכביש  חלפה 
הישוב אשר הכירה את הנער הלומד עם בנה 
להיכנס  לו  וקראה  לידו  עצרה  היא  בכיתה. 
אחד  ע"י  ננשך  ובעודו  כך,  בעשותו  לרכב. 
הכלבים כשהוא מנסה להדפו, הצליח לסגור 
ממשיכים  שהכלבים  תוך  הרכב,  דלת  את 
לרוץ אחר הרכב. הנער שב לביתו והוסע ע"י 

אביו לביה"ח. 
עוד באותו היום, החלה אמו לברר פרטים 
השכנים  ואחד  התוקפים  הכלבים  אודות 
בכלבתם  מדובר  כי  האפשרות  את  הציע 
הלבנה של משפ' גולדשטיין. לדבריו, לרוב 
בצבע  נוסף  כלב  כלבה,  אותה  עם  מסתובב 
הגיעה  יום,  אותו  של  אחה"צ  בשעות  חום. 

משפ'  לבית  שוטר  עם  ביחד  הנער  של  אמו 
מהבית  יצא  גולדשטיין  מר  גולדשטיין. 
במהירות בתרצו את החיפזון בצורך לאסוף 
אינה מצויה  כי הכלבה  ואמר,  ביתו  בני  את 
בבית. אמו של הנער המתינה בחוץ וכעבור 
זמן התקשרה אל השוטר והודיעה לו כי מר 
גולדשטיין חזר עם הכלבה הביתה. השוטר 
וכשהיא  הכלבה  את  לקשור  הורה  הגיע, 
קשורה, הגיעו הנער והגברת שעזרה לו כדי 

לזהות את הכלבה.
בכלב  ומדובר  ספק  אין  שניהם,  לטענת 
התוקף. השוטר גילה לגולדשטיין כי באירוע 
ולאחר  חום  בצבע  נוסף  כלב  מעורב  היה 
"הפצרות רבות" התרצה גולדשטיין לספר כי 
כלבתו מסתובבת עם הכלב החום של משפ' 
סתיו  משפ'  של  לביתם  הגיע  הנער  סתיו. 
ולטענתו, זיהה כי מדובר בכלב השני שתקף 
אותו. בתביעה שהגיש הנער נגד גולדשטיין 
וסתיו, טען התובע כי הכלבים שלהם תקפו 
מצידם,  הנתבעים  נזקים.  לו  וגרמו  אותו 
כלביהם  מעורבות  את  הכחישו  כמובן 
נכון  לא  בזיהוי  מדובר  לטענתם,  בתקיפה. 
מישהו  לתובע  שיהיה  כדי  רק  ושנעשה 
להיפרע ממנו. בפני ביהמ"ש נחקרו התובע, 

הגברת שסייעה לו ובעלי הכלבים. ביהמ"ש 
קבע כי אינו מאמין לעדותו של גולדשטיין. 
ביהמ"ש הסביר כי בתחילה ניסה גולדשטיין 
להכחיש בכלל את קרות האירוע. אח"כ ניסה 
גולדשטיין לטעון כי התיאור של הכלבה כפי 
נכון  אינו  התביעה,  עדי  ע"י  מתואר  שהוא 
ואינו מדויק. כשהוא התבקש להראות תמונה 
הזיהוי,  סימני  את  המכחישה  הכלבה,  של 
החקירה  בהמשך  תמונה.  אף  לו  שאין  טען 
שינה עדותו וטען, כי קודם שיקר כאשר טען 
פי  על  כי  קבע  ביהמ"ש  תמונות.  לו  שאין 
אזרחי,  במשפט  הנדרש  ההסתברויות  מאזן 
ניתן לקבוע כי כלבתו של גולדשטיין תקפה 
החום,  הכלב  בעלי  זאת,  לעומת  הנער.  את 
הצליחו להוכיח כי בקרבת מקום ישנו כלב 
נוסף כמעט זהה לכלב ומשכך, קבע ביהמ"ש 
של  הכלב  כי  לשכנע  התובע  הצליח  לא  כי 
משפ' סתיו, הוא הכלב שתקף אותו. בסופו 
של דבר חייב ביהמ"ש את גולדשטיין לשאת 
את  מחייב  שהוא  תוך  התובע  של  בנזקיו 
אשר  סתיו,  משפ'  של  בהוצאותיהם  התובע 

התביעה כנגדם נדחתה.

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

מי נשך את הילד?
עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

שיעור בחינוך 

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

מאת: יחיאל חן

ברשת נתיב החסד הולכים צעד קדימה ופותחים במבצע 
"סופר קיץ 3"- ומעניקים לכם 2 רכבים במתנה ועוד שלל 
מתנות לכבוד הקיץ הלוהט. מדובר בשרשרת של מבצעים שיסדרו 

לכם חופשה מדהימה מלאת פרסים והפתעות!
החנות  מוצרי  ממגוון   ₪ ב300  קונים  משתתפים?  איך  אז   

ומתוכם ב29 ₪ הם מאחד מהמותגים המשתתפים במבצע: 
'מעולה', 'טרה', 'זוגלובק', 'תנובה', 'אלסקה', 'שניב', 

ונכנסים  ו'יפאורה'.  'אסם'  'צבר',   ,''NESTLE
במתנה  ברכב  לזכות  ויכולים  הגדולה  להגרלה 

או בשלל מתנות שוות אחרות. הפרס הגדול 
חברה  של  מפואר  ברכב  זוכים  שני  מזכה 

אלפי  עשרות  בשווי   )2016 )מודל  קיה 
שיפרסמו  פרסים  שלל  ועוד  שקלים 

בהמשך.
עוד  רץ  אני  גם  כזה,  מבצע  "עם 
לנו  אומר  החסד"  בנתיב  לקנות  מעט 
החסד  נתיב  מנכ"ל  אטיאס  שמואל 

"מדובר  מוסיף:  הוא  וברצינות  בחיוך 
שכל  מבצע  בגודלו,  היקף  רחב  במבצע 

הקניה  את  חרטנו  מורווח.  יוצא  לקוח 

החכמה על דגלנו וכעת אנו דוהרים קדימה ודואגים ללקוחותינו 
הקניה  שכזה,  מבצע  ועם  ביותר,  מושלמת  מחופשה  גם  שייהנו 

בנתיב החסד מעולם לא הייתה חכמה יותר".  
ההגרלה הראשונה תיארך ב-15.8.2016, ההגרלה השנייה תיארך 
ב-15.9.2016. אז תעקבו טוב טוב, תיכנסו לנתיב החסד ואולי גם 
אתם תזכו בפרסים 

השווים.

מבצע 'סופר קיץ 3' של נתיב החסד יוצא לדרך: לראשונה – נתיב החסד 
מעניקה 2 רכבים במתנה

באים לקניות ויוצאים 
עם רכב מתנה היה.  חינוך  איש  שלי  אבא 

התלמידים היו כל עולמו, כל מחזור 
השביעי.  ברקיע  הרגיש  הוא  אצלו  שסיים 
מגיע  היה  הבוגרים  מתלמידיו  כשאחד 
הוא  לחתונתו,  אותו  להזמין  הביתה  אליו 
הביא  מהם  וכשאחד  באדם.  המאושר  היה 
לו ספר שחיבר, בכלל היה המאושר באדם. 
זכה גם שבני תלמידיו למדו אצלו, העמיד 
תלמידים הרבה, אפילו המורה של הבן שלי 

היה תלמיד שלו.
הבן  השבוע  שלי.  הטור  מתחיל  וכאן 
ח'.  כיתה  סיים  הזקונים,  בן  שלי,  הקטן 
הוא למד בבית ספר חורב ברמת גן. מנהל 
כהן  הרב  והמחנך  שיש  הרב  הספר  בית 
נערכה  הסיום  מסיבת  השמחה.  חתני  היו 
מכובד  אירועים  באולם  והדר,  הוד  ברוב 
הצוות  בתוכן.  ומלאה  עשירה  תכנית  עם 
לצוות,  פרגנו  התלמידים  לתלמידים,  פרגן 
היה  חלציהם.  מיוצאי  נחת  רוו  וההורים 
וכהורה  מתבקש  אבל  משהו,  דביק  ערב 

אתה חייב להיות עד סוף הטקס.
יהלום.  אוצר,  הוא  בשבילם  תלמיד  כל 
השנה,  במהלך  היה  מה  להם  משנה  לא 
איך למד וכמה הציק, כמה השתובב, כמה 
היו  כולם  אהובים,  היו  כולם  קונדסן,  היה 
הנחת,  את  שלהם  הפנים  על  ראו  ברורים. 
עוד מחזור  ואת התחושה של  את האושר, 
תלמידים   33 עוד  הספר,  בית  את  סיים 
לעולם  הולכים  התורה,  בדרך  ממשיכים 
הישיבות, ותורתם הולכת להיות אומנותם. 
שנפלה  הזכות  על  במאקרו  דיבר  המנהל 
את  הזכיר  הספר,  בית  את  להוביל  בחלקו 
ראו  היה,  נרגש  החזון של הרב מפונובי'ז, 
ינק חינוך עוד על ברכי אביו הגדול  עליו, 
דיבר  כשלעצמו  המורה  לברכה.  זכרונו 
במין פאתוס כזה, אהבת ישראל והתלמידים 

גלשה ממנו כמעיין נובע מקור חוכמה.
החדיר בהם אהבת תורה, גם מעבר לבית 
הספר. כל יום חמישי, היו נוהגים להיפגש 
בבני  הגדול  הכנסת  בבית  לחברותא 
צברו  הכל  בסך  שעות.  ארבע  למשך  ברק, 
לעשרת  קרוב  השנה  במהלך  התלמידים 
אלפי שעות לימוד מחוץ לבית הספר! הוא, 
הטפחות,  ועד  מהמסד  אותם  בנה  המחנך, 
בן  של  ומהות  תורה,  אהבת  שמים,  יראת 

תורה נשתרשה בכל אחד ואחד מהם.
אני, כאבא, ובן של אחד מאנשי החינוך 
המיוחדים שהיו במגזר שלנו, קנאתי קנאת 
הערגה  בהם.  שאחזה  בהתרגשות  סופרים 
שעלה  תלמיד  כל  על  בעיניהם  שהייתה 
את  לי  הזכירה  הגמר,  תעודת  את  לקבל 
ובמיוחד  תלמיד,  מכל  אבא  של  שמחתו 
עיני  כולי.  התרגשתי  עלה,  שלי  כשהבן 
הפעם,  גם  הגיבו  בקלות,  שמתלחלחות 
הם  חז"ל.  בדברי  נזכרתי  פנימה,  ובלב 
רצים  החינוך  אנשי  הם  רצים,  והם  רצים 
אחרי התלמידים שיגיעו בסוף היעד לעולם 
התורה, וצוברים להם זכויות לעולם הבא, 
ואני אנה אני בא. לכן, מכאן שלוחה להם 
התודה והברכה, אולי הכרת הטוב העמוקה 
סמוי  שותף  אותי  תעשה  אליהם,  לי  שיש 
הוא  שלהם  האושר  כי  שלהם,  באושר 
שלי.  הקטן  הבן  של  בהצלחתו  השותפות 
יתכן שאני אפגוש בהם שוב כשהנכד שלי 
יסיים את כיתה ח'. עד אז תמשיכו להצליח, 

צוות חורב רמת גן.

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com



סכום מינימאלי להפקדה: 10,000 ₪. פיקדון ליצ'י מדד צמוד לעליית / לירידת מדד המחירים לצרכן, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות 
את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

*8860
לפרטים התקשרו:

של מזרחי טפחות 

פיקדון שנזיל בכל שנה
וגם מבטיח תשואה שעולה ועולה

אל תשאירו את הכסף בעובר ושב,
כשאתם יכולים להרויח עליו!

פיקדון שנזיל בכל שנה וגם מבטיח ריבית שעולה ועולה

פיקדון ליצ'י
של מזרחי טפחות

לקוחות כל הבנקים, הכירו את

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.

פטל
פקדונות מידיים

אפרסמון
פקדונות לטווח קצר

רימונים
פקדונות נזילים

דובדבן
פקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פקדונות דו מסלוליים

פומלית
פקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פקדונות לטווח ארוך

2016

2017

2018

2019

2020

2021



כ"א בתמוז תשע"ו 627/7/16

קצרצרים

במקום הראשון 
הוצג  השנה 
שר  במעמד 
 , ת ו א י ר ב ה
הרב  ח"כ 
ליצמן,  יעקב 
התכנית  דו"ח 

הלאומית למדדי איכות בבתי החולים בישראל 
ובו נתון מרשים: מכון הלב בבית החולים קפלן 
מקבוצת הכללית נמצא במקום הראשון בין בתי 
החולים בשפלה ובדרום ובמקום השני בין בתי 
החולים בישראל עם עמידה של 93%)!( ביעד 
אוטם  עם  בחולים  דקות   90 תוך  לבבי  צנתור 
שריר הלב שנועד לפתוח את כלי הדם החסום 
ולהזרים דם מחומצן בעוקרים הכלליים ושריר 

הלב.

בריאות וטיפוח כף הרגל
הן  בריאות  רגליים  כפות 
תפקוד  לשגרת  הבסיס 
כף  את  לשמר  כדי  בריאה. 
מעניק  טוב,  במצב  הרגל 
ראשית,  טיפים:  "שול"  לכם 

חשמלית  פצירה  עם  היבש:  העור  את  הסירו 
"שול",  של  יהלום  בגבישי  המצופה  מתקדמת 
במים  הרגליים  כפות  את  להשרות  מומלץ 
 scholl מסדרת  ההרגעה  בתמיסת  מהולים 
velvet smooth שתעניק לכף רגלכם רכות. 
המרוכז  הסרום  את  מכן  לאחר  למרוח  רצוי 
גילו  "שול"  במעבדות  המומחים  "שול".  של 
הרגל:  כף  על  לשמירה  המדויקת  הנוסחה  את 
הקפידו למרוח מדי בוקר וערב את קרם הלילה 

וקרם היום של "שול" שנספג תוך 30 שניות.

בצמרת רשימת מדדי השרות 
התחבורה  חברת  אגד, 
הציבורית הגדולה בארץ, ניצבת 
בסקר  השרות  מדדי  בצמרת 
התחבורה,  משרד  שביצע 
חברות  על  בקרה  במסגרת 
בצמרת  הציבורית.  התחבורה 

מפעילת  צפון  דן  גלים,  חב'   – השירות  רמת 
המטרונית בחיפה ואגד בכל האשכולות. הסקר 
מפעילות  חברות  מ-15  ללמעלה  מתייחס 
התפעולית  הבקרה  ציבורית.  תחבורה  שרותי 
ובהם  ראשיים  פרמטרים  כשלושים  הקיפה 
התנהגות  תדירות,  הזמנים,  בלוחות  עמידה 
הנהג, עמידה בלוחות הזמנים, עצירה בתחנות, 
מערך  על  בקרה  הציבור,  בתלונות  הטיפול 

הכשרת הנהגים, אבידות ומציאות וכו'. 

להגנה אקטיבית 
   men לגבר  הטיפוח  מותג 
רחצה  ג'ל  Crèmaמציג: 
הטיפוח   מסדרת  מהפכני 
)אקטיב   ACTIVE BLOCK
גוף  ריחות  המנטרל  בלוק( 
עליך  מגן  שעות.   12 למשך 
הרגשה  ומעניק  זמן  לאורך 
לכל  מתאים  ורעננה,  נקייה 
בו  יומי  ושימוש  העור  סוגי 
וניקיון  רעננות  תחושת  מעניק 
מוצרים  היום.  כל  לאורך 
אקטיב  בסדרת  נוספים 
ג'ל  או  ספריי  דאודורנט  בלוק: 

24 שעות.  מחיר  ל  המעניקים הגנה אקטיבית 
ממוצע לצרכן  עפ"י אתר סטורנקסט: 15 ₪

לשיפור תוצאות הכביסה
סבון אוקסיג'ן להסרת כתמים קשים, מכיל חמצן 
או  לבנה  מכביסה  קשים  כתמים  המסיר  פעיל 
את  מרטיבים  אקונומיקה.  מכיל  אינו  צבעונית. 

הכתם במעט מים ומשפשפים 
בעדינות בסבון אוקסיג'ן 

הכביסה.  לפני 
ם  י מ ת כ ל
עקשניים 
וחד,  במי
ן  ת י נ
על  לחזור 

ה  ל ו ע פ ה
בשנית.

מה הריח של צבע כחול?
לריחות יש יכולת לעורר תחושות 
טובה.  אווירה  וליצור  ורגשות 

צבעים  גם  לריחות,  בדומה 
נעימים.  רגשות  לעורר  יכולים 
ממחקרים שבדקו אילו רגשות 

עולה  שונים,  צבעים  מעוררים 
ל כי, למשל, צבע כחול מעורר הרגשה  ש

מעורר  ורוד  צבע  ואילו  ורוגע  שלווה  יציבות, 
הרגשה של חיבה, הנאה ושמחה. לאור האמור, 
לא מפתיע כי מנתוני מכירות של מרככי כביסה 
על  המועדפים  המרככים  כי  עולה,  בישראל 
בצבעי  הכביסה  מרככי  הם  הישראלי,  הצרכן 
ורוד וכחול. על בסיס תובנה זו, קמפיין המרככים 
את  מדגיש  מקסימה,  סנו  סדרת  של  החדש 

הקשר שבין צבע המרכך לריח המיוחד שלו. 

"שוקו של חופשה" 
אתכם  מרעננת  יטבתה 
במבצע קיץ טעים במיוחד, 
שבו אתם גם נהנים מהטעם 
שוקו  של  והאהוב  המצוין 
לזכות  יכולים  וגם  יטבתה 

ניר  במלון  השאר  בין  בארץ  מפנקת  בחופשה 
עציון או כינר לבחירתכם: רכשו ממגוון משקאות 
הנפלא,  הטעם  על  התענגו  יטבתה,  של  השוקו 
התקשרו לטלמסר 3543*, הזינו את קוד המבצע 
ופרטים אישיים, שימרו את אריזת המוצר ותוכלו 
לזכות בחופשה מפנקת. מדי יום תיערך הגרלה 
לדברי  בחופשה.  מהמשתתפים  אחד  יזכה  בה 
"כחלק  סרוגו:  רם  יטבתה,  מחלבת  מנכ"ל 
מיוחד  קיץ  במבצע  יצאנו  השיווק  מפעילות 

שיעניק חוויה מרעננת לכל המשפחה".

הגיע הזמן להעלות את דרגת השכר
בשדה  עוסקת  את  אם 
תעודת  בעלת  ואת  החינוך 
להתקדם  הזמן  זה  בכיר, 
השכר.  ובדרגת  מקצועית 
הקמפוס החרדי של הקריה 
אותך  מזמין  אונו  האקדמית 
לבוא ולהשלים את לימודייך 

בתכנית  וחברה.  בחינוך   .B.A ראשון  תואר  ולקבל 
ומעניקה  שבידייך  הבכיר  לתעודת  הכרה  ניתנת 
להעלות  תוכלי  ורחב:  חדש  אפשרויות  חלון  לך 
שלך,  הנוכחיים  בתפקידים  שלך  השכר  רמת  את 
בתחומי  נוספים  מגוונים  לתפקידים  להתקדם  או 
פעולה  שיתוף  כוללת  התכנית  והחברה.  החינוך 
הכשרה  במסגרתו  פוירשטיין,  מכון  עם  בלעדי 

לאבחון והדרכה בשיטת פוירשטיין. 03-7219599

ניחוח אקזוטי
מרשימה  עיתונאים  במסיבת 
האחרונים  בימים  שנערכה 
משקאות,   B&H במפעל 
סדרת  רשמי  באופן  הושקה 
'טריפ  הקלים  המשקאות 
טרופיים  בניחוחות  פלוס' 

ואקזוטיים ובטעם מטריף. סדרת משקאות טריפ 
פלוס החדשה כוללת בשלב זה משקאות קלים 
תות- אפרסק,  מנגו,  תפוזים,  טעמים:  בשישה 
בננה, ענבים ותפוחים. הסדרה כשרה למהדרין 
הסדרה  את  החרדית.  העדה  בד"ץ  בהשגחת 
הציג מנכ"ל החברה, ר' יוסי מרקוביץ, שסיפר על 
הטעמים החדשים בסדרה שנוצרו עוד בברזיל, 
תוך שימוש בפירות טרופיים ואקזוטיים מקומיים 

וזכו לציונים גבוהים במבחני טעימה רבים.

154,200 כפיות 
יצאה  שנה,  כמדי 
זו  מטרנה  חברת 
השנה ה-17 בפרויקט 
החשוב  החסד 
המעניק  והמרגש, 

לאלפי משפחות נזקקות מזון עבור תינוקותיהם 
תמה  אלה  בימים  מצווה'.  'מטרנה  פרויקט   -
הפרויקט  במסגרת  שנאספו  הכפיות  ספירת 
לשנה זו, ונמצא שסכום הכפיות הגיע למספר 
אריזות   7,100 וכן  כפיות   154,200 של  מדהים 
דייסה בהתאמה, יועברו כמדי שנה אריזות מזון 
לתינוקות של מטרנה - כך שאלפי תינוקות של 
משפחות נזקקות יוכלו לשבוע מתחליף החלב 

והדייסות המזינים והאיכותיים ביותר.

ניחוח שלא נגמר
הניקיון  מניחוחות  ליהנות  רוצים 

פרש  ריצפז  סנו  זמן?  לאורך 
הבישום  אפקט  עם  הום- 
תרכיזים  –סדרת  המתמשך 
ריחניים לניקוי כל סוגי הרצפות. 
לסנו פרש הום בישום עוצמתי 
במיוחד והרכב מושלם המעניק 
לכם 4 פעולות במוצר אחד – 
מנקה, מבריק, מבשם לאורך 

זמן ומותיר על הרצפה שכבת 
הגנה. סנו פרש הום מתאים לכל סוגי הרצפות: 
בניחוחות:  ועוד.  שיש  פורצלן,  גרניט  קרמיקה, 
וספא  מפנק  סבון  מלטפת,  כותנה  רענן,  טבע 

מרגיע.

טובי המומחים בארץ 
דעת  בחוות  בצורך  חייו  במהלך  נתקל  לא  מי 
שניה אצל רופא מומחה? מי לא מחפש לעצמו 
ביותר  הטוב  המטפל  את  משפחתו  ולבני 
אתם  כללית  לקוחות  נזקק?  הוא  לו  בתחום 
את  עשו  כבר  מושלם  בכללית  טובות.  בידיים 
כל הבירורים עבורכם. 'כללית מושלם', הביטוח 
המשלים של "כללית", מספק ללקוחות "כללית 
מושלם" שירותים רפואיים באיכות מקסימלית 
רפואיים  שירות  ונותני  רופאים  כ-3500  של 
אצל  מביקור  החל   – תחומים  של  רחב  במגוון 
ניתוחים  שיניים,  טיפולי  דרך  המומחה,  רופא 
פרטיים, טיפולי התפתחות הילד ועד לניתוחים 

וטיפולים אסתטיים.

היוקרתי  המקצועי  האירוע 
הסתיים  השנה,  ביותר  הגדול 
בהצלחה, 250 פאניות מהשורה 
ובעולם  בישראל  הראשונה 
של  ביומיים  השתתפו  היהודי, 

אסטוריה  וולדורף  במלון  מקצועי  השתלמות  סמינר 
גלית  והובילה חברת  בירושלים. את האירוע ארגנה 
איטליה הישראלית בשיתוף מותג Label.m הנתן את 
חסותו. במפגש עיתונאיות מקדים הוכרז על שיתוף 
השיער  מוצרי  ומותג  איטליה  גלית  בין  חדש  פעולה 
 Toni&Guy של  הבית  מותג   Label.m המקצועי 
הכולל מוצרי טיפוח עיצוב וגימור המתאימים לפאות 
שישווק מעתה לפאניות החרדיות ע"י גלית איטליה. 
מבית   'Shulamit'  – חדש  פאות  ליין  הושק  כמו"כ 

שולמית פוברסקי.

1 + 1 חינם ל"אקשן פארק" 
יותר!!" מבית  תכנית "מגיע לך 
ישראכרט, מעניקה ללקוחותיה 
ומפנקות  מיוחדות  הטבות 
רחבי  בכל  עסק  בתי  במבחר 
גם  השנה.  במהלך  הארץ 
בתקופת בין הזמנים, ישראכרט 

חושבת שמגיע לכם יותר. הטבה 
שמציעה  הרבות  ההטבות  בין  במיוחד  שווה 
 +  1 הזמנים:  בבין  התכנית  לחברי  ישראכרט 
"אקשן  השעשועים  לפארק  בכניסה  חינם   1
המשפחה,  לכל  בילוי  משלב  הפארק  פארק". 
ומנגל,  לפיקניק  מסודרת  חורשה  בו  וקיימת 
טרמפולינות,  מתנפחים,  מתקנים,  של  שפע 
*יש  לילדים.  ואטרקציות  לקטנטנים  משחקיה 

לתאם הגעה

רעננות לכל היום
 Crêma הטיפוח  מותג 
סדרת  את  מציג 
בניחוח  הדאודורנטים 
דאודורנט  האהוב: 
crema מאסק, עם רכיב 
 shower freshness-ה
של  הדאודורנטים   .  24h
crèma מגיעים בשלושה 
רולאון  ספריי,  סוגים: 
הדאודורנטים  כל  וסטיק. 

ריחות  ומונעים  אנטיפרספירנטיים  הינם  בסדרה 
להרגעה   E ויטמין  מכילים  שעות,   24 ל-  זיעה 
של  רעננות  תחושת  ומעניקים  העור  וטיפוח 
מקלחת לאורך כל היום. בניחוחות: קלאסי, דבש 

ואורכידאה.

פלטה 3 ב-1
אשליה  צרי  איפור?  או  קסם 
פלטת  עם  כוללת  אופטית 
החדשה,  וההצללות  ההארות 
 SHAPEMATTERS# 1 -3 ב

זו  מושלמת  ערכה  עם  סמאשבוקס-  של 
הכוללת 16 גוונים ומברשת דו צדדית המציעה 
סדרה  מכל  והצללה  להארה  אפשרויות  יותר 
אחרת, המעניקה לך כלים חסינים מפני טעויות 
פשוטים  מקצועיים  וטיפים  והצללות  להארות 
לקבלת תוצאות ראויות לצילום. הערכה כוללת: 
הייליטר  ברונזר,  קונטור,   – פודרות   4 לפנים: 
ושימר. לעיניים: 9 צלליות בגימור מאט ושימר. 
לגבות : 2 פודרות לגבות + ווקס לגבות, מברשת 
  SHAPEMATTERS וכרטיסי  צדדית  דו 

לוקחים את הניקיון בידיים
על  לשמור  לכם  מאפשרת  סנו 
היגיינה מרבית עם סנו מדיק הגייניק 
– ג'ל לניקוי ידיים ללא מים, המיועד 
וסבון.  מים  בנמצא  כשאין  לשימוש 
המיוצר  אלכוהול  בסיס  על  הג'ל 
מרבית  לשמירה  ייחודית  בנוסחה 
ריחות,  ולנטרול  הידיים  היגיינת  על 
והוא בעל אפקט הגנה בפני חיידקים 

במרקם  מיוצר  השטיפה.  לאחר  גם 
מועשר  במהירות,  ומתייבש  נדבק  שאינו  קליל 
ברכיבים טבעיים ובוויטמין E. בסדרה: סנו מדיק 
ג'ל  הגייניק  מדיק  וסנו  ידיים,  לניקוי  ג'ל  הגייניק 
ניקוי ידיים בתוספת אלוורה. להשיג בשני גדלים: 
 TO GO אריזה משפחתית של 300 מ"ל ואריזת

מהלכים פורצי דרך
נסטלה  גלידות  מנכ"ל 
השנה   " גרין:  עופר 
מהלכים  שני  הובלנו 
המהלך  דרך.  פורצי 
למגמה  תואם  הראשון 

 portion ה-  של  תאוצה  וצוברת  ההולכת 
הצרכנים  מצד  ולביקוש  בעולם   Control
להקטין  הכפפה,  את  להרים  החלטנו  בארץ. 
את שלגוני ג'ויה ולהפחית את כמות הקלוריות 
 JOYA לשלגון. במסגרת זו השקנו את סדרת
השני  המהלך  מיני.  בגרסת   COLLECTION
ופורץ דרך: לאחר  ישראלי מפתיע  הוא פיתוח 
ההעדפות  לבדיקת  צרכנים  מחקר  שערכנו 
וייחודית  חדשה  סדרה  פיתחנו  השנה,  שלהם 

ההברקה של הקיץ
הרחבה  מציגה  סוד  חברת 
לסדרת המוצרים החדשה לניקוי: 

רצפות  לניקוי   Brilliant סוד 
החדשים  המוצרים  ופרקט. 
של  החדשנות  קו  את  ממשיכים 
האחרונות,  בשנים  סוד  חברת 
ישראלי,  שרון  שמסביר  כפי 
חברת  של  השיווק  סמנכ"ל 

Henkel: "המותג סוד מציג חדשנות ייחודית בעלת 
ערך גבוה לצרכן ונותנת מענה למגוון צרכים במוצר 
החדשה  הסדרה  של  הקסם  סוד  אחד".  מתקדם 
נעוץ בעובדה שהוא מתייבש במהירות רבה, גם על 
רצפות וגם על פרקט. בשורה חשובה החוסכת זמן 

רב, ניתן לשטוף ובמהירות לשוב לעבודות הבית. 

שקיות אוכל איכותיות 
לרגל  מציעה  סנו,  חברת 
סדרת  את  לביה"ס  החזרה 
סדרת  סושי,  סנו  שקיות 
במספר  אוכל  שקיות 
ולכל  נוח  לשימוש  גדלים, 

מטרה, אידיאליות לאריזת כריכים ומזון. שקיות 
איכותיות, המגיעות באריזת קרטון, עם פתח נוח 
לשימוש. שקיות מזון סנו סושי גדולות במיוחד – 
שקיות מזון XL  באריזת חיסכון, נשלפות אחת 
שקיות,   300 המכילה  באריזה  מגיעות  אחת. 
רב  סושי  סנו  שקיות  ס"מ.   21*27 במידות  
שימושיות  - שקיות XXL עבות, חזקות ואטומות 
במיוחד, מתאימות לכל מטרה. מגיעות באריזה 

המכילה 270 שקיות במידות 35*25 ס"מ. 

הכשרת רופאים באנדוסקופיה 
אבחנתית  לאנדוסקופיה  הבינלאומית  הסדנה 
הגסטרו-כירורגי  במערך  התקיימה  וטיפולית 
צדק.  שערי  הרפואי  במרכז  שעבר  בשבוע 
נמנה  צדק   בשערי  הגסטרו-כירורגי  המערך 
בין מרכזים רפואיים בודדים בעולם,  אשר זכו 
בתואר 'מרכז מצוינות לאנדוסקופיה מתקדמת' 
במסגרת  סיינטיפיק.  בוסטון  חברת  מטעם 
להכשרת  המרכז   אחראי  היוקרתי  התואר 
האנדוסקופיה  בתחום  העולם  מרחבי  רופאים 
האבחנתית והטיפולית. השנה, בשיתוף פעולה 
עם האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה, נפתח 
רופאים  להכשרת  גם  צדק  בשערי  המרכז  
צעירים מרחבי הארץ, ושלושה רופאים צעירים 
בארץ  שונים  רפואיים  ממרכזים  ישראלים 

השתתפו בסדנה האחרונה. 

יריד הפיננסים 2 של בני ברק
להכוון  במרכז 
עיריית  של  תעסוקתי 
מציינים  ברק  בני 
את  רב  בסיפוק 
הרבה  ההצלחה 
 2 פיננסים  ליריד 

בהשתתפות  במרכז  האחרון  בשבוע  שהתקיים 
עשרות  הוצעו  ביריד  עבודה.  מחפשי  מאות 
לכלל  וכן  ולסטודנטים  תארים  לבעלי  משרות 
התעסוקה  במעגל  להשתלב  המעוניין  הציבור 
ופיננסים  השקעות  ביטוח,  הבנקאות,  בתחומי 
במשק  המובילות  החברות  בהשתתפות 
בנק  ביריד:  שהשתתפו  החברות  בין  הישראלי. 
יהב, בנק לאומי, אקסלנס נשואה, מיטב דש, חבר 

הון אנושי, הפניקס, מנורה מבטחים, BDO ועוד.

כדוריות הניקיון בניחוחות 
טרופיים

השילוב  את  מציגה  סוד 
הקיץ:  של  המרענן 
ב-2  הכדוריות   4 סדרת 
פירות  חדשים,  ניחוחות 
והיביסקוס.  טרופיים 
של  הניקיון  כדוריות   4
פורמולות  מכילות  סוד 
וייחודיות,  חדשות  ניקיון 
חדשני  עיצוב  בשילוב 
ומודרני, בצורת כדוריות. 

הכדוריות מציעות 4 פעולות ניקיון בכל הדחה: 
מרענן  ניחוח  לכלוך,  מפני  הגנה  יסודי,  ניקוי 

והסרת אבנית.

החיים הצבעוניים 
משפחת הפופ של קליניק מתרחבת 
חדשים:  מוצרים  סדרות   4 עם 
במרקמים  שפתונים  סדרות   2
 Clinique Pop Glaze חדשים, 
– sheer Lip Colour + Primer

שפתונים עם נגיעת צבע מקסימה 
אחת.  בשכבה  שקוף  זאת  עם  אך 
מחיר: 145 ₪ - מחיר השקה )עד 
31.7.16( 99 ₪. קולקציית צלליות 

עיניים במרקם משיי ועמיד, מחיר: 134 ₪ מחיר 
השקה )עד Cheek Pop ₪ 99 )31.7.16 –סומק 
שעות.   4 ל-  עד  עמיד  דחוסה,  פודרה  בגירסת 
 149  )31.7.16 )עד  השקה  מחיר   ₪  203 מחיר: 
₪. מבצע השקה: בקניית שני מוצרים מהסדרה 

בשר"  "לחם  מסעדות  רשת 
קפה",  "קפה  מקבוצת 
משיקה מסעדה נוספת בקניון 
המסעדה  שבהרצליה.  ארנה 
מכילה כ-192 מקומות ישיבה 
שמתוכם 61 בפנים המסעדה 

המסעדה  הטיילת.  ברחבת  ישיבה  מקומות   131 ו- 
מרובעים.  מטרים   185 של  שטח  על  משתרעת 
לקונספט  התאמה  תוך  נעשה  המקום  עיצוב 
ואקסקלוסיבית  נוחה  ישיבה  ומאפשר  החווייתי 
בתוך המסעדה עבור לקוחות המעוניינים בפרטיות. 
פרטיים  אירועים  לעריכת  גם  מתאימה  המסעדה 
אירוע.  לכל  מותאם  תפריט  עם  פרטיות  וחגיגות 

בהשגחת בד"ץ יורה דעה

הפאניות בישראל הכי מקצועיות

 "לחם בשר" מגיעה למרינה הרצליה  

צרכנות 

חדש: מי עדן משיקה בקבוק 
1 ליטר מעוצב במספר גוונים 

המתחברים לצבעי הקשת

לראשונה בישראל: אצות 
SEAKURA בקוביות קפואות 

וקצוצות המוכנות לשימוש 
כתוספת לשייקים ומיצים, 

לתיבול חביתות, מרקים, 
תבשילים, ממרחים ורטבים. 

 מחיר: 29.9 ₪ 
 כשרות: מעלה יוסף 

כשר למהדרין

תנובה ומכון דוידסון 
לחינוך מדעי בפעילות 
ייחודית לחופש הגדול: 

מהדורת חידות לקיץ 
מתוך 'המוח' על אריזות 

החלב. עונים על החידות 
המדעיות במהירות 

האפשרית ומשתתפים 
בתחרות נושאת פרסים 

GUM ברכב: 
ליימן שליסל 

במבצע מיוחד 
לזמן מוגבל - 
מארז של שני 

בקבוקי מסטיק 
מנטוס + מתקן 

מיוחד לרכב ב- 
16.90 ₪ בלבד

במהלך חופשת הקיץ 
רשת קפה גרג מציעה 
תפריט ילדים ותינוקות 
חגיגי המנות מוצעות 
במחיר נוח ואטרקטיבי: 
מנות ילדים ב-29 ₪ 
בלבד וארוחת תינוקות 
ב-10 ₪ בלבד

דיספנסר ל- 5 
ליטר עם ברז, 
ללימונדה קרה 
בקיץ. להשיג 
ברשת הסטוק. 
מחיר: 75 ₪ 

חדש ברודריגז: מנת מיני-
המבורג לילדים שרוצים 
ארוחת שף כמו גדולים 

במחיר של 48 ₪ וממשיכים 
במבצע לשעתיים בכל 

יום בין: 17:30 ל--19:30 
הזמנתם שתי מנות 

עיקריות? קבלו מנת ילדים 
או מנה ראשונה חינם

YOLO של תנובה, סדרת המעדנים היחידה עם שוקולד 
אמיתי, מחדש שוב ומשיק לראשונה מוס אוורירי עם 

שוקולד אמיתי, שניתן להקפאה ומתאים במיוחד לימי 
הקיץ החמים בשני טעמים: יולו מוס שוקולד חלב ויולו 

מוס שוקולד לבן. יימכר במהדורה מוגבלת

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח





 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

 
אגף 

החינוך

 מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף"
נערך לשנה"ל תשע"ז הבעל"ט

shiratyosef@gmail.com|  03-6770303  |  3237 .רח' הרב לנדא 14 בני ברק  |  ת.ד        

שירת יוסף-מרכז שחושב למידה

• אבחונים דידקטיים.

• הוראה מתקנת.

• למידת גמרא בקבוצות.

• העשרה שפתית.

 

 

• תגבור קריאה 
באמצעות מחשב.

• תהליכי חשיבה 
באמצעות משחק.

• ספורט טיפולי.

• כישורים חברתיים.

• תרפיות – 
  מוזיקה, אמנות, 

בע"ח, גינון.

• קאוצ'ינג

.C.B.T •

• הדרכת הורים.

• סדנאות אמהות.

• מבדקי מיפו"י 

• מבדקי עלי"ה.

הורים המעוניינים להבטיח מיקומם בימים ושעות המתאימים להם,

יפנו למזכירות המרכז לקבלת פרטים.

בימי ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 - 15:00

לתשומת ליבכם: הלימודים מתחדשים בר"ח אלול.

זמני הלימודים: בין השעות 8:15 בבוקר עד 17:30 אחה"צ.

מרכז הלמידה פועל על ידי 

אגף החינוך והמחלקה לילדים ונוער – 360 בעירייה

והוא מיועד:

לבנים, תלמידי תלמוד-תורה, בגילאי 12-6, דוברי עברית ואידיש, 

הזקוקים לסיוע ברכישת מיומנויות קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחשבון. 

הסיוע הינו הוליסטי, ומלווה על פי הצורך, במגוון טיפולים נוספים:

המחלקה
לבריאות
הציבור

בס“ד

בימי "בין הזמנים" הקרבים ובאים ישנה הזדמנות לקורס עזרה 

ראשונה קצר ברמה ובאיכות גבוהות ויחודיות.

הקורס יתנהל ע"י מגן דוד אדום, בשיתוף עיריית בני ברק וארגון 

שעות. "הצלה" והוא יתקיים בהיקף של  44 
 . [אין לימודי המשך לקורס והוא לא מאפשר התנדבות בשום ארגון הצלה]

את הקורס יעבירו מדריכים מוסמכים מטעם מד"א,

בפיקוח ועדת הרבנים ובליווי משמרת הקודש והחינוך, ובסיומו 

יקבלו המשתתפים תעודת סיום קורס עזרה ראשונה של מד"א. 

הקורס יתקיים במרכז הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31,  קומה 4. 

החל מיום שני, י"א באב ה'תשע"ו [15.8.16] .

הרישום באמצעות  8101* 

בלבד .  הקורס מיועד לגברים מעל גיל 20

בעלות: 200 ש” ח - מחיר מסוסבד מטעם העירייה. 

בברכה  ובהצלחה,

"בין הזמנים"- הזמן ללמוד 
עזרה ראשונה והצלת חיים

חנוך זייברט

ראש העיר

פרץ אברמוביץ
חבר מועצת העירייה
ראש המח‘ לבריאות

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

      

שרון דבורקין - מנהלת מכון פיזיותרפיה בקופ"ח מכבי         

      בנושא: התעמלות רפואית וחיזוק כללי.

 
יעל אינגבר -  לרזות לשם שינוי

סיפור אישי חוייתי ומתן כלים לירידה במשקל.

בשיכון ו' רחוב ביריה 8, ביום שני, י"ט בתמוז (25/07). 

בשיכון ה' במועדון אמונה, רחוב הרב לוין 15, ביום שלישי, כ' בתמוז (26/07).

בפרדס כ"ץ ברחוב דב גרונר 48, ביום רביעי, כ"א בתמוז (27/07).

בויז'ניץ באולם הסמינר, רחוב טל חיים 5, ביום שני, כ"ו בתמוז (01/08).

בקריית הרצוג ברחוב הרב משולם ראט 5, ביום שלישי, כ"ז בתמוז (02/08).

עלות:10 ₪ בלבד.

מחכות לכן, 
צוות המחלקה הקהילתית.

ערב בריאות בשכונות

55 65

רוצה להיות בריאה יותר... חזקה יותר? 
הכנו עבורך נושאים מרתקים.

בתכנית:

הפעם זה הולך להיות אחרת...ערב בריאות בשכונות

ערבי הבריאות יתקיימו בשעה 20:00.

פרוייקט שיקום שכונות

 
  

 7 23/2/16

34

,16:00 8:30- 14:30-8:30
.03-5092957 ,03-6186832

הכניסה חופשית

לאור בקשת בני המשפחה המטפלים בזקן,
הנכם מוזמנים להרצאה מרתקת

"אפשר גם אחרת?" 
התמודדות עם מציאות בלתי רצויה  

ביחסי בני משפחה על רקע הטיפול בבן משפחה זקן. 

ע"י ד"ר אילה אליהו
עובדת סוציאלית קלינית, מומחית תחום זיקנה

שתתקיים אי"ה ביום ראשון, כ"ה בתמוז ה'תשע"ו ( 31.7.16),
בשעה 19:00, בבית הפיס ל"גיל הזהב", רחוב בעל התניא 34.

להרשמה ניתן להתקשר:
בימים ב', ד', ה' – 15:00-8:30  יום ג' – 18:30-11:30,

לטל': - 5092957  03,  6186832  - 03.
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

2-2.5 חדרים

■ בניסנבוים לפני תחילת 
בניה ע"י קבלן אמין, 

דירות 4 חד', מרפסת 
שמש, חניה, החל מ-  

1,850,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 חד' 

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

ביחד 2 הדירות 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

■ ברח' טבריה, קרוב 
לרח' הרצוג, 3 חד' 

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

משופץ, ק"א, 
1,530,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, ברח' 
הרב קוק, 3 חד', קבלן 

אמין, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ 4.5 חד' ברח' עליה 
שניה, חזית 3 כ"א, ק"ג 
עם מעלית, לא אחרונה, 

שמורה 2,100,000 
ש"ח, בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בלעדי!, יפה ומקסימה, 
"במרכז בעלי מלאכה", 3 חד', 

ק"א, מעלית, 70 מ"ר  תיווך 
_____________________________________________)28-31("חנוכת הבית" 053-3157272

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 5 חד', 
חזית, מרפסות שמש, 
כ-135 מ', 2,380,000 

ש"ח כולל חניה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)1-1(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ בפרל 3 חד' גדולים 
מאוד, 90 מ', משופץ 

עורפי עם נוף מהסרטים 
אופ' לבניה על הגג+ אופ' 

להרחבה, ק"ג ואחרונה, 
פינוי הדירה שנה וחצי 
בחתימת חוזה % 10 

והיתרה לקראת הפינוי. 
1,650,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)26-26(_____________________________________________

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בבן דוד ליד רח' 
עוזיאל, 5.5 חד', חזית, 3 

כ"א עם ממ"ד ומעלית, 
ק"א, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)51-51(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ מציאה ברח' ירושלים 
ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,750,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 4 חד' עם סוכה ק"6 
ברח' מנחם בגין על 

הפארק מושקע+ מחסן 
וחניה, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס מושקע, 5 חד', 

ק"ג, 1,750,000 ש"ח 
)לא לחלוקה(. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב בבנין 

חדש ומפואר עם מעלית 
שבת נשארו דירות של 
5 חד'. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' מלצר 5.5 חד' 
כ-140 מ"ר, ק"ב שניתן 

להשכיר ב-2,000 ש"ח+ 
מחסן של 45 מ', לא 

מתאים לדיור, מעלית, 
מושקעת, 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' גדולים, 
בק"א, כ-120 מ', 3 כ"א, 

חזית,מחולקים ל- 2 
דירות, 1,900,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ בזול ברח' יהודה הלוי 
קרוב לאבטליון, 5 חד', 

מסודרת ומאווררת, 3 כ"א, 
חזית, ק"א, 1,900,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

גני תקווה

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

דימונה

■ ברח' חגי, ק"ב, 
עורפית, 3 כ"א, דירת 3 
חד', 1,550,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)29-29(_____________________________________________

 ענקית ,זקוקה לשיפוץ 
סמוך לבית מדרש מרכז 

ויזניץ' עזרא, מתאים במיוחד 
למשקעים תושבי חו"ל, 

2,550,000 ש"ח, תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)29-32(הבית" 053-3157272

■ ברח' התנאים 5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו+סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ ברח' דניאל, 2 חד' 
גדולים עם מרפסות, 60 
מ' עם אופציה להרחבה 
ולבניה על הגג )אין עדיין 

אישורי שכנים(, ק"ג, 
1,400,000 ש"ח, חזית.
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 סמוך לשיכון ה', דירות 
יוקרה בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 1,850,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)30-33(_____________________________________________

■ ברח' הרב ניסים 
בבנין מפואר עם מעלית, 

דירת 5 חד', מפוארת 
ומושקעת )שלא המעולם 

הזה(, ק"ג לא אחרונה, 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)30-30(_____________________________________________

■ ברח' יהודה הנשיא 
באזור ככר בן זכאי, 

3 חד', ק"ב ואחרונה, 
אישורים להרחבה של 30 
מ'+ אופ' לבניה על הגג, 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, בנין חדש, ק"א, 

פינוי עד שנה,  94 מ"ר,  תיווך 
"חנוכת הבית"
053-3157272)31-34(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, 3 חד', בנין חדש, 

ק"א, עורפית, פינוי עד שנה,  
מתאים לנכה,  תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)31-34(הבית" 053-3157272

 באזור מרום שיר היוקרתי, 
ק"ג, עורפית, 3 חד'+ יחידה 

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות 

ל- 5 חד'. תיווך "חנוכת הבית" 
053-3157272)30-33(_____________________________________________

 ברח' אבוחצירא, דירת 
4 חד', מחולקת ומושפצת, 

ק"ד, 1,430,000 ש"ח. תיווך, 
_____________________________________________)31-32ל(054-8562888

 במרכז ב"ב, מבחר דירות, 
3 חד', במחירים מעולים, 

כניסה בתוך שנה, 
_____________________________________________)31-32ל(054-8450202 "נדלן גוש דן"

 ביצחק מודעי, פנטהאוז, 
5 חד', 2 חניות, מחסן, מעלית 

שבת, 3,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-34(050-6788116, מירב פשר

פנטהאוזים ודירות גן

■ ירד המחיר, 4 חד' 
בבן גוריון ליד עלי כהן, 
מחולקת ל-2 יח', ק"ג, 
ניתן להשכיר ב-6,000 

ש"ח,דהינו תשואה 
של 5%, מחיר נדרש 
1,450,000 ש"ח, יש 

סיכוי שהבנין יעבור 
תמ"א 38. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברח' שח"ל 
3 חדרים חזית, מפוארת 

ומושקעת, בניין חדש+ חניה, 
מיידית 1,550,000 ש"ח  

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

משופצות מהיסוד, משוכרות 
1,430,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)32-32(_____________________________________________

■ ברח' יואל 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, משופצת+ 

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,420,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

■ ברח' יחזקאל קרוב 
לרח' ר"ע, 2.5 חד', ק"ב, 
חזית, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ מציאה בבנין יפה, 5 
חד', ק"ב עם מעלית, 

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 
2,070,000 ש"ח.תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות במרים 
הנביאה, פנטהאוז, 
5 חדרים, מוארת, 

מפרט עשיר + חניה, 
2,750,000, תוכניות 

במשרד. פאר הנדל"ן, 
03-8084242)32-32(_____________________________________________

 *בר"ע, דירת 5 ח', גדולה 
וחדשה, 2,500,000. *דירת 2 
חדרים + אופציה להרחבה, 

1,200,000, גמיש. תיווך 
BDA, 054-8449423)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 5 ח', ברחוב 
הרי גולן, קומה ג', חזית + 

מעלית + חניה + משופצת, 
1,470,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב חברון, 
5 חדרים, כ- 120 מ"ר, 

משופצת ומושקעת 
ברמה גבוהה, ק"א, 

חזית, 3 כ"א + מרפסת 
סוכה/שמש, 15 מ"ר, 

2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א 
בתחילת בניה, 6 חד', 140 

מ"ר, ק"א, חזית, ניתנת 
לחלוקה )8 דיירים(, מפרט 

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בעוזיאל, 5.5 חד', 130 
מ"ר, ק"א + מעלית, מצב 

מצוין, חזית, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור הרב קוק רחוב 
שקט, 5 חד', 117 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה שמורה, 
חזית, 2,400,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת נותרו 9 
דירות אחרונות 4 חד' גדולות 

כ- 105 מ"ר 

050-41-777-50
שיווק בלעדי: "להב נכסים"

החל מ- 
&1,550,000

בס"ד

 ענקית מרווחת, מאווררת, 
כ-150 מ"ר, ק"א, באזור 

בית הלל המבוקש )ללא(, 
בנין מטופח, זקוקה לשיפוץ, 

2,550,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)29-32("חנוכת הבית" 053-3157272

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורוק, 
4.5 חד', מושקעת מעל 
100 מ"ר + אופ' לבניה. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)32-32(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חד', כ- 115 מ"ר, קומה 
שלישית ואחרונה, גג 
בטון ניתנת לחלוקה 

בקלות ב- 1,950,000. 
להב נכסים, 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
ברחוב שלוש השעות, 
נשארו דירות אחרונות, 

4 חדרים, גדולות, 
כ- 105 מ"ר בבנין 

מפואר ואיכותי, החל 
מ- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 תיווך, 4 חדרים, קומה 
א', אזור המכבים, 100 מ"ר, 

זקוקה לשיפוץ, 1.3 מליון, 
גמיש, הקודם זוכה, 

050-2567111 054-7477054)32-32(_____________________________________________

 4 בסוקולוב/אבן שפרוט, 
ק"א, כ- 110 מ"ר משופצת  

מהיסוד בנין מחודש, 
1,930,000 ש"ח, גמיש. 

איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ה'! 4.5 חד',חזית, 
ק"ג בבניה מתקדמת כ- 110 

מ"ר, 1,900,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)32-32(_____________________________________________

 מציאה! 4 בבילו, ק"ב, 
91 מ"ר, חזית במצב מצוין, 
1,650,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)32-32(נכסים, 058-6010060

 באזור רמב"ם, 4, גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 3 כ"א, 
פתוחה, סוכה גדולה + חניה, 

1,780,000 ש"ח, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות לקראת בניה 
באזור ניסנבוים, 4ח', כ- 120 
מ"ר! מרפסת שמש וחניה! 
1,900,000 ש"ח, תשלומים 

נוחים! תוכניות ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)32-32(_____________________________________________

 דירות אחרונות 
בבניה בשדרות רמז, 4 

חדרים, ענקית, חזית + 
מרפסת + חניה, קומה 
1, 1,850,000, תוכניות 

במשרד פאר. פאר 
_____________________________________________)32-32(הנדל"ן, 03-8084242

 בפינקס, 4 חדרים, 
חדשה, מפארת, קומה 5, 
נוף מדהים, 1,900,000. 

פאר הנדל"ן,
03-8084242 )32-32(_____________________________________________

 בויז'ניץ )אהבת שלום(, 
4.5 חד', 130 מ"ר, ק"ג, 
מרווחת ויפה + מעלית, 
2,450,000 ש"ח. "חמד 
נכסים" 052-7741000, 

_____________________________________________)32-32(ישראל

 בחגי, 3.5חד', סלון ענק, 3 
כ"א, שמורה, 1,800,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בשלמה-בן-יוסף, 4חד', 
גדולה, מיידית. תיווך-ישוב-

הארץ, 03-8007000,
050-3034110)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! ברמת אלחנן, 
4 חד' )5 במקור(, 100 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + אופציה כולל 
אישורים 30 מ"ר משופצת 

ברמה גבוהה, מפוארת, חזית, 
_____________________________________________)32-32(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, אזור העריה, 
4 חד' + מרפסת סוכה גדולה, 

92 מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה מוגבהת, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה + מחסן, 
כניסה מיידית, 1,900,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות ברחוב 
ירושלים קרוב לעירייה, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
ק"ק, משופצת + סוכה 

גדולה, 1,700,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4 חד,' כ- 100 מ"ר, 
מפוארת!!! חזית, 1,620,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)32-32(_____________________________________________

 בשח"ל, 4 חד', מפוארת, 
110 מ"ר, מפרט גבוה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בשלמה בן 
יוסף, קומה א', לא משופצת, 
1,250,000, מפתחות במשרד 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות!! הזדמנות 
אחרונה!! בגוטמכר 

היוקרתי, דירות אחרונות, 
4 חדרים בבניה ברמה 

גבוהה, קבלן אמין, 
מפרט עשיר, 1,850,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 באבו חצירא, 3חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, מסודרת 

שקטה + א.הרחבה, 52 
מ"ר. 052-2452820, 

_____________________________________________)32-32("מקסימום-נדלן"

 בלעדי, 3 ח' ברב שך, 
עורפית, קרוב לז'בוטינסקי, 

משופצת, 1,300,000. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בפרדס כץ, דירת 3 
חד', קומ' 2 בבנין חדש. 

תיווך יוסף יגן,
052-2243454, מייל -
yosi.yagen@gmail.

com)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 
חדרים, ק"א, ענקית, 90 
מ"ר + מרפסות, חזית, 

1,700,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

,052-7652801
03-6199323)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחברון, 3 
חדרים, גדולה, כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

אפשרות לחלק 
ל- 4 חדרים בקלות, 

1,650,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 חד' 
+ אופציה ענקית, קומה נוחה, 
בנין איכותי, 1,290,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל, 3חד', 60מ', 
אופציה להרחבה, ל- 122מ', 

1,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג ביגאל אלון, 3.5 חדרים 

+ אופציה גדולה להרחבה, 
ק"ב, מעלית, סוכה. תיווך, 

050-4144602)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרב קוק 
בבניה, דירות אחרונות, 

3 חד', מפוארות, 
1,450,000, תוכניות 

במשרד. פאר הנדל"ן, 
03-8084242)32-32(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא )גבול 
ר"ג(, 3.5 חד', 90 מ"ר 
בתהליך תמ"א ותהפוך 

ל- 5 חד', רק 1,700,000 
ש"ח. 052-7741000, 

_____________________________________________)32-32(ישראל

 בבלעדיות בפתאיה, 
3 חד', 65 מ"ר, אופציה 

בגג, רק 1,130,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)32-32(_____________________________________________

 מציאה, בגניחובסקי, ק"3, 
3 חד', אופציה קיימת ל- 6 

חד', שמורה, 1,480,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35ל(050-7266246

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
מהיסוד + אופציה למרפסת + 

50מ' בגג. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בדב-גרונר, בנין חדש, 
דירת גן, 3חד', 60מ' + 20מ', 

מרפסת. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3.5חד', 
משופצת ויפה + סוכה, 
1,310,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)32-32(_____________________________________________

 בכהנמן, 3.5 חד', 82 
מ"ר, ק"ג, מצב טוב, חזית, 
1,650,000 ש"ח. *בשלמה 

בן יוסף, 3 חד', 68 מ"ר, 
משופצת כחדשה, 1,290,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,250,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)32-32(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)32-32(נדלן-בועז' 054-8474843

 בלעדי! ביואל, 2.5 חד', 
מרווחת, משופצת כחדשה 

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי עקיבא, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"ב, עורף, מסודרת, 

1,380,000 ש"ח, גמיש. 
*באפשטיין, 2.5 חד', 63 מ"ר, 

ק"ב, אחרונה, אופציה בצד 
ובגג, שמורה, 1,400,000. 

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 במרכז רח' שקט, 2.5 
חד,' 70 מ"ר, משופצת, קומת 

כניסה, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 באי גאון, 2.5 חד', 60 
מ"ר, משופצת, ק"א, אחרונה, 

אופציה גדולה בצד ובגג, 
שכנים למטה בנו )+ 30מ"ר, 

שטח בקרקע(, 1,650,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 2.5 ביונה הנביא + 
מרפסת סגורה כחדר + 
אופציה לבניה בצד ובגג, 

1,520,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)32-32(נכסים, 058-6010060

 באזור הרצוג, 2.5ח', 
ק"ב )רעפים( + רשיון לגג 

א.חלוקה, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)32-32(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
2.5 חד', קו' קרקע, עורפי, 

1,190,000 ש"ח גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)32-32(אדוארד

 דב הוז, 2.5 חד', קומה ב, 
60 מ"ר, 1,230,000, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בזכרון מאיר לקראת 
בניה ממש, 2 דירות 
אחרונות, 2.5 חדרים 

במקור + סוכה ומרפסת 
שמש בבנין מפואר 

ואיכותי, ב- 1,270,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' ביואל, ליד 
נאות יוסף, קומה ב', משופצת 

מאוד, 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 2.5 ח', ק"ק, 
בז'בוטינסקי, עורפית לפ"כ, 
משופצת, 950,000. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהרי יהודה, אזור 
חרדי, דירת גן 4 חד', 

משופצת מאוד, 120 מ"ר 
+ גינה מקסימה!!

052-3276969)32-32(_____________________________________________

 בעין גנים, אזור חרדי, 
3.5 חד', ק"ב, גדולה, 

משופצת מהיסוד + 
_____________________________________________)32-32(חניה!! 052-3276969

 מציאה, 70 מ"ר, כולל 
ריהוט, משופצת, מושכרת 
ב- 1,700 ש"ח, 369,000 
ש"ח. "תיווך משה דרחי" 

054-2220275)32-32(_____________________________________________
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צ'קים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-5/17(שעות. 077-40-900-70

■ אל תחכו לרגע האחרון, 
הקדימו הזמנותיכם לבין 

הזמנים.
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-1/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-2/17(ליום, 050-2502552

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-50/16(_____________________________________________

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ, בבני-ברק 

והסביבה, מבצע קיץ 
מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 28 
שיעורים+מבחן מעשי 

3,029 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)23-48ל(חינם! 052-2514960

טוען רבני
 מתגרשים? לא לבד!!! 

טוען רבני ישראל זכריה. מוסמך 
ומקצועי. ל.מ. טל': 

6632298 -054, יצוג בבית הדין 
רבני- פרטי, ממונות-אישות. 

_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הובלות והסעות

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/16(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, ג'קוזי, 
אטרקציות, בריכה נפרדת 

_____________________________________________)11-37ל(ביישוב. 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)48-47/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
ולל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-1/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

מטופל רק בחברה, בלי 
פגיעות, 124,000 קילומטר, 

יד ראשונה, 79,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-36ל(לרציניים, 050-6284747

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)31-40ל(052-7113937

סיטרואן

 בקצרין, חדרי נופש 
משפחתיים ומאובזרים, קרובים 

לכל אתרי הצפון, במחירים 
נוחים! הנחות לאטרקציות, 

04-6961175 ,050-5275981)23-34(_____________________________________________

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-23/17(לשבת, 052-7696100

טיולים
 טיולי אתרים 

ומעיינות באזורים בית 
אל, פעילויות בחווה 
למשפחות וקבוצות,

054-5777878)25-32(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)44-40/16(הכל!!! 03-6318999

 בעתיקה בית סימונה - 5 
יח' מאובזרות, עד 30 איש, 

גישה לרכב, מעל מקווה 
האר"י, )ניתן להשכרה/ 
_____________________________________________)16-42/16(מכירה( 054-2196965

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

■ בעתיקה! צימרים 
מושקעים ויפים, ממוזגים 

ומאובזרים, במחירי מבצע!! 
 ,052-8973803

054-5797133 ,054-3979167)33-33/16(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-8/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 
2 צימרים + חצר גדוו
לה, בצלע ההר, צופה 

לנוף מדהים+ בריכה, )על 
עמודים(052-7155422, 

053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 5 
חד' למשפחות, מפוארת, 
מאובזרת+ בריכה ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)8-35(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

■ דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה, חדשה 

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-39(_____________________________________________

■ מבחר גדול  של דירות 
ווופש בצפת וסביבו

תיה, ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים. 

)21-33(               050-4105896_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

 בביריה - בין צפת 
למירון: סוויטה מאובזרת, 

2 חד' + סלון, 2 ג'קוזי, 
בריכה וסאונה, מחירים 
נוחים! 052-2617816, 

052-8650222)21-32(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-47(מקומות, 054-8433991

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)22-33(מהעתיקה. 052-3455254

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)27-34(עזרא 66, בני-ברק

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

לבית כנסת. 052-2582452  
_____________________________________________)28-42ל(04-6961029

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

■ "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)28-39(_____________________________________________

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-52/16(_____________________________________________

נתניה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

משפחות + ג'קוזי, 
נקיות ומאובזרות, 
052-7203715/20)15-41(_____________________________________________

מרכז הארץ

נהריה
 דירת 3.5 חד' 

לחופשה משפחתית, 
ממוזגת ומרווחת, נוף 

גלילי מדהים!
050-4770781/2)24-35(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-5/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 
מתאים עד 24 אורחים, 

 + 3X4 בריכת גלים מחוממת
בריכה רגילה גדולה, חדר אוכל, 

_____________________________________________)32-5/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-15/17(_____________________________________________

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר,ספא,מדשאות, 

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

מיטות בכ"א + גינה, 
בקרבת ביה"ח לניאדו. 

052-6460451)29-40(_____________________________________________

צפון

צפת

 *דירת נופש יפה 
ומסודרת + ג'קוזי *קוטג' 

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 "נופש בצפת" - צימר 2 
חד' + ג'קוזי, צופה לכינרת, 

החל מ- 490 ש"ח לזוג. 
*לקבוצות מ- 15 עד 100 איש 

)דירות למכירה והשכרה + 
וילה למכירה(, 

050-4250702/3)23-35(_____________________________________________

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 בצפת העתיקה דירת 4 
חד', יפה במיוחד, ממוזגת + 

מרפסות, נוף, 053-3133173, 
_____________________________________________)28-35ל(053-3130369

 בעיר העתיקה )האר"י(, 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות, 
052-8484726 ,050-2572577)28-35(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון. אהובה, 
_____________________________________________)28-39ל(050-6582939

 "אחוזת בנימין" בעיר 
העתיקה - 6 דירות נופש, 
_____________________________________________)28-34(מומלצות, 052-8925324

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

 4 יחידות צימרים בצפת 
מאובזרים, יפהפיים ומרווחים 
+ בריכת שחיה, חצר, פינת 

מנגל, מחירים נוחים!
050-6543135)28-39(_____________________________________________

  דירות להשכרה 
מתואמות לקיץ, אפשרות 

לדירות חדשות ומאובזרות, 
מותאמות לזוגות או 

למשפחות, עד 30 איש
054-8543799)28-35(_____________________________________________

רנו

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-2/17(להזמנות  050-4161617

 וילה קרקע 2 קומות 
+ צימר לזוג + 2, מאובזר 

וממוזג, גינה גדולה 
ונדנדה+בריכה, לחגים, שבתות 

_____________________________________________)29-32(וימים, 054-2468260/1

 דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת 

לשבתות/חגים/ימים.
052-3953998, שי.

_____________________________________________)29-32(054-2468262, ספיר

 בית גדול, 4 חד' ממוזג + 
בריה וג'קוזי מחוממים, ספא, 

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)29-40(_____________________________________________

 דירת נופש, נקיה, 
מרווחת, מסודרת וממוזגת, 

7 מיטות, נוף, סמוך לעיר 
_____________________________________________)29-32(העתיקה, 054-8419332

 הלוואות לשכירים 
ועצמאיים עד 10,000 ש"ח, 

החזר בצ'קים במיידי,
052-6809242)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" - מאובזרות 

וממוזגות + בריכה בנויה, 350 
ש"ח לזוג. עונות שיא - 450 
ש"ח לזוג, 052-7400402, 

04-9978889
www .שיר המעלות.co.il)24-35(_____________________________________________

■ "צימר נופי ירדן"- סוויטה 
מפנקת ומרפסת גג מדהימה 

בישוב הדתי מצפה יריחו, 
_____________________________________________)28-39(לזוגות בלבד. 050-2403750

מצפה יריחו

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)30-33(_____________________________________________

 יחידות ארוח יפיפיות 
לזוגות/משפחות נוף נהדר 
לכנרת מקום גדול, מאובזר 
_____________________________________________)30-33(ונקי. אלמוג, 054-3006099

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממזוגת + 
גן שעשועים למשפחות+ 20 

_____________________________________________)30-33(מיטות  053-2827371

קריית שמונה
 צימרים חדשים מאובזרים 

וממוזגים, ברמה גבוהה!!! 
ג'קוזי, נוף מדהים, צמוד 

לביכנ"ס וסופר, 
050-4100563 ,050-4126233)30-33(_____________________________________________

קברות צדיקים
 מתארגנת נסיעה ל"קבר 

השונמית" הידוע בסגולותיו 
מהסטייפלר לפקידת עקרות, 

052-7190944)30-33(_____________________________________________

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)30-37ל(052-3303187, 054-5572342

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

בב"ב ובכל הארץ, קו 
קבוע לירושלים, מידי יום,

_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

חשמליים, רק ב- 40 ש"ח 
ל- 3 שעות, 58 ש"ח ליום 

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

בייק רח' ז'בוטינסקי 34 
ב"ב ליד מ. מור,
_____________________________________________)30-41ל(050-3553533

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-17/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-9/17(_____________________________________________

■ "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה(במקום 

מקווה לגברים וספר 
תורה במקום,
050-3388668)30-33/16(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-4/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף, 052-8723705, 
050-4443803)9-11/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-50/16(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
04-6980585 ,052-4478055)35-38/16(_____________________________________________

■ צימרים מרווחים 
וממוזגים, קרובים מאוד 

לציון הרשב"י, לזוגות 
ולמשפחות, 

 058-3257592
052-7644916)33-34/16(_____________________________________________

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון
 צימרים חדשים, 

מאובזרים וממוזגים, לזוגות 
7 דק' לרשב"י, אפשרות 

לקבוצות + חדר אוכל, מש' 
שלג, 04-6980744, 

050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-19/17(_____________________________________________

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)21-20/17(_____________________________________________

מעלות

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

כרמיאל
 דירת קוטג' מרווחת + 
גינה + נוף, במיקום מצוין, 

בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד, 
04-9987070 ,052-2261711)26-43(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

אחרונים לקיץ!!! לקבוצות עד 
50 איש + חדר אוכל מרווח, 5 

_____________________________________________)28-39(דקות לציון, 054-5990551

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

 דירת גן משופצת, 4 
חד', ממוזגת + גינה גדולה 
ומטופחת + בריכה גדולה 
ומקורה, נוף מרהיב לגליל, 

052-7674166)30-33(_____________________________________________ מגדל
 נדיר! במגדל דירת נופש 
+ חצר + סאונה + ג'קוזי, 5 

דק מהכינרת, בית כנסת קרוב, 
_____________________________________________)31-34ל(במחירים נוחים, 050-4170001

 דירת קרקע משופצת, 4 
חד', ממוזגת + גינה גדולה, 

נוף מרהיב לגליל, באזור דתי, 
054-8420561 ,052-4008100)31-33(_____________________________________________

 דירת 5 חד' גדולה 
+ צימר 2 חד', ממוזגות, 

מאובזרות ומרוהטות עם נוף 
_____________________________________________)31-34ל(פסטורלי, 050-4397775

 יחידה במחיר מדהים, 
בריכה, ג'קוזי, גינה למשפחות 

ולזוגות, 052-2797223,
04-6921554)31-42(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חד' וסלון, 
עב"ס יומי/שבועי, לפי מיטות, 

מקווה ובית כנסת צמוד, 
050-6734771)31-34(_____________________________________________

 דירה חדשה ומסודרת, 
מתאימה לזוג + 3 ילדים, 
ממוזגת + חצר, מחירים 

משתלמים, 
058-3233980)31-35(_____________________________________________

סובארו

סיאט

 מציאה לוגאן, 2011, 
יד שניה, ידני, 7 מקומות, 

140,000 קילומטר, במצב 
_____________________________________________)31-34ל(חדש, 052-4289298

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260

 מחיר החל מ-2,400 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)32-39ל(050-6666599

עכו
■ ברח' משה שרת במקום 

טוב, 2 חדרי שינה + סלון, 
ק"3, 600 ש"ח ליום, 

_____________________________________________)32-35ל(052-4439710  )בין 9:00-13:00(

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

ומטופחות, קרובות לים, אפ' 
לתיווך לפי דרישת הלקוח! 

 ,052-7170190
053-3104311 ,058-3205078)32-39(_____________________________________________

 בצאנז, המבחר הגדול 
ביותר לדירות קייט, ליד 
הים, החל מ- 400 ש"ח 

לזוג ללילה,
052-7676310, להתקשר 

_____________________________________________)32-35(9-1 בבוקר. 7-11 בערב

 בקרית צאנז, דירות 
יפות ומפוארות, ממוזגות, 

למשפחות ולזוגות, קרובות 
_____________________________________________)32-33(לים, 054-8487676

צור הדסה
 בהרי יהודה, וילה יפיפיה, 

7 חד', גינה, מרפסות, נוף, 
אטרקציות בסביבה, עד 18 

איש, 1,500 ש"ח ללילה, 
054-6987004)32-35(_____________________________________________

 דירונת מרוהטת, צופה 
לכינרת עם גינה, לזוג + 5, 

סמוכה לעתיקה, 10 דק' 
הליכה, 052-8755530,

_____________________________________________)32-35ל(04-6974126

 לבין-הזמנים, דירה גדולה, 
יפה, נקיה, ממוזגת באיזור 

חרדי, 050-4130815,
04-6973135)32-33(_____________________________________________

 דירה מאובזרת ושמורה, 
בריכה, טרמפולינות, חצר 
גדולה, נוף לכינרת, באזור 

_____________________________________________)32-35(שקט, 053-3137535

 וילה מפוארת ומאובזר 
ברמה גבוהה, שכונה שקטה, 

חצר ענקית, נוף מאלף, 
_____________________________________________)32-35(ביכנ"ס צמוד, 050-4155568

 דירה יפה, מיוחדת 
ומאובזרת, פונה לנוף, 
לשבתות וחגים וביה"ז,

052-7154978 ,050-7091529)32-35(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים",

076-5412123)32-32(_____________________________________________

וולבו
volvo( ( וולוו, שנת 

S90 ,97, שחור, 3000 נפח 
מנוע, 100,000 ק"מ, שמורה 

_____________________________________________)32-35(מאוד!!! 054-3455437

 סובארו אימפרזה 
2006, 1600 אוטומט, יד 

ראשונה, פרטית, צורה 
חדשה, מטאלי,
054-8402332)32-32(_____________________________________________

 *סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של 990 
ש"ח, לחודש ללא מקדמה, 

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 
ימים אחרונים להספקה לבין 

_____________________________________________)32-32(הזמנים!! 076-5412123

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת סיטרואן ברלינגו 8 

מקומות בהנחה משמעותית, 
100% מימון ובהחזר חודשי 

החל מ- 1,450 ש"ח בחודש, 
076-5412123)32-32(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומט + תוספות, טסט 

לשנה, לבנה, יד שניה,
054-8402332)32-32(_____________________________________________

התעמלות
 מאמן כושר: *אירובי 
*ריצה *מתיחות *תזונה 

*הורדה במשקל. 
_____________________________________________)32-43(053-9583627, יעקב

יעוץ ועזרה
 יועצת זוגות M.A נסיון 

מיוחד בפתרון בעיות,
077-4361430)32-35(_____________________________________________

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)23-34ל( 054-4468840 )בב"ב(
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

תינוקות

ריהוט

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)30-33(___________________________________________

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

שחור, 40 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)27-37(054-2841250 )י-ם(

 מחשבים ניידים במצב 
מצויין, החל מ- 550 ש"ח 

)גם מקרנים(. *ב"ב: 
050-6379001. *מודיעין 

עילית: 052-7171228. 
*אלעד: 054-8426648. 

_____________________________________________)27-34(*ב"ש: 052-7155655

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-42(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-48(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)28-39(מחסנים, 050-5536359

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)29-32(מבוגרת, טל': 050-5952474

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ומסורה 
מעוניינת בעבודה עם 

קשישים/נקיון או כל עבודה 
אחרת, המלצות ונסיון,

054-9929552)21-32(_____________________________________________

 אישה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית, חרדית 

וצנועה, המלצות רבות, 
אפשרית גם בישול,

053-3348860)24-32(_____________________________________________

 שיעורי עזר וקידום 
לקראת שנה"ל הבאה בחשבון 
ובאנגלית, לילדות כיתות א'-ד', 

יסודי, מחירים נוחים!
_____________________________________________)28-38(054-9916837, בתיה )י-ם(

תקשורת

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

ילדות, 15 ש"ח ליחידה, 
 054-5565961 ,02-5388930

_____________________________________________)28-38()י-ם(

 מזגן חלון אלקטרה 1 ורבע 
כוח סוס, מצב נדיר, 2 בלוני 

גז גדולים, סירה לים פיברגלס 
ל- 4 נוסעים, מכונת כביסה, 

052-2530036)28-32(_____________________________________________

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

דרושים

 אורגן ימהה 401, במחיר 
1,500 ש"ח, 050-3498150, 

03-9218152)29-32(_____________________________________________

עם נסיון של למעלה 
מ- 20 שנהלהפעלת 

מזגנים במטבעות 
ובכרטיסי אשראי

השגנו תורם לסבסוד 
10 מכשירים

המכשיר הדיגיטלי 
החדיש, החסכוני 

והותיק ביותר

כספי ציבור 
לא מבזבזים!

כל הקודם זוכה!   052-7644144

 יסודות הגיאוגרפיה 
לכיתה ה', ט' מילר, חלק א', 
הוצאת ישורון, שמור במצב 
מעולה כחו חדש, 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-34(בלבד! 054-8063853 )ב"ב(

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 03-6884123 
050- 5274348)29-32(_____________________________________________

 מנוי חדר כושר בכושר ג'ים 
בירושלים ל-5 חדשים, מתאים 
_____________________________________________)29-32(לבחורי ישיבה, 053-3103806

 2 מיטות נפרדות + 2 
ארגזים + 2 מזרונים עמינח 
לחדר שניה, במצב מצויין, 
_____________________________________________)29-32(052-7623559 )בירושלים(

סייל ענק

10-59
עד

כל בגד
רח' ירושלים 52, ב"ב
03-5792841

"אצל בתיה"

&

&
&

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת אורגנית של חברת 
KORG דגם PA4, במחיר 

_____________________________________________)30-32(מוזל, 053-3177969

 KORG למכירה אורגנית 
PA900, חדש עם אחריות, 
_____________________________________________)30-32(במחיר מוזל, 053-3177969

 "עלי כותרת" - ספר 
ספרות לתיכון, חדש לגמרי 
)לא היה בשימוש( 30 ש"ח, 

02-5388930 )י-ם(,
052-3452197)30-39(_____________________________________________

 "מילה במילה" - נילי 
צפר, WORD 97, מצב 

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

 סורג ישר בצבע שחור, 
אורך: 2 מטר, גובה: 90 ס"מ, 
200 ש"ח בלבד! בהזדמנות! 

_____________________________________________)30-40(054-2841250 )י-ם(

 2 זוגות נעליים לילדות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידות: 

32, 35 )בשימוש פעמים 
בודדות(, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)30-40(054-8063853 )ב"ב(

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שידוכים

עורכי דין

קייטרינג

אבידות

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים

 דפנה אברהם - 
עורכת דין: חוזים, 

מקרקעין, דיני עבודה, 
באזור המרכז, 
052-3322444

dafna.law@gmail.com)21-32(_____________________________________________

תקליטנים

צילום אירועים

 צלם מקצועי ברמה 
גבוהה ביותר! לחתונות, 
בר מצוות, אירוסין ועוד, 

5 ש' נסיון, כשתמונה 
ויוקרה נפגשים 

במחירים הכי זולים!
_____________________________________________)21-32(050-4143558, דוד

 תקליטן חרדי אורן דוד 
לאירועים; מקצועי ברמה 
גבוהה ביותר, מגוון סוגי 
מוזיקה: חסידי/מזרחי, 

כי לארוע של פעם 
בחיים מזמינים את הטוב 
_____________________________________________)21-32(שבטובים! 050-4147386

■ 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)29-29/17(_____________________________________________

שיפוצים וצבע

 טוען רבני, הרב אפרים 
לוי - ייצוג בכל בתי הדין בארץ, 

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 אמבטיית זאב -
לא שפצנו רק החלפנו 

אמבטיה, 03-5445901, 
,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

מזגנים
 למכירה מזגנים עיליים 

- משומשים במצב מצוין, 
050-5317845)29-40(_____________________________________________

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

 שפע מטעמים,
אוכל מוכן לשבתות, 

חגים ולכל סוגי האירועים 
בהשגחת יורה דעה, 

מבצע 30 ש"ח למנה 
קומפלט, ר' עקיבא 5, 
פתח-תקוה, להזמנות, 

052-8838186)30-40(_____________________________________________

קורסים
 מכללת R.E.S, קורס 

תיווך נדל"ן בחינם, 
בכפוף לתקנון, 

בפריסה ארצית! 
 ,077-2222211
053-7361080)31-34(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
לרווקים/רווקות, מעל גיל 

30, איכותיים, מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)31-34ל(והחרדי, 050-5559877

 טאבלט 7 אינץ, מצב 
מצוין עם ווינדוס 8, 300 ש"ח, 

052-7123106)31-34(_____________________________________________

 *ח.שינה זוגי + 2 שידות 
800 ש"ח. *2 מיטות נוער 
נפתחות, 600 ש"ח כ"א. 
*מזנון 700 ש"ח, הריהוט 

_____________________________________________)31-34ל(במצב מצוין, 052-2438423

 ספה 3+2 מבד אפור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,

052-8883737)31-32(_____________________________________________

 נעליים לילדה חגיגיות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידה 

32 )בשימוש פעמים בודדות(, 
_____________________________________________)31-40(20 ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

 ,skechers נעלי ספורט 
מידה 30 , סקוטש, ורוד/רפור, 
10 ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)31-40()ב"ב(

 *אופניים לילדים, 300 
ש"ח. *שטיחים 150 ש"ח. 

*כסאות תלמיד, 50 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)31-34ל(052-2438423

 למעונות וגני חב"ד בצפון 
ת"א דרושות מטפלות, סייעות 

וגננות מחליפות. לפרטים: 
_____________________________________________)32-35(חגית 054-7708715.

 לישיבת כסא רחמים, 
דרוש סוכן עצמאי להפצת 
ספרי קודש של מכון הרב 

מצליח, תנאים טובים!
050-4158560 ,054-8474605)32-35(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
דרושה עזרה בנקיון ובישול, 3 

פעמים בשבוע, בשעות -16:00
_____________________________________________)32-35ל(20:00, 050-5957951

 לגן מעון בפ"ת, מטפלת 
חמה ואחראית לתינוקיה 
למשרה מלאה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ל(לשעה, 050-4104358

 למשרד נסיעות! סוכנים/
ות נסיעות מקצועיים/ות 

 sabre,( !בעלי נסיון בלבד
 ,)Amadeus, Gilboa
hila@rglobali.com)32-33ל(_____________________________________________

 לחנות ומחסן יבואן 
אופנה לגבר דרוש/ה עובד/ת 

למכירות טלפוניות/ פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-13/17ל(052-2595370

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)32-35(_____________________________________________

 "אביחי - מתווכים" 
פותחים בפניכם, את 

חטיבת השיפוץ והבניה, 
כמסורת רבת השנים 

של מקצועיות, אמינות, 
ודייקנות )סיווג קבלנים 

ג'100(, לפרטים:
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בחור צעיר וחרוץ רוצה 
לעבוד בנקיון, נסיון עשיר ורוב! 

_____________________________________________)32-33ח(052-7196516

 מטפלת מסורה ונאמנה 
בקשישים בשעות הלילה, 

_____________________________________________)32-33ח(054-6672890

 מעונין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)32-33ח(054-8528583

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)32-33ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 בחור חרדי מעונין 
לעבוד בחלוקת עלונים 

וכד' באזור מודיעין,
054-8443220)32-33(_____________________________________________

 שכחתי מגבעת בורסלינו 
בטרמפ מאשדוד לבני-ברק 

בליל שישי "בלק",
_____________________________________________)32-33ח(054-8524048

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 אבדו תפילין לפני 
כשבועיים על שם קרישבסקי, 

_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-7677477

 אבד ארנק במוצאי ש"ק פ' 
בלק בקו 402 מירושלים לבני-
ברק או ברחוב חזו"א - הרב 

_____________________________________________)32-33ח(לנדוי, פלאפון: 052-7615048

 נמצא נגן בחוף שרתון יום 
רביעי ז' תמוז תשע"ו, טלפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-4163637

 אבדה שקית ובה שרשרת 
זהב, תיק גן )גרביים ועוד(, 

באזור כהנמן ר' עקיבא, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7117849, 052-7122418

 אבד מחזיק מפתחות 
היקר לבעליו עם או קי מתכתי 

בקו 68 באיזור רמת אשכול 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 052-6795000

 נמצאה טבעת מוכספת 
ברחוב יחזקאל בגאולה בחג 

_____________________________________________)32-33ח(השבועות, 053-3154020

 דרוש ארון ספרים,
_____________________________________________)32-33ח(050-4116799

 דרושה עגלת טיולון,
_____________________________________________)32-33ח(050-4116799

 דרושים שעונים, רדיו, 
טרנזיסטורים לילד לפרוק 

_____________________________________________)32-33ח(והרכבה מחדש, 054-3429699

 משפ' אברך ברוכת ילדים 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל, 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)32-33ח(בתשלום(, 08-9765927

 למשפחה דרוש מזגן 
טוב, דחוף, 054-7354625, 

_____________________________________________)32-33ח(לא בשבת

 למשפחה גדולה דרושה 
_____________________________________________)32-33ח(ספה, 050-4125549

 דרושה מגירות ירקות 
למקרר גדול של חברת 

"באוקנכט" אמריקאי,
_____________________________________________)32-33ח(057-3111863

 מעוניין במקרנה "סופר 8" 
_____________________________________________)32-33ח(עם קול, 053-3185602

 זקוקים בדחיפות למספר 
מאווררים עבור סוכת ביהמ'ד, 

אפשרי יד שניה, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7193701

 דרוש אורגן בדחיפות 
למסירה למשפחה דלת 

אמצעים עם ילדים בעלי בעיות 
_____________________________________________)32-33ח(רגשיות, 052-7151692

 מקרר יד שניה במצב 
מצוין, 200 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4172197

 מכונת קפה נספרסו 
במצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8444550

 במצב מצוין!!! מקרר 
אפולו תדיראן, 500 ליטר, 

מחיר: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-3655367

 מכונת כביסה אלקטרה 
לוקס, פתח קדמי, 5 ק"ג, בת 
ארבע שנים, מחיר: 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3655367

 במצב מצוין!!! תנור 
אפיה + כיריים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3655367

 בפתח תקוה, מקרר 
 ,85X60X60 ,משרדי מורחב

מעולה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-2786557

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח,  
_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-6983461

 מאוורר רצפה מסתובב, 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח, 050-7463631

 רולים מקצועים לשיער, 
רמינגטון, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7110779

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות פסחיים כחדש, מחיר 

סמלי, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7110779

 מקרר במצב טוב, ב- 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר חצי מטר על חצי, 
קטן, מצב טוב מאוד, ב- 250, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5823874

 מקפיא מעולה וטוב, לא 
עושה קרח, 4 מגירות, ב- 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5823874

 מזגני חלון, 1 כ"ס,1.5 
כ"ס 2.5 כ"ס, במצב 

מצוין. יצחק, 
054-4584974)32-35(_____________________________________________

 מזגן עילי חב' אלקטרה 
שתים וחצי כ"ס, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5823874

 מכונת כביסה חב' אאיגה 
6 קילו, דרוש תיקון קל, ב- 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח, 054-5823874

 מדיח כלים גדול, קינג, 
200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 שואב אבק ביתי 
חזק W1300, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 160 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, ב"ב,052-5737813

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5543055

 פלטת גריל לצלייה 
)פלנצ'ה(, חדשה באריזה, 60 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4551056

 ספה בד כחולה במצב 
מצוין, נפתחת ל- 2 מיטות, 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח, 052-7633169

 ספת עור אמיתי בצבע 
שחור, 3 מושבים, 460 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7152428

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-7863538

 באלעד בהזדמנות, ארונית 
מצעים מעץ סנדוויץ, מידות 

110X62X85, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-6983461

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': -054

_____________________________________________)32-33ח(6983461

 שולחן סלוני נמוך בצבע 
ונגה, כחדש, 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3113781

 שולחן מחשב מעץ 
כולל מדף למחשב, מדפסת 
ולמקלדת, על גלגלים, 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6538266

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)32-33ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-3463482

 *2 מיטות, 1.20, כולל 
מזרונים, יפות כחדשות. *ספה 

קרם 2.70, 050-4144086 
_____________________________________________)32-35ל(בב"ב

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, יטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 ספה דו מושבי כחול נייבי 
+ כריות נוי, 300 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-7463631

 ספריה לספרי קודש 
עץ  מלא, צבע שחור מט 

+ דלתות ומגירות ב- 250, 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 כסאות ברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 זוג שידות קטנות ונגה 
יפהפיות, כ"א 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7603865

 ספה דו מושבית עור צבע 
קרם איכותית, נוחה מאוד, 

450 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, צבע חום, 
מחיר, 220 ש"ח, צבע חום, 

_____________________________________________)32-33ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא ישיבה עם משענת 
וגלגלים, 110 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצב טוב, צבע חום בהיר, 

_____________________________________________)32-33ח(בני-ברק, 052-5737813

 כוננית 5 מגירות פלסטיק 
"כתר", 100 ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)32-33ח(בני-ברק, 052-5737813

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת "שילב" 400 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 כסא תינוק עם ריפוד, 
מתקפל, מצויין, 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 מזרון לול בירושלים, 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8423405

 משאבת חלב חשמלית 
מיני אלקטריק כחדשה 

באריזה, 290 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7139935

 אמבטיה לעגלת סייבקס 
קליסטו, שחור טורקיז במצב 

מצוין, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7139935

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-416799

 עגלת דר' בייבי, דגם 
מדריד, 5 מצבים, ידית 

מתכוונת במצב מצוין, ללא 
כתמים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7601030

 נעל צעד ראשון, מידה 19, 
nike, כתום, לבן/בת, מצב 

מעולה! 90 ש"ח, 
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 מיטת תינוק במצב 
מעולה, שנה בשימוש, ב- 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4145023

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 עגלת טיולון יס באדי, 75 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 כסא תינוק לרכב, 110 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך: 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח, 050-4176661

 עגלת פג במצב טוב 
)זקוק לניקוי וכיבוס(, 250 

_____________________________________________)32-32ח(ש"ח, 052-8378727

 מיטת תינוק במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8596365

 מיטת תינוק עץ מלא 
בצבע שמנת כחדשה, 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4262290

 שלד עגלת שכיבה 
MIMA בשווי 2600 רק 450 

ש"ח, מצב מצוין, )יש אפשרות 
לקנות את שאר החלקים(, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7110779

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 052-7966786

 סוני אריקסון )לא טאץ( 
ברשת אורנג/סלקום + 

מצלמה איכותית ונגן, 169 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-7930730

 מכשיר סלולארי, מצב 
חדש )לא מגע(, לא כשר ללא 

מטען, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-8776286

 פלא סמסונג תומך כשר 
שנה בשימוש + מקשים ב- 70 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4145023

 פלאפון, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 מציאה! מכשיר כשר 
סמסונג E1050, חדש באריזה, 

160 ש"ח, 052-7673603 
_____________________________________________)32-35()להתקשר בשעות אחה"צ(

 סנדלים בנים/בנות, מידות 
20-39, עור, יציקה, פמה: 60 

ש"ח, טוסטי: 70 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(054-2841250 )י-ם(

 עקב זארה, מידה 40, צבע 
שמנת, חדש, ללא שימוש, 50 

_____________________________________________)32-42(ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 קשתות לגג, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 טלית חדשה, תימנת, 
גודל 80, 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
חדשה, 120 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סידורים נוסח, בלדי, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
250 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מסחטה ידנית חדשה, 
150 ש"ח, לקיוסק, לפרטים: 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מסך 17 אינצ', 75 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 מקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

490 ש"ח בלבד, ב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(054-3132330

 רמקול איכותי בידורית 
3 כניסות, 100 וואט מתאים 

לאירועים עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 עט קוויקשנרי סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)32-33ח(054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-3132330

 מכונת כתיבה ישנה, יפה 
בארגז, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7154392

 מאוורר עמוד, 20 אינטש, 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייד 10.1, וינדוס 7 
+ תוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8474954

 קולבים לבגדי ילדים 
חדשים, 100 קולבים, 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7128247



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”א-כ”ג תמוז תשע”ו  27-29/07/16 

■ 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

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

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 2086 *ללא ניסיון

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 1986

 לחברה מובילה בתל-
אביב, דרושים/ות למוקד 

החרדי נציגי מכירות, 
שכר גבוה!!!

073-2271471)21-32(_____________________________________________

 דרוש/ה נהג/ת 
לאוטובוס/מיניבוס, 

מגוש דן, תנאים טובים 
למתאימים. שי,
050-8444001)25-32(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 

1

1

073-70-55-666 9 
 

זה הזמן למצוא עבודה!

 פנסיונר!!! הזכויות 
שלך שוות הרבה כסף! 
התקשר לממש אותם! 

054-8420571)22-39(_____________________________________________

 עומד לצאת לפנסיה? 
חושב לעזוב עבודה? קבל 

ייעוץ פרישה ותרוויח! 
054-8420571)22-39(_____________________________________________

 משלם הרבה כסף 
לביטוחים??? ניתוח תיק 

ביטוחים מקצועי יקטין לך 
_____________________________________________)22-39(עלויות! 054-8420571

 התקשר לחסוך דמי 
ניהול מקרן הפנסיה 
_____________________________________________)22-39(שלך! 054-8420571

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

 לשנה הבעל"ט לגן בהדר 
גנים גילאי 2, דרושות גננת/

סייעת, למשרה מלאה, תנאים 
טובים ומתאימות,

050-5933224)29-32(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)29-32(_____________________________________________

 *עובד לחנות סלולרי 
לאחה"צ * עובד לחנות 

בירושלים 12:00-21:00, ידע 
במכירות!

_____________________________________________)29-32(052-7158000 )תא קולי(

 למעון בפ"ת/ג.שמואל, 
מטפלת מנוסה: 1(משרה 

מלאה. 2(לשעות הצהריים, 
_____________________________________________)29-32ל(תנאים טובים, 054-8461589

 דרושה מוכרת ל"כובעי 
הלן" בב"ב 4-5 משמרות 

מתוכן 2 ערב, שישי לסירוגין, 
לפרטים נוספים: 

050-8440627)29-32(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת לגילאי 
1-3, דרושה סייעת/גננת 

למשרה קבועה לתווך ארוך, 
תנאים טובים! 052-3600817, 

_____________________________________________)29-32(נורית

 *דרושות קופאיות 
לבוקר/צהריים. *סדרנית. 

*עובד לשעות הבוקר - 
לצרכניה בבת-ים,

,03-5512122
052-6732122)29-32(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב, דרושות גננות 
ומטפלות למ.מלאה לשנה"ל 

הבאה, תנאים מעולים! 
054-8493435 )בשעות הערב 

_____________________________________________)30-33(המאוחרות(

 דרושה מטפלת חמה, 
מסורה ואחראית בעלת 
נסיון לתינוקיה, למעון 
בק.הרצוג - בני-ברק, 

מ- 7:30-16:00 )עדיפות 
לבעלת תעודה(, שכר 

נאה למתאימה, 
050-4146721)30-33(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(: *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכרה 

הולם ביותר!
_____________________________________________)30-33(052-8750036, אסתר

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת למשרה 
_____________________________________________)30-33(מלאה/חלקית, 054-2022629

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499177)30-33(_____________________________________________

 דרושה סייעת לרופא 
שיניים )עם תעודה וניסיון(, 

למשרה חלקית, במרכז ב"ב, 
_____________________________________________)30-32ל(052-2591754

 משווקים למכירת 
רהיטים מהבית בכל 

הארץ )לא בב"ב(, ללא 
תצוגה, לפרטים:

052-7783355)30-33(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק, שיחות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)30-33ל(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

 לחברת שליחויות 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים רציניים, אחראים 
ואמינים, תנאים מצויינים, שכר 

גבוה למתאימים!
054-3032021)30-33(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בפ"ת 
)מטלון(, דרושה מנה"ח 

למ.מלאה + נסיון, קו"ח: 
03-6181884

zviarose@gmail.com)29-32(_____________________________________________

 נהג/מחסנאי לעבודה 
קבועה, משרה מלאה, 

למתאימים, תנאים טובים, 
052-6364614

beny631@gmail.com)29-32ל(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)29-32(טובים, 050-4030501

■ למעון דתי בק.אונו 
דרושה מטפלת מסורה 
ומנוסה לניהול קבוצה 

למשרה מלאה/ חלקית, 
050-2736409)29-32(___________________________________________

 דרושה אישה דתית, 
נעימה למגורים ועזר לאישה 

מבוגרת, 03-6411817,
054-6411817)31-34(_____________________________________________

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 למעון בב"ב: *מטפלת 
מובילה, מנוסה לבוגרים 

)מיידית( למ"מ + אופציה 
לקביעות. *מטפלת 

לפעוטות, תנאים טובים!
03-5162525 בוקר,

_____________________________________________)31-34(3218842 -058, ערב

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)31-34ל(052-4614646

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)31-34(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

אוירה חרדית
מתאים לנשים וגברים
מתאימים בלבד נא לפנות 
  st@kotev.co.il :למייל

או לפקס: 03-7604786

לחברת תוכנה מבוססת 
בגבעת שמואל

 C++’, SQL, JAVASCRIPT, HTML,
SERVICES Protocol HTTPמערכת 

WINDOWS 32/64 BIT הפעלה

דרוש/ה
 מפתח/ת תוכנה 
בעל/ת ניסיון בלבד

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

הבאה, 052-8226582,
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061

 דרושות משפחות 
באזורים מרובי ילדים למכירת 

כרטיסים של עולם ומלואו, 
רווח נאה ללא השקעה 
_____________________________________________)31-34ל(כספית, 050-8761460

 לעמותה תורנית בת"א 
דרושה מנה"ח למילויי מקום, 

שליטה מלאה בחשבשבת, 
קו"ח לפקס: 03-6963721 

או למייל:
oshra.aviv@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 מטפלות למלאה/
חלקי שעות גמישות למעון 

בבני-ברק, תנאים טובים, 
054-5558835)31-32(_____________________________________________

 מחפשת מקום חם 
לעבוד בו? למעון ברמת-אביב 

ממלאות, מקום קבועות 
ומנוסות לצהרונים ואפשרות 

לבוקר, החל מספטמבר, 
050-4088034)31-34(_____________________________________________

 ל"נזר המקדש" 
דרושים סופרי סת"ם 

לכתיבת תפילין ומזוזות, 
להתקשר עד השעה 

_____________________________________________)31-34ל(16:00, 055-6684770

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות גננות - מטפלות 

לגילאי 2-3, למלאה ולחלקית, 
תנאים מעולים למתאימות!

052-6471287)31-32(_____________________________________________

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" בב"ב, מוכרת מעל 
גיל 20, רצינית וחרוצה, 

לעבודה במשמרות, 
_____________________________________________)31-32ל(054-4347954

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת/אחראית כיתה 

לגילאי שנה וחצי,
 ,7:00-12:30
058-3230099)31-33(_____________________________________________

 לגן מעון ותיק בגבעת 
שמואל )במרכז( גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)31-34(גמיש 052-3651355 חנה

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושות: *מטפלת 

מסורה 7:30-16:00 
*אחראית כיתה למשרה 

_____________________________________________מלאה 052-7142649  )31-32(

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 
באוירה משפחתית, משמרות 

בוקר/ ערב, שכר הולם!
052-660-7070)31-34(_____________________________________________

 לגן פרטי וותיק ברמת גן, 
דרושה סייעת חרוצה ונעימה 

למשרה מלאה, תנאים טובים, 
אוויר המשפחתית,

054-7931299)31-34(_____________________________________________

 דרוש פנסיונר לפיזור/
איסוף קופות צדקה 

באזור המרכז, משכורת 
_____________________________________________)30-33(חודשית, 054-9919263

 אב בית נמרץ לבי"ס חרדי 
לבנות בבני-ברק, קו"ח לפקס: 

03-6246086)30-33(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע,
050-5305916)30-33(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א,  
דרושה פקידה למשרה מלאה, 

tamar@yfcpa.co.il)30-33ל(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
לנסיעה לאישה שנוסעת 
מאיזור שטראוס, לקניון 

מלחה בירושלים, החל מחודש 
אוגוסט, 8 בבוקר ו- 15:30 

_____________________________________________)31-34(בצהריים, 052-7128580

 בבני-ברק, דרוש עובד 
עם רשיון ב' + נסיון 

וידע בסיסי במטבח )לא 
_____________________________________________)31-34(בישולים(, 054-2068068

דרושים מאבטחים לעיר בני ברק
דרישות התפקיד:
שרות צבאי מלא

תעודת 10 שנות לימוד (מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף 
ינתן מענק בהתאם

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

 למוסד חינוכי בדרום ת"א, 
דרוש פעיל לארגון ורישום 
לקידום המוסדות, קו"ח: 

03-6828264)32-33(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל: *מטפלות למשרה 

מלאה. *גננות ועובדות לצהרון. 
*דרושה חברת הסעה לילדי 

_____________________________________________)32-33(הצהרון, 050-7884864

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות

7:30-16:00, תנאים 
מעולים למתאימות! 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 054-8418594

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

 למעון מקסים בפ"ת 
דרושה גננת/מטפלת - סייעת 

מסורה ואחראית, תנאים  
טובים למתאימה,

052-7808100)32-35(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)32-32(_____________________________________________

 למשרד בירושלים 
דרוש/ה פקיד/ה לעבודת בק-

אופיס, אין צורך בנסיון, שעות 
נוחות, 7,000 ש"ח. *למשרד 

סמוך לבני-ברק, דרוש/ ה 
מזכיר/ה א-ה, 9:00-13:00, 

3,000 ש"ח. *לעמותה חרדית 
דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה משרדית 

_____________________________________________)32-32(קלה. קריירה, 072-2222262

 דרושים מטפלים/ות 
רציניים ל"אגודה למען הזקן" 

בב"ב לטיפול בקשישים 
סיעודיים/לא סיעודיים,

03-5791477/03-5791502)32-35(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה 
עובדת מסורה ויסודית לנקיון 

מעון, 4 פעמים בשבוע,
054-5841018)32-35(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בלבד 

מהשעה 15.00 עד 
ל- 20.00, שכר בסיס + 

בונוסים, לפרטים:
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים דרוש 
_____________________________________________)32-33(איש תחזוקה, 052-7648931

 למעון פרטי, בפ"ת: גננת 
לשה"ל הבאה, תנאים מעולים 

למתאימה! נסיון חובה!
058-4457040)32-32(_____________________________________________

 דרוש סוכן נמרץ למשרד 
תיווך ותיק, תנאים טובים, 
_____________________________________________)32-32(קו"ח לפקס: 03-8007050

 דרושות מוכרות לרשת 
חנויות כליקה-כלי מטבח 
ובישול בב"ב/י-ם, תנאים 
טובים מאוד למתאימות! 

מתאים לאמהות/סטודנטיות, 
054-7604012)32-33(_____________________________________________

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע

055-8837921לפרטים: 

דרושות מטפלות 
וגננות לגילאי 3-4

למעון באזור רכבת מרכז
תנאים טובים

�מנהל/ת חשבונות – עדיפות לסוג 3
�ניסיון בעבודת גביה לפחות 3 שנים – חובה

�ניסיון במוסד חינוכי – יתרון
�ידע וניסיון בעבודה בתוכנת APT – יתרון

�ניסיון בסביבה ממוחשבת – EXCEL- חובה
�יכולת עבודה בלחץ ובשיתוף פעולה

�יכולת עבודה בסביבה מאורגנת ומוקפדת
�יכולת למידה גבוהה וקליטה מהירה

שעות עבודה: 08:30-15:30
קורות חיים לפקס: 153-732-445502

לרשת חינוך חרדית מובילה באלעד

(משרה 500)דרוש/ה רכז/ת גביה

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)31-34(לאמהות,054-5965153

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim@gmail.com)31-38ל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ונמרץ 
לחלוקה משלוחים בב"ב, 

_____________________________________________)31-34ל(053-3135140

 למגדניה ברוממה 
בירושלים )באזור החרדי( דרוש 

עובד לערב מעל גיל 18
053-3107080 )31-32(_____________________________________________

 איש מכירות תותח?
בא תעשה את מה 

שאתה עושה, רק טוב 
יותר, ובמקום טוב יותר. 
חברת הייטק בבני ברק 

מגדילה את מצבת 
עובדיה ומחפשת אנשים 

בדיוק כמוך! 
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד.
* אפשרויות קידום.

קו"ח ניתן לשלוח למייל
job@kidumplus.co.il 

_____________________________________________)32-32(טלפון: 072-3902280

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות לשנה 

החדשה )א' אלול(, תנאים 
טובים למתאימות!

052-7689939)32-33(_____________________________________________

 דרוש שליח על אופנוע 
חרוץ ורציני למשרה מיידית, 

_____________________________________________)32-35ל(תנאים מצויינים,055-8829542

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/ות 
קצבים/ות סדרנים/ות, 

למשרה מיידית,
054-6676947)32-35(_____________________________________________



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שיהיה לך
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