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בואו להתענג ממטעמי לחם בשר עם 
תפריט ייחודי לשבת ברמה אחרת...

יריד אוכל מוכן לשבת 
בלחם בשר

לחמים, סלטים, דגים, בשרים, עופות ממולאים, תוספות חמות 
ועוד מגוון מנות מיוחדות שתמצאו רק אצלנו

חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד 

בני ברק

0533-800-708

תקציב המדינה אושר
בתום דיון שנמשך 21 שעות, הממשלה אישרה 

בסוף השבוע את תקציב המדינה לשנים 
 2017-2018 בתקציב: מס על בעלי שלוש 

דירות ומעלה, סל התרופות יגדל ב-200 מיליון 
שקל  בוטל היטל המס על ביטוחי הבריאות 

הפרטיים והמשלימים  בפתח ישיבת 
הממשלה בעניין התקציב אמר נתניהו כי הוא 

"נושא בשורות של עידוד הצמיחה, הגדלת 
התחרות והפחתת יוקר המחיה". הוא הוסיף כי 

נכללים בו צעדים חיוניים ובהם הפחתת שיעורי 
המס והרגולציה, עידוד השקעות של חברות 

טכנולוגיה בינלאומיות בישראל והשקעה 
בתשתיות התחבורה הציבורית / עמ' 2

הנהלה חדשה * תפריט חדש * עיצוב חדש

* מהדרין  * קייטרינג * אירועים (עד 60 איש) 
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שורה של הישגים. השר ליצמן

3 מיליארדים לרשויות המקומיות. השר דרעי )צילומים: 
פלאש 90(

  2017-2018 בתום דיון שנמשך 21 שעות, הממשלה אישרה בסוף השבוע את תקציב המדינה לשנים
בתקציב: מס על בעלי שלוש דירות ומעלה, סל התרופות יגדל ב-200 מיליון שקל  בוטל היטל המס על 

ביטוחי הבריאות הפרטיים והמשלימים

בני יחזקאלי

בתום דיון שנמשך 21 שעות, אישרה הממשלה ביום 
שישי האחרון את תקציב המדינה לשנים 2017-2018. 
וב-2018  שקל  מיליארד   454.1 יהיה   2017 לשנת  התקציב 
ההסדרים  וחוק  המדינה  תקציב  חוק  שקל.  מיליארד   463.6
שמגיע יחד יגיעו לשולחן הכנסת מיד עם פתיחת המושב. שני 
החוקים אמורים להיות מאושרים בכנסת בשלוש קריאות עד 

סוף דצמבר.
בעלי  על  המיסוי  סוגיית  לגבי  הסכמה  הושגה  בישיבה 
מחלוקות,  עוררו  אחרים  נושאים  אך  ומעלה,  דירות  שלוש 
ובראשם הטלת מס על ביטוחי הבריאות הפרטיים והביטוחים 
מחדש  והארגון  התקשורת  בשוק  הרפורמה  המשלימים, 
הממשלה  בישיבת  מההפסקות  אחת  במהלך  הפיס.  במפעל 
התקיים דיון של הקבינט הביטחוני לאישור הפרק הביטחוני 

בחוק ההסדרים.
הבשורות העיקריות בתקציב הן: סל התרופות יגדל ב-200 
החינוך  משרד  הקרובות;  מהשנתיים  אחת  בכל  שקל  מיליון 
משרד  תקציב  לימוד;  כיתות  אלף   17 לבניית  תוספת  יקבל 
שקל;  במיליארד  הבאות  מהשנתיים  אחת  בכל  יגדל  הפנים 
ב-350  תגדל  הזקנה לקשישים מקבלי הבטחת הכנסה  קצבת 
יגדל בשנתיים הקרובות  מיליון שקל בשנה; תקציב התרבות 
למשרד  האוצר  בין  מו"מ  יפתח  )בקרוב  שקל  מיליון  ב-455 
התרבות והספורט על הגדלת תקציב הספורט(; תקציב המשרד 
לאיכות הסביבה יגדל בשנתיים הקרובות ב-260 מיליון שקל 
בסך הכל, לטובת המאבק מזיהום האוויר מתחבורה; תקציב 
משרד  תקציב  שקל;  מיליון  בכ-200  יגדל  המדע  משרד 
יגדל השנה ובשנה הבאה ביחד ב-500 מיליון שקל  הקליטה 
ותקציב משרד הרווחה שיגדל ב-2017 ב-400 מיליון שקל וב-

2017 בעוד 918 מיליון שקל.

ושוב, מלחמת קרדיטים

מי  בשאלה  הממשלה  שרי  התחרו  התקציב  אישור  לאחר 
באופוזיציה  כשמנגד  למשרדם,  תקציב  יותר  להשיג  הצליח 
מתנהלת תחרות מי מצליח להשמיץ את התקציב באופן יותר 

מקורי.
"יש  התקציב:  אישור  אחרי  אמר  כחלון  משה  האוצר,  שר 
לנו כלכלה חזקה ומתפתחת. בתקציב הקרוב יש מנועי צמיחה 
החברתיים.  בתקציבים  מיליארדים  של  וגידול  משמעותיים 
ובשיקול  באחריות  הישראלית  הכלכלה  את  להוביל  נמשיך 

דעת".
שר הבריאות, יעקב ליצמן, אמר לאחר אישור התקציב, כי 
תוספת  נותן  להסכם  הגענו  ומורכב  ארוך  ומתן  משא  "לאחר 
ובראשם  הקרובות  לשנים  למערכת  משמעותית  משאבים 
ציבוריים  מיליארד ₪ ממקורות  ב-1.5  לסל הבריאות שיגדל 

תקנים  ותוספת  אשפוז  מיטות  של  משמעותית  תוספת  לצד 
למתמחים. בכך אנחנו ממשיכים את העשייה לחיזוק הרפואה 
הציבורית ולקידום הפריפריה מתוך מחוייבות עמוקה לציבור 
החולים. בנוסף – אנו נמשיך לפעול בכל דרך לקידום הרפורמה 

בסיעוד ולאוכלוסיה המתבגרת בישראל".
גם בש"ס הציגו את התקציב כהישג של יו"ר המפלגה, שר 
הפנים אריה דרעי. לדבריהם, השר הצליח להכניס לתקציב 3.1 
מיליארד שקלים כל שנה למענקי איזון לרשויות המקומיות; 
קרן לצמצום פערים – 500 מיליון שקלים תוספתי; 300 מיליון 
שקלים לשנתיים הקרובות לסיוע לרשויות בתוכניות הבראה; 
כלכלי  לפיתוח  שנה(  מדי  מיליון   50( שקלים  מיליון   100
ברשויות; 100 מיליון שקלים לפרויקטים פורצי דרך ברשויות 

כמו צוערים לשלטון המקומי, הקמת ועדות גאוגרפיות וכו'.
בישראל ביתנו טענו שמדובר בתקציב שהוא הישג למפלגה. 
בתקציב,  הישגים  רשימת  פרסמו  המפלגה  מטעם  בהודעה 
"מפלגת  בזכותם.  התקציב  לספר  נכנסו  המפלגה  כשלטענת 

ישראל ביתנו ממשיכה להילחם כדי לפתור עיוותים חברתיים 
וחוסר השיוויון הקיימים בחברה הישראלית הן בקרב עולים 

חדשים והן בקרב ותיקים וצברים", אמרו במפלגה.
למפלגה.  כהישג  התקציב  את  הציגו  היהודי  בבית  גם 
בהודעה מטעם יו"ר המפלגה, שר החינוך נפתלי בנט נכתב: 
"בשורה להורי ישראל: תקציב החינוך יגדל ב4.7 )!( מיליארד 

ש״ח, למעל 57 מיליארד ש״ח".

ובאופוזיציה תוקפים

כאמור, באופוזיציה מתנהלת תחרות מי מצליח להשמיץ את 
תקציב המדינה יותר חזק. ראש האופוזיציה ח"כ הרצוג אמר 
לאחר אישור התקציב: "תקציב המדינה החדש נראה כתכנית 
הפגיעה  והמשך  העוני  העמקת  הפערים,  להרחבת  לאומית 
בחקלאות ובתעשייה הישראלית. הזוגות המשלמים משכנתא 
החולים  יותר,  ישלמו  הדירות  שוכרי  יותר,  ייחנקו  חונקת 
יותר ומערכת החינוך תמשיך  המחכים חודשים לניתוח יחכו 
להפיק קמפיינים ליצניים ולהתבוסס בתוצאות נמוכות. הובטח 
לעם ישראל על ידי הממשלה כי התקציב הנוכחי יהיה תקציב 
וארכאי  מיושן  תקציב  קיבלנו  ובמקומו  החברתי  הבשורה 

הממשיך את מורשת תקציבי נתניהו".
מי שגם לא פספסה הזדמנות לתקוף, היא מפלגת 'יש עתיד'. 
תקציב  הוא  הממשלה  שהעבירה  "התקציב  אמרו  במפלגה 
השלטונית  השחיתות  את  חושף  גם  הוא  ישראל.  לאזרחי  רע 
של  הכסף  את  שלוקחת  ממשלה  זו  הזה.  התקציב  שמאחורי 
האזרחים, ומחלקת אותו קודם כל בינה לבין עצמה באמצעות 
הסכמים קואליציוניים בזבזניים ובכך שוב מובילה את המדינה 
הילדים  הם  הבאות  בשנים  עליו  שיישלם  שמי  תקציבי  לבור 

שלנו".
ח"כ איציק שמולי התייחס לכך שבתקציב המדינה הקרוב, 
ואמר  ממלכתי  סיעודי  ביטוח  ייכנס  לא  ההבטחות,  למרות 
"נסיגת משרד הבריאות מהבטחתו לקדם בתקציב הקרוב  כי 
דחוף  צורך  אין  ומכעיסה.  מאכזבת  ממלכתי  סיעודי  ביטוח 
הרגע  של  פוליטיות  עסקאות  ובשל  הבריאות  במערכת  יותר 
האחרון הרפורמה החשובה ביותר נותרה בחוץ ומאות אלפי 
סיעודיים בישראל ישלמו על כל ביוקר. אנחנו לא נוותר ונקדם 
בכנסת חקיקה פרטית אשר תחייב את הממשלה לעמוד במה 

שהיא עצמה התחייבה לו – ביטוח סיעודי ממלכתי".
יוביל  כי התקציב  ואמרו  באוצר לא מתרגשים מהביקורות 
לצמיחת המשק. כך למשל, מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד 
הגיב לאישור התקציב: "התקציב שאושר מיישם את מדיניות 
החברתיים  הפערים  צמצום  המשק,  להצמחת  האוצר  משרד 
מנועי צמיחה  הזה  יש בתקציב  הרגולציה.  והפחתת  בישראל 
הישראלית.  הכלכלה  את  קדימה  שיצעידו  ורפורמות  רבים 
אחריות  תוך  מיסים  להפחית  במשק,  השקעות  לבצע  נמשיך 

תקציבית ושמירה על כלכלה חזקה ויציבה".

סערת התקציב

בקואליציה: הישגים, 
באופוזיציה: משמיצים

 י"ג באב תשע"ו 217/8/16



מאת: בני יחזקאלי

האחרונים  בימים  התנגד  מקלב  אורי  הכנסת  חבר 
דירות.   3 בעלי  על  מס  להטיל  כחלון  לרפורמת 
"תוספת המס הזו משמעותה מיסוי על כ-40% מערך 

דמי השכירות של הדירה", טען.
החלטת האוצר להכניס לחוק ההסדרים את הטלת תוספת 
המס לבעלי דירה שלישית ויותר, הביאה להתנגדות גורפת 
בכל חלקי הציבור. לאחר בדיקת הנושא הסביר ח"כ אורי 
לדבריו,  זו.  בהחלטה  שישנה  הרבה  הבעייתיות  את  מקלב 
"המהלך הזה הינו רטרואקטיבי, פוגעני ולא ישר שכן הוא 
בא לפגוע בבעלי דירות קיימים, שכבר קנו דירה שלישית, 
לקחו ע"ח משכנתא ותכננו על בסיס זה את המשך עתידם 
הכלכלי, כאפיק השקעה סולידי ושקט, ביטחון עתידי לימי 
הפנסיה או עזרה לילדיהם. אין זה הגון לפגוע פגיעה למפרע 

במהלך שנעשה כשורה וכעת נהפך לבלתי לגיטימי".
כל  על  המוטל  כללי  במס  "מדובר  הוסיף:  הכנסת  חבר 
הדירה  במיקום  כלל  להתחשב  מבלי  שווה  באופן  הדירות 

ובשוויה, ובפועל זהו מיסוי על דמי השכירות שעלול להגיע 
לכדי סכום של 40% מערך השכירות השנתית! ובנוסף מה 
או  השנה,  כל  מושכרת  אינה  הדירה  שבהם  במקרים  יקרה 
אז  בדירה,  נזקים  או  על שיפוצים  מיותרות  הוצאות  כשיש 

הנזק גדול הרבה יותר".
השוק  להצפת  יביא  זה  שצעד  האוצר  "טענת  לדבריו, 
בדירות אינה נכונה, שכן צעד זה לא יגרום לאנשים למכור 
דירה  ומכירת  קניה  על  המיסוי  שגם  מכיוון  דירתם,  את 
ומה  המשכנתא.  שבירת  עמלת  ובנוסף  גבוה,  הינו  נוספת 
מצפים ממי שימכור את דירתו בשלב זה? שישקיע את כספו 
בהשקעה בבורסה? ובעיקר - תוספת המס ברובה תיפול על 
כתפי השוכרים והקונים, מה שיגרום לעליית מחירים בשוק 

הדיור".
כי  וטוענים  בתוקף  עומדים  האוצר  במשרד  זאת,  עם 
המס לא יגולגל לשוכרים. לדבריהם, מתוך 650 אלף דירות 
להשכרה בישראל, רק 60 אלף שייכות לבעלי שלוש דירות 
ומעלה. "אין אפשרות לגלגל את נטל המס בפלח שוק כזה 

קטן", הם מסבירים.

3        י"ג באב תשע"ו 17/8/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

"המס על דירה שלישית 
פוגעני ולא ישר"

חבר הכנסת אורי מקלב מסביר את התנגדותו לתכנית האוצר להטיל מס על בעלי שלוש דירות 
ומעלה: "תוספת המס ברובו ייפול על כתפי השוכרים והקונים מה שיגרום לעליית מחירים 

בשוק הדיור"  באוצר מסבירים: רק 60 אלף דירות יחויבו במס החדש

רשות החדשנות הטכנולוגית של משרד הכלכלה עצרה עד 
  להודעה החדשה העברת המעניקים לחברות טכנולוגיה

הבמענה לשאילתת ח"כ אורי מקלב, משרד התחבורה הסיבה? העברה תקציבית ממשרד הכלכלה למשרד הפריפריה 
ינפיק כרטיס חופשי יומי מאוחד לימי שישי ומוצאי 

שבת  שר התחבורה: "המשרד ישקול בחיוב להנפיק 
כרטיס חדש 'חופשי סופ"ש' בתעריף מתאים"

מאת: חיים בנשק

של  הטכנולוגית  החדשנות  רשות 
משרד הכלכלה עצרה עד להודעה חדשה 
טכנולוגיה.  לחברות  המענקים  העברת  את 
הכלכלה,  במשרד  תקציבים  קיצוץ   - הסיבה 
שעשוי לפגוע במענקי הרשות, בעקבות העברת 
הפריפריה,  למשרד  הכלכלה  ממשרד  כספים 

הנגב והגליל.
בעקבות מעברו של השר אריה דרעי ממשרד 
כי  לדרעי  הובטח  הפנים,  למשרד  הכלכלה 
יועברו  הכלכלה  ממשרד  שקלים  מיליון   300
בעקבות  והגליל.  הנגב  הפריפריה,  למשרד 
החדשנות  רשות  המיועדת,  הכספים  העברת 
כ-100  בתקציבה  לקצץ  אמורה  הטכנולוגית 
מיליון שקלים. בנוסף, הרשות לא תזכה השנה 
לתוספת תקציבית מהרזרבות בתקציב המדינה, 
תוספת לה היא זוכה בשנים האחרונות בגובה 

כ-200 מיליון שקלים.
הקיצוץ פוגע בחברות טכנולוגיה שבכל שנה 
חברות  כן,  כמו  מהרשות.  תקציבים  מקבלים 
קיבלו  לא  תקציב,  להם  הובטח  שכבר  רבות 
גם  הרשות,  מלבד  המיועד.  הסכום  את  בפועל 
במשרד  ההשקעות  ומרכז  התעסוקה  תקציבי 

הכלכלה, נפגעו בשל ההעברה הצפויה.

הרשות מעבירה תקציבים לחברות טכנולוגיה 
המחקר  את  להעמיק  רוצות  אשר  רבות, 
הטכנולוגי. כאשר על כל שקל שמעביר משרד 
הכלכלה, החברות צריכות להעמיד סכום דומה. 
המטרה: עידוד המחקר ופיתוח תכניות מחקר, 
הקמת גופי השקעה חדשים, מיזמים משותפים 
חיקו  בעולם  רבות  מדינות  ועוד.  החברות  בין 
את מודל ההשקעה של הרשות והקימו רשויות 
בתחום  מיליארדים  שמשקיעות  ממשלתיות 

הטכנולוגי.
לאחרונה הוציאה הרשות דו"ח המתריע על 
בתעשיות  עובדים  אלפים  כעשרת  של  מחסור 
מקבלי  במספר  ירידה  בעקבות  הטכנולוגיות, 

התארים במדעים מדויקים.
"תקציבי  בתגובה:  נמסר  הכלכלה  ממשרד 
רשות החדשנות קוצצו השנה, מה שאכן הביא 
לחלק  רק  מענקים  ובמתן  בפעילות  לירידה 
ניתנים  היו  הקיצוץ,  ללא  שהוגשו.  מהבקשות 
מענקים לחברות נוספות, שלהן תרומה לפריון 

ולצמיחה של המשק".
עוד הוסיפו במשרד הכלכלה: “באשר לדיוני 
אלו,  בימים  המתקיימים   ,2017-2018 תקציב 
הכולל  התקציב  היקף  הנו  המשמעותי  הנתון 
בסיס  ולא  החדשנות,  רשות  לרשות  שיועמד 

התקציב ומתן מענה הולם לצורכי התעשייה".

מאת: חיים בנשק

הכנסת  חבר  לשאילתת  במענה 
אורי מקלב )יהדות התורה( משרד 
יומי  חופשי  כרטיס  ינפיק  התחבורה 

מאוחד לימי שישי ומוצאי שבת.
פנה בשאילתה לשר  אורי מקלב  ח"כ 
בכרטיסי  השימוש  בדבר  התחבורה, 
חופשי יומי בימי שישי ומוצ"ש, לדבריו, 
שלם  ליום  מיועד  יומי  חופשי  "כרטיס 
בימי  הנסיעה  זמני  ובפועל  נסיעה,  של 
כניסת  בשל  יותר  קצרים  הינם  שישי 
זמני  שבתות  במוצאי  כן  וכמו  השבת, 
הצדקה  יש  ולכן  קצרים,  הינם  הנסיעה 
שכרטיס חופשי יומי באותו ערך של יום 

רגיל ישמש ליום שישי ולמוצאי שבת".
שבתות  בערבי  התחבורה  בנוסף, 
נסיעה  כלל  בדרך  הינה  שבתות  ומוצאי 
שנוסעות  משפחות  וחזור,  הלוך  של 
ישיבות  בחורי  או  בשבת  להתארח 
זאת  לעומת  אך  לשבת,  לביתם  השבים 
ההנחה שיש לנוסעי התחבורה הציבורית 

תקפה  לא  יומי  חופשי  כרטיס  שקונים 
לגביהם מכיוון שיש כאן שני ימי נסיעה.

כי  השיב  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
כרטיס  להנפיק  בחיוב  ישקול  "המשרד 
מתאים".  בתעריף  סופ"ש  חופשי  חדש 
שאין  לחדד  מקלב  ח"כ  ביקש  בתגובה 
ייעודי  בתעריף  כרטיס  להנפיק  צורך 
לסופי שבוע, אלא להנפיק כרטיס חופשי 
יומי  חופשי  כרטיס  של  תעריף  באותו 
רגיל, וכך יהנו ממנו כלל ציבור הנוסעים 
ומוצאי  בערבי  הציבורית  בתחבורה 
להגדלת  לתרום  שבתות".ותחרותי, 
שיתופי  ולאפשר  וההשקעות  המסחר 
את  תשנה  היא  בינלאומיים.  פעולה 
מבנה הבורסה למבנה המודרני המקובל 
בין  הפרדה  קיימת  בו  במדינות המערב, 
הפרדה  בבורסה.  והחברות  הבעלות 
ניגודי  תצמצם  התחרות,  את  תגביר  זו 
עניינים ותפחית את דומיננטיות הבנקים 
ההקלות  עם  ביחד  אלה  כל  בבורסה. 
תנאים  ליצור  מיועדים  הרגולטוריות 
בבורסה  להנפיק  לחברות  אטרקטיביים 

ולמשקיעים להשקיע בה".

משרד הכלכלה עוצר 
מענקים לחברות הייטק

בשורה: חופשי 
יומי מאוחד לשישי 

ומוצ"ש בבורסה

 התנגד למס החדש. מקלבגורף".
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אורית שכרה את שירותיו של תמיר - חוקר פרטי, על 
כנגד  שהגישה  לתביעה  בקשר  ראיות  לה  שימציא  מנת 
אלון. תמיר ביקש עשרות אלפי ש"ח תמורת העבודה והתחייב 
לאורית,  חשובות  שהיו  שונות  לסוגיות  בקשר  ממצאים  לספק 

לצורך הוכחת טענותיה בדיון.
 אורית מסרה לחוקר המחאות על מלוא הסכום שסוכם ביניהם 
ואף סיפקה לתמיר את הפרטים הראשוניים על אלון, ואת "קצה 
מסר  והחוקר  קצרה  תקופה  עברה  אחריו.  להתחקות  החוט" 
פגש  החוקר  כי  עלה  ממנו  עמודים,  שני  בן  קצר  דו"ח  לאורית 

פעם אחת בנחקר ושוחח עמו. 
אורית קראה את הדו"ח וציינה כי אין בו מאומה וכי מטרות 
העסקה  ביטול  על  הודיעה  אורית  הושגו.  לא  ברובן  החקירה 
ובטלה את ההמחאות שטרם נפרעו. תמיר פנה להוצל"פ בבקשה 
בהמלצת  נמחקה  אורית,  שהגישה  וההתנגדות  שטר  לבצוע 

ביהמ"ש. 
באמצעות משרדנו, הגישה אורית תביעת השבה כנגד תמיר. 
לטענתה, תמיר נהג בחוסר תום לב, כאשר גבה ממנה סכום כספי 
ניסה למצוא  ולא  ולא סיפק כל תמורה. תמיר לא השקיע  גדול 
של  בתשובותיו  להסתפק  ניתן  שלא  וכמובן  הנחקר,  על  דבר 
הנחקר עצמו, היכול תמיד ובכל עת להתכחש לתוכנן ולהציגן 

כדברי להג. 
וכאילו  שווא  מצג  מתאר  לה  שנמסר  הדו"ח  אורית,  לטענת 
נעשו פעולות חקירה רבות, אך בפועל, מדובר באותו מפגש יחיד 
אשר תואר שוב ושוב וכל פעם במילים אחרות ובסגנון שונה. לא 
זו אף זו, אלא שלגבי חלק מן המטרות שהוצבו ועוסקות בתחום 
הכלכלי ובעיסוקיו של הנחקר, לא נעשה דבר למרות שבדו"ח 

נכתב כאילו הן נעשו. 
לתוצאות  להתחייב  יכול  לא  חוקר  אמנם  כי  טענה  התובעת 

סביר  בזמן  ובאחריות,  בשקידה  לפעול  נדרש  בודאי  הוא  אך 
לא  עמודים  שני  לאותם  מעבר  כי  טענה  אורית  ובמקצועיות. 
טען  תמיר  הנחקר.  של  אחת  תמונה  לא  אפילו  דבר,  לה  נמסר 
כי לא התחייב להביא תמונות וכי לא התחייב לשום ממצא וכי 
הדו"ח שמסר, עונה על מלוא המטרות שהוצבו ויש בו "השגים 

משמעותיים". 
אינו  החוקר  אמנם  וכי  כדין  בוטל  ההסכם  כי  קבע  ביהמ"ש 
רשאי להתחייב להשגת תוצאות מסוימות, אך בודאי שהיה עליו 
להמציא ראיות מהימנות, יהא תוכנן אשר יהא. המפגש שנעשה 
עונה על ההתחייבות  ואינו  עם הנחקר, הביא "ממצאים דלים" 
לערוך "חקירה מקיפה וכוללת". בגין חוסר תום הלב של החוקר 
חייב  בפועל,  העבודה  בצוע  בשלב  והן  ההסכם  בכריתת  הן 
ששילמה  מהשכר   65% לאורית  להשיב  החוקר  את  ביהמ"ש 

ובתוספת הוצאות ושכ"ט.

מאת: חיים בנשק

הקיץ עוד לא נגמר: במהלך חודש יולי עברו בנתב"ג 
של  עליה  בינלאומיות,  בטיסות  נוסעים   1,925,660
רשות שדות  מדו"ח  עולה  כך  יולי אשתקד,  לעומת   9%
עלתה  הבינלאומית  המטוסים  תנועת  הדו"ח,  לפי  התעופה. 
טיסות   12,684 על  עמדה  והיא   ,2015 ליולי  בהשוואה  ב-7% 

בינלאומיות.
היעד המבוקש ביותר בטיסות חודש יולי היה יוון, כש-9.5% 
מכלל הנוסעים טסו לאיי יוון השונים. הנתון המפתיע בדו"ח – 

טורקיה. אחרי הפיגוע הגדול באטאורק וניסיון המהפכה הכושל, 
נדמה היה שהמדינה תיפגע, אלא שבהשוואה לתקופה המקבילה 

אשתקד חל פיחות בטיסות של 2.5% בלבד.
קפריסין רשמה עליה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עם 
עלייה  עם  בולגריה  נוספים,  יעדים  בנוסעים.   34.5% של  עליה 
של  עליה  שרשמה  ואוקראינה   24.5% עם  רומניה   ,28% של 
24%. לעומת העלייה בטיסות חוץ חלב ירידה בטיסות הפנים-

ארציות. טיסות הפנים רשמו ירידה של 10.5% ומספר הנוסעים 
ירד ב-3%. הסיבה לירידה, רפורמת "שמים פתוחים" שהוזילה 

את מחירי הטיסות והגבירה את התחרות בענף.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בחודש יולי 
כניסות  232 אלף  עם  לישראל,  התיירים  בכניסת  ירידה  נרשמה 
כניסות בתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת  לעומת 245 אלף 
השנה נרשמה ירידה של 2% בכניסת התיירים למדינה. הסיבות 
לירידה, התחרות הקשה מול מחירי החבילות הזולות במדינות 

כמו בולגריה, יוון, קפריסין וירדן.
הגיעו  יולי  בחודש  התיירים שהגיעו  מרבית  הנתונים,  פי  על 
עלייה  נרשמה  השנה  מתחילת  וצרפת.  רוסיה  הברית,  מארצות 
בקרב התיירים שהגיעו מסין, עם עליה של 49% לעומת התקופה 

המקבילה בשנה שעברה. 

מאת: שירה קורן

השיווק  ברשתות  נמכרים  אלה  בימים  יאמיר:  היוקר 
באחת  למשל,  כך,  לק"ג.  שקלים  כ-86  של  במחיר  אננס 
מרשתות השיווק נמכר אננס במשקל 290 גרם במחיר של 
קיים  אלא  אחד,  שיווק  ברשת  רק  שכיח  לא  המצב  ש"ח.  כ-25 
בכל רשתות השיווק. אננס מגידול ישראלי, שמשקלו נע בין 300 
ובחלק מהרשתות  ליחידה,   24.90 נמכר במחיר של  גרם  ל-800 
המחיר נוסק ל-45 ש"ח ליחידה. מחיר שמשקף עלות של בין 37 

ש"ח ל-86 ש"ח לקילוגרם אחד.
שקלים  כ-5  על  עומד  באירופה  האננס  מחיר  השוואה,  לשם 
לקילוגרם, ובארה"ב המחיר אף פחות מכך, ועומד על כארבעה 

שקלים לקילוגרם.
ניסתה  'גלובס'  הכלכלי  מהעיתון  חיות  אילנית  העיתונאית 
למצוא את האשמים למחיר הגבוה של האננס. לטענתה, המחיר 
מגדלים  לדברי  באננס.  מוצף  הישראלי  השוק  שכן  הגיוני,  לא 
שהתראיינו לעיתון, המחיר היקר נוצר באשמת רשתות השיווק. 
כך, למשל, סיזל יעקב, מגדל אננס מבית יצחק, סיפר ל'גלובס': 
אננס של  על  5 שקלים,  גרם   200 אננס קטן של  על  "אני מקבל 
500 גרם אני יכול לקבל 8-10 שקלים, על אננס במשקל 700 גרם 
אקבל בין 12-15 שקל, ועל אננס במשקל של קילו אקבל 20 שקל.

הוא  האצבע  כלל  בשוק.  אננס  של  מהמחיר  מאוד  רחוק  "זה 
שהמחיר לצרכן גבוה פי שתיים וחצי ממה שהחקלאי מקבל. זה 
נכון לאננס ונכון גם לכל הירקות האחרים, כולל עגבנייה, מלפפון 

המציאות.  זו  חשוב.  לא  זה  לא  או  בסדר  זה  האם  וקישואים. 
שעושים  והחקלאי,  הוגן;  במחיר  קונה  שלא  הצרכן,  נפגע?  מי 
מניפולציה על פרי קטן ששילמו לו עליו מעט. אני רואה בחנויות 
קונים,  לא  להערכתי  שקל.  ב-28  שנמכר  צעצוע  אננס  נוחות 

והאננס נרקב".
אלה  בימים  נמכרים  מהפירות  מרבית  אננס,  רק  לא  זה  אבל 
כי  ומצאה,  את המחירים  בדקה  חיות  יקרים.  במחירים  בישראל 
גדלים.  החקלאים  של  הבסיס  מחירי  החקלאים  טענות  למרות 
מהענף  קטנים  חקלאים  של  יציאתם  לכך:  הסיבה  לדבריה, 
יוצא  כך  שלהם.  השוק  נתחי  על  גדולים  חקלאים  והשתלטות 
מול  יותר  גדול  מיקוח  בכוח  מחזיקים  הגדולים  שהחקלאים 

רשתות השיווק. מה שגורם לעליית המחירים הדרסטית. 

בחודש יולי נרשמה עלייה של 9% בתנועת הנוסעים בטיסות 
הבינלאומיות לעומת יולי אשתקד  היעד המבוקש ביותר בטיסות חודש 

יולי - יוון  מתחילת השנה עלייה של 49% בתנועת התיירים מסין

  מחיר האננס עומד בימים אלה, בחלק מרשתות השיווק, על 24.90 ש"ח לכ-290 גרם בלבד, מחיר של כ-86 ש"ח לקילוגרם
החקלאים מאשימים את רשתות השיווק: "כלל האצבע הוא שהמחיר לצרכן גבוה פי שתיים וחצי ממה שהחקלאי מקבל"

נתב"ג: כ-2 מיליון 
נוסעים בחודש יולי

מחירי הפירות: אננס ב- 86 ש"ח לק"ג



אופניים חשמליים
כל הכללים

לשמירה על החיים

רכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 16 ומעלה.  •
רכיבה על מדרכה אסורה, לכן רוכבים רק בשבילי אופניים ואם אין שביל - אז רק בכביש.  •

כל חוקי התנועה בכביש חלים על רוכבי האופניים בדיוק כמו על נהגים.  •
רוכבים תמיד בנתיב הימני, תוך שימת לב למשתמשי הדרך האחרים.  •

רוכבים עד גיל 18 חייבים לחבוש קסדה בכל דרך, מומלץ לחבוש קסדה בכל גיל.  •
לא משתמשים בטלפונים ואוזניות במהלך רכיבה.  •

בזמן רכיבה בשעות החשיכה חובה להפעיל אור קדמי לבן ואור אחורי אדום.   •
בודקים את תקינות האופניים לפני כל רכיבה.  •

תקינות האופניים (יש לבדוק לפני כל נסיעה) - מנוע: בעל הספק עד 250 ואט, מפסיק פעולתו   •
במהירות 25 קמ"ש, מופעל על ידי דיווש; אביזרי בטיחות: אור קדמי ואחורי, מחזירי אור צהובים 

בדוושות, צופר/פעמון; סימון: תווית עם פרטי הדגם והיצרן.

אנחנו מלווים את הילדים שלנו כמעט לכל מקום... 
אבל מה קורה כשהם מתבגרים ויוצאים לרכוב

על האופניים החשמליים? 

הורים יקרים, חשוב שתכירו את
כללי הרכיבה לשמירה על החיים:

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

safebike.co.il :לכל כללי הבטיחות היכנסו לאתר
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קצרצרים

צרכנות 

מטבחי  חברת 
יצרניות  בין  הדקל, 
ים  ח ב ט מ ה
ות  ל י ב ו מ ה
ות  ק י ת ו ו ה ו
משיקה  בישראל, 
אלה  בימים 
קולקציית מטבחים 
בסגנון  חדשה 

אנגלי-קלאסי. בקולקציה החדשה הושם דגש מיוחד על 
מתקדמת  אנוש  הנדסת  עם  איכותית  אסתטיקה  שילוב 
בקולקציית  נקי.  במראה  קלאסיים  בחומרים  שימוש  תוך 
המטבחים החדשה כל פרט ופרט מקבל תשומת לב וזוכה 
לפיתוחים בסגנון הקלאסי העתיק ומיוצר בתהליך קפדני 
החברה:  אתר  ומקורי.  מוקפד  ועיצוב  איכות  בקרת  של 

www.hadekel.com

מטבחים בסגנון אנגלי-קלאסי
נייר  מגבות   – הפלא  מגבות  סושי  סנו  את  מציגה  סנו 
ומנקות  ונוזלים  שומן  עודפי  ביעילות  הסופגות  איכותיות 
בחופש  ליהנות  לכם  ומאפשרות  במקצועיות  משטחים 
מניקיון קל של המטבח לאחר הבישולים ומאריזה בריאה 
של אוכל לטיולים וליציאה מהבית. סנו סושי מגבות הפלא 
ספיגה  מעגלי  עם  ייחודית  ייצור  בטכנולוגיית  מיוצרות 
חדשניים המעניקים להן כושר ספיגה 
נקייה,  תאית   100% ועשויות  גבוה, 
במגע  אותן  להביא  שמאפשר  מה 
עם מזון ללא חשש. כשרות למהדרין 
בהשגחת בד"ץ העדה 
ומיוצרות  החרדית 
גניזה  חשש  ללא 
ניתן  שבת.  וחילול 
להשיג באריזות של 6, 

8 ו-12 גלילים.

לטיולים בחופשה 
לך  "מגיע  ההטבות  תכנית 
מציעה  ישראכרט,  של  יותר!!" 
לה,  לסרב  שקשה  הטבה  לכם 
חופשה מושלמת לכל המשפחה 
ירושלים.  קורט  גרנד  במלון 
העתיקה  מהעיר  קצר  במרחק 

השוקק  מהמרכז  הליכה  וזמן 
פני  על  חדרים   442 עם  המפואר  המלון  ניצב  העיר,  של 
במיוחד,  יוקרתית  אווירה  מפנקות,  סוויטות  קומות,  עשר 
מיטב האיבזורים והריהוט, קרקס אפריקאי עם להטוטנים 
כיאה  רוגע  תחושת  משרה  אשר  פורח  גן  ואקרובטים, 
לחופש אמיתי וכל הפינוקים האפשריים, כדי שהחופשה 
לחברי  מציעה  ישראכרט  נשכחת.  בלתי  תהיה  שלכם 
שבוע  באמצע  לזוג  לילה  במיוחד:  משתלם  דיל  התכנית 
.)לפרטים   ₪   617 (במקום  ש"ח   555 של  מיוחד  במחיר 

והזמנות: 1-700-707-300 .

מגיע לכם חופשה מושלמת בירושלים
החדש  הניחוח  את  משיק  הילפיגר  טומי  האופנה  בית 
הגישה  את  משקף  הבושם   .  THE GIRLלנשים
האופטימית, הביטחון והסגנון הנעים והלא-מתאמץ. ניחוח 
הבושם פריך ורענן. הוא נפתח בפרץ של תווי אגס ירוק, 
ממשיכים  הליבה  תווי  ירוקים.  תאנה  ועלי  סיגליות  עלי 
ונפתחים עם עלי כותרת קטיפתיים של יסמין ומוגט משיי. 
ארז וקשמרן עוטפים את הניחוח לקראת הסיומת הלוכדת 
האינדיבידואליות  תחושת  את 
והביטחון העצמי. אריזת הבושם 
מעוטרת בלוגו של טומי הילפיגר 
בצבעי מלחים עם עוגן בצבע עז 
זהב. מחיר השקה עד  ומכסה 
לסוף ספטמבר: 50 מ"ל  - 149 
199 ₪. להשיג   - 100 מ"ל   ,₪

בלעדית ברשת סופר פארם.

TOMMY HILFIGER בניחוח חדש 

 

מוזמנים לסיור מרתק של ייצור הטלית והתפילין קורס לקיחת דמים בב"ב הסתיים 
הוכתרו  ברקן'  'יקבי 
כ-  השנה  לראשונה 
ידי  על   Superbrands
ודורגו ברשימת  הצרכנים 
היוקרתיים  העל  מותגי 
הבחירה  בישראל. 
מחקר  לאחר  נעשתה 

צרכנים מקיף, שבמסגרתו הכתירו הצרכנים הישראליים 
קשר  להם  יש  שאיתם  המצטיינים  המותגים  אותם  את 
כמותג  הוכתרו  ברקן'  'יקבי  במיוחד.  ועמוק  חזק  רגשי 
הישראלי  בשוק  ושיווקית  מיתוגית  הצטיינות  שהפגין 
המובילים  העל  ממותגי  כאחד  הצרכנים  ע"י  ונבחר 
ביותר  המעוטר  הישראלי  היקב  הוא  ברקן  בישראל. 
יין בינלאומיות. היקב, זכה לאורך השנים בכ-  בתחרויות 
200 מדליות בתחרויות בינלאומיות והוא המעוטר ביותר 

בישראל.

הצרכנים הישראלים קבעו
בבין  תהיו  היכן  משנה  לא 
הזמנים הזה, בכל מקום תוכלו 
הטריים  מהמאפים  ליהנות 
נאמן,  מאפה  של  והטעימים 
טעימים  ושיקיים  קפה  לצד 
ומרעננים לקיץ. לרשת מאפה 

כשרים  סניפים  כ-40  נאמן 
למהדרין בכל רחבי הארץ, בהם פועלים בתי מאפה עם 
גם מסעדות  הירושלמי החביב. לחלק מהסניפים  הטעם 
צהרים  בוקר,  לארוחת  מורחב  תפריט  המציעות  חלביות 
או סתם להפסקה של קפה ומאפה במהלך היום. מלבד 
נאמן  של  המאפה  בבתי  למצוא  תוכלו  סוג  מכל  מאפים 
משקאות קיץ קרירים ושיקים, בהם מגוון טעמים של אייס 
לוותר עליהם. כל סוגי הקפה לצד  בטעמים שלא תוכלו 
מיץ גזר סחוט במקום, לימונדה מרעננת מלאה בוויטמין 

C, נקטר אשכוליות ועוד.

נאמן איתכם בכל הארץ

במסעדה ריקוטה, מסעדה איטלקית 
מזמינים  למהדרין,  כשרה  חלבית 
פיצות  חגיגות  של  לשבוע  אתכם 
במחיר  וטעמים  סגנונות  במבחר 
49 ₪ בלבד לכל  מיוחד של  מבצע 
הפיצות שבתפריט. תפריט הפיצות 
מרגריטה  פיצה  כולל  ריקוטה  של 

מגוון  עם  ריקוטה  פיצה  מוצרלה,  גבינת  עם  קלאסית 
תוספות פסטו ומוצרלה, פיצה קרצ'ופי עם נגיעות גבינות 
עיזים, פלפלים קלויים ומוצרלה, פיצה פונגני עם תוספת 
גבינת  עם  חלומי  ופיצה  ומוצרלה  צהובה  גבינה  שמנת 
טריים.  בזליקום  עלי  ובתוספת  מוצרלה  צהובה,  חלומי, 
ריקוטה שוכנת בלב אזור ההיי-טק בהר חוצבים במקום 
פסטורלי ושקט, נקי ואלגנטי ועם שירות אישי חוויתי ומנות 
של  טעם  עם  אתכם  שישאירו  במיוחד  וטעימות  עשירות 

עוד.

כל הפיצות ב-49 ₪ בלבד  חופשה בסטייל עם חטיפי מינור 
אירוע  מתכננים 
שמחה?  בקרוב? 
מסעדת  רודריגז, 
האיכותית  הבשרים 
לה  י ב ו מ ה ו
מציעה  בירושלים, 
 VIP חדר  לכם 
עד  לאירועים  מיוחד 
במסעדת  איש   160

שף איכותית מובילה 
בטעם ייחודי, שירותי אישי ובעיצוב נקי ואלגנטי. ברודריגז 
על  מבצע  וכעת  מפתיעים  במחירים  שמחות  תפריט 
התוספות.  כל  עם  למנה  שקלים  מ-99  החל  בריתות: 
כשר  גבוהה.  ברמה  אירוע  כל  לערוך  תוכלו  ברודריגז 
ירושלים.  חוצבים  הר   ,3 המדע  קריית  רח'  למהדרין. 

להזמנת מקום: 02-5815815

ברית: החל מ-99 שקלים למנה
מציגה  סנו  חברת 

מגבוני טואלט לחים 
סופט  סנו  מסדרת 
חסכוני.  במארז 
הלחים  המגבונים 
אלרגניים,  היפו 
בקמומיל  מועשרים 

ומעניקים  ובאלוורה 
בעלי  מושלמת.  היגיינה 

נשטפים  ניטרלי,   pH לה ס א ב
השימוש  את  משלימים  הם  ואיכותי.  רך  ממגבון  ועשויים 
ומפנקת.  רעננה  תחושה  ומעניקים  רגיל  טואלט  בנייר 
מושלם  פתרון  מעניקים  לחים  טואלט  מגבוני  סופט  סנו 
וניתנים  ליציאות לטיולים ולחיק הטבע בחופשה הגדולה 

להשגה במארז שלישייה של 48X3 מגבונים.

הפתרון המושלם ליציאה מהבית 

"בימים חמים אלו שימו עין על הפעוטות ביתר שאת", 
אומר ירון כהן מנהל השיווק של סונול, "אל תשאירו אותם 

ברכב אפילו לזמן קצר, גם אם המנוע פועל". לדברי 
כהן הרכבים הנראים בדרכים מיוצרים כיום בהתאמה 

למבוגרים, מה שהופך את התקני הבטיחות בהם לחסרי 
יעילות ובעת תאונה ל"ע אף למסוכנים לילדים. "מסיבה 

זו, חשוב להשקיע בבוסטר מתאים ולשים חגורת בטיחות 
בכל נסיעה, אפילו הקצרה ביותר", מדגיש כהן ומעניק 

לנהגים 10 טיפים לנסיעה בטוחה עם הילדים:
ראשית, אל תשכחו תפילת הדרך. השמירה הטובה 

ביותר. 
הסיכון  את  להעלות  עלולה  שחיקתם  צמיגים:  בדקו   .1
יש לבצע בדיקתם במכון מוסמך.  כן  ועל  לתאונת דרכים 

אל תסתפקו בבדיקה עצמאית.

ואטום  לוודא שמכל השמן מלא  יש  בדיקת שמן:  ערכו   .2
בכדי למנוע נזילת שמן וסכנת החלקה.

3. בדקו את מצב המים: המנוע נוטה להתחמם יותר בקיץ 
וחשוב לצנן אותו. בדקו שמכל המים מלא ואטום.

בכדי  הרכב  את  לצנן  יש  המזגן:  לתקינות  לב   שימו   .4
מקרר  שהמזגן  בדקו  בכביש.  הנהג  ערנות  על  לשמור 

כראוי.
עלולה  המסנוורת  השמש  הצללה:  באמצעי  שימוש   .5
יש לוודא שהצילונים תקינים.  ולכן  לפגוע בכשירות הנהג 
בכדי  הנהג  של  בצדו  נצמד  צילון  להתקין  אסור  חוקית 

למנוע חסימת שדה הראייה. שימו לב.
6. הדליקו אורות: אל תשכחו להדליק אורות. חובת הדלקת 
אורות גם בשעות היום חלה בין ה- 1 בנובמבר ועד ל- 31 

במרץ, בכל שנה. זכרו זאת. 

לנסיעה  לצאת  נהגים  על  נסיעה:  כל  לפני  התרעננו   .7
כשהם ערניים ומרוכזים. על כן ישנה חובת התרעננות על 
נהגים המבלים שעות על הכביש. וודאו שאתם נוהגים רק 

לאחר שתיה וארוחה קלה ושאינכם עייפים.
8. חנו רק במקום מותר: הדבר חיוני בכדי למנוע הפרעה 
מיותרים  קנסות  למנוע  בכדי  וגם  רגע  ולהולכי  לתנועה 

שתאלצו לשלם מקופת העסק.
בקיץ  הנפוצות  ברכב: אחת הסכנות  ילדים  בדקו שאין   .9
הילדים ברכב. בכדי למנוע  היא שכחת  והטרגית במיוחד 
את האסון הגדול הזה יש לערוך בדיקה של הרכב בטרם 

נעילתו והתחלה ביום העבודה.
הבהירו לילדיכם כי הדבר  10.הקפידו על חגורת בטיחות: 
כסא  להתאמת  לב  שימו  בטיחותם.  על  לשמור  נועד 

בטיחות לילד וחגורה מתאימה. 

נהגים: ילדיכם יקרים לכם?

"עמק  התעשייה  באזור  השוכן  התכלת,  משכן  מפעל 
מפעל  הוא  שבע,  שבבאר  שרה" 
ביותר  הגדול  והתפילין  הטליתות 
בעולם והיחיד שמייצר את הטלית 
הפרדת  משלב  שלביה,  כל  על 
הצמר ועד המוצר הסופי. במקום 
חדש  תפילין  מפעל  גם  שוכן 

המאפשר למבקרים לקחת חלק בעבודת סופר הסת"ם, 
עיבוד העורות והכנסת הפרשיות לבתי התפילין. בתקופת 
להגיע  מוזמן  הציבור   ,4.9.16 אלול,  א'  עד  הזמנים,  בין 
למשכן התכלת, לקחת חלק, וללמוד על הכנת המוצרים 
בכל  מתקיימים  הסיורים  ביהדות.   הקדושים  היומיומיים 
יום בשעות: 9:00, 11:00, 15:00. משך הסיור שעה ורבע. 
עלות הסיור לילד )עד גיל 13( 10 ש"ח ולמבוגר 15 ש"ח. 
אין צורך בהרשמה מראש. משכן התכלת, רחוב הקוצר 8, 

עמק שרה, באר שבע.

מפנקת  חופשה 
שווייצרי  בסטייל 
זה  משובח 
חטיפי  עם  חופשה 
המענגים  "מינור" 
שמרלינג'ס.  של 
של  המינור  סדרת 
מציעה  שמרלינג'ס 
העשויות  אצבעות 

שוויצרי  משוקולד 
גרוסים,  קלויים  אגוזים  בתוספת  נוגט,  ופרלין  משובח 
כל  כמו  "מינור",  חטיפי  ממכר.  ובטעם  נימוח  במרקם 
סודי  מתכון  עפ"י  מיוצרים  שמרלינג'ס,  של  השוקולדים 
השוקולדים  שנה.  מ-50  יותר  כבר  לדור  מדור  העובר 
להשגה  וניתנים  ציריך  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 

ברשתות השיווק ובחנויות מובחרות.

המשתתפות  עשרות 
קורס  של  א'  במחזור 
במרכז  דמים  לקיחת 
סיימו  תעסוקתי  להכוון 
רבה  בהצלחה  הקורס  את 
כבר  משולבות  רובן  כאשר 
בקופות  סטז'  בעבודת 
החולים בעיר כאשר בסיום 

של  ההסמכה  למבחני  לגשת  יוכלו  הקצרה  התקופה 
משרד הבריאות. יצוין, כי ההצלחה הרבה של המשתתפות 
ואנשי  החולים  קופות  בקרב  רבים  הדים  יצרה  בקורס 
הרבה  ההתעניינות  בשיתופם,  נערך  הקורס  אשר  טרם 
עבודה  מקומות  ספק  ללא  תניב  בתחום  המעסיקים  של 
למשתתפי הקורס שיוכלו לעבוד בסביבת עבודה חרדית 
נוספים  לפרטים  לקהילה.  חשוב  שירות  ובמתן  למהדרין 

והרשמה: 03-7707300/1/2/3

בין הזמנים כבר פה. מאות אלפי ילדים נמצאים בחופשה, חשופים לחום ולסכנות בדרכים  כמה טיפים לזהירות מרבית 

תבליני פרג מציגים 
את הפינוק המושלם 
לקיץ: גרנולה מפנקת 
מחומרים טבעיים ללא 
סוכר המכילה: שיבולת 
שועל, אגוזי פקאן, אגוזי 
מלך, צימוקים, שקדים, 

שומשום ומבושלת 
בדבש

קבוצת מאפיות ברמן מציגה 
פיתוח נוסף בסדרת האקטיב: 

לחמניות ברמן אקטיב מ-100% 
קמח חיטה מלא בתוספת 

סיבים תזונתיים פרה- ביוטיים, 
התורמים להתרבותם של 

"חיידקים טובים" בגוף האדם. 
מארז שש לחמניות: מחיר 

מומלץ לצרכן נע בין 13-17 ₪. 
פרווה, בד"צ העדה החרדית

תפוצ'יפס משיק לחודשי הקיץ: תפוצ'יפס 
סטיקס ביג בצורת מקלות – גדול במיוחד 
ובטעמים קטשופ וברביקיו. כשרות: בד"צ 

העדה החרדית

"מחקרים שבוצעו לאחרונה 
מוצאים קשר בין אכילת פלפל 

צ'ילי וטעמים חריפים לבין שחרור 
של אנדורפינים במוח 

הגורמים לתחושת 
אושר". אתם מוזמנים 

לנשנש את החטיף 
המשמח: בייגלה 

"שטוחל'ה" מתוצרת 
"מאיר בייגל" עם צ'ילי 

מתוק

פיצה האט משיקה לראשונה 
בישראל: מגש הטריפל מיקס - מגש 

האירוח האולטימטיבי מהיום בכל 
סניפי רשת פיצה האט המכיל 2 

פיצות משפחתיות, טבעות בצל, נגיסי 
תירס, מקלות שוקולד ו-2 

רטבים לבחירה. מחיר 
מארז: 129.90 ₪  רוב 

סניפי פיצה האט 
כשרים בכשרות 

מהודרת

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח





מח‘ חזות העיר

 
  

 

אנו שמחים לבשר לילדי עירנו היקרים על שורה של 
פעילויות וחוויות, בתקופת "בין הזמנים":

קרטינג פידלים

בפארק גהה דרום שבשכונת נווה אחיעזר ובפארק גהה צפון 

שבשכונת אור החיים יוצב בתקופת בין הזמנים קרטינג פידלים, 

משחק מרתק, במחיר מוזל, לשמחתכם ולהנאתכם.

שעות הפעילות: 11:00 - 22:00.

הארכת שעות פארק גהה ופארק הזית

פארק גהה דרום, ברחוב אורליאן בשכונת נווה אחיעזר ופארק הזית 

שברחוב הרב אברמסקי שבקריית הרצוג, שניהם פארקים גדולים 

ובהם מגוון מתקני משחקים משוכללים, יהיו פתוחים לציבור עד 

השעה 10 בלילה, בתקופת "בין הזמנים", החל מיום שני, י"א באב 

ה'תשע"ו (15,8,16) עד ליום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו (1,9,16).

חוויות ומשחקים 
בתקופת "בין הזמנים"

 
  

 

לרווחת ילדי העיר היקרים, 
תהיה "פינת החי" שבשכונת רמת-אלחנן,  
פתוחה יותר שעות בתקופת "בין הזמנים", 

עד ליום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו (1/9/16), 
כדלקמן:

בימים א'-ה', 
בין השעות 10 לפנה"צ – 7 בערב.

בערבי שבתות, 
בין השעות 10 לפנה"צ – 1 בצהריים.

מח‘ נטיעות
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התאריך האחרון לרישום- יום שלישי כ"ו באב התשע"ו (30/8/16),

 
  

   

תאריך החופשהשם המחלקה/האגף
גזברות, תקציבים, קופת העירייה;

מח' משכורות; מינהל ההכנסות-מחלקות 
שומה, שומת מוסדות, סקר נכסים, גבייה 
ממגורים, גבייה מעסקים והנחות ממסים;

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ו )21,8,16(, 
עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו - )1,9,16(-  

כולל.

מיום ראשון, י'  באב ה'תשע"ו )14,8,16(, עד יום אגף ההנדסה
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו - )1,9,16( כולל.

        תורנות במחלקת הפיקוח על הבנייה תימשך כל העת
אגף תשתיות ופיתוח-הנהלה, מחלקת 

תחבורה, חשמל, נטיעות, חזות העיר ונטיעות.
מיום שני, י"א באב ה'תשע"ו )15,8,16(, עד יום 

רביעי, כ"ז באב ה'תשע"ו )31,8,16( - כולל.

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ו )16, 15,8(, עד יום השירות הפסיכולוגי החינוכי
חמישי, כ"א באב ה'תשע"ו )25,8,16(- כולל.

אגף משאבי אנוש- כוח-אדם בעירייה
ובחברה הכלכלית

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ו )15,8,16(, עד יום 
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו - )1,9,16( כולל.

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ו )15,8,16(, עד יום מח' משפחתונים
חמישי, כ"א באב ה'תשע"ו )25,8,16(- כולל.

החברה הכלכלית-   רישום לצהרונים

מיום רביעי, י"ג באב ה'תשע"ו )17,8,16(, עד יום 
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו )1,9,16(- כולל.

לא תתקיים קבלת קהל ולא ינתן מענה אנושי 
לרישום של הצהרונים )רק מערכת ממוחשבת 

תפעל(.

רשות החנייה

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ו )21,8,16(, עד יום 
חמישי, כ"א באב ה'תשע"ו - )25,8,16( כולל.

לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני
הפיקוח על החניה נמשך כל העת !

מיום רביעי, י"ג באב ה'תשע"ו )17,8,16(, עד יום רשות השילוט והפרסום
רביעי, כ"ז באב ה'תשע"ו )31,8,16(- כולל.

תאגיד "מי ברק" למים ולביוב
מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ו )21,8,16(, עד יום 

חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו )1,9,16( כולל.

לתשלומים בלבד ניתן לחייג 03-9411105.

מרכז הכוון תעסוקתי
מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ו )21,8,16(, 

עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ו - )1,9,16(-  
כולל.

מיום שלישי, י"ב באב ה'תשע"ו )16,8,16(, עד האגף לשירותים חברתיים )רווחה(
ליום שלישי, כ"ו באב ה'תשע"ו )30,8,16( - כולל.

חופשות הקיץ 
במחלקות ובאגפים עירוניים

ציבור  לידיעת  בזה  להביא  הרינו  שונים,  עירוניים  ובאגפים  במחלקות  הקיץ  חופשות  תחילת  עם 
התושבים את פרטי החופשות:

המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם, בכל שעות היממה, 
 להודעות על מקרים דחופים בנושאי חירום, תברואה, בניה, מים, ביוב, תאורת רחובות וכל מפגע אחר.

בכבוד רב,
 אברהם טננבוים

 מזכיר העירייה ודוברה



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

י”ג - ט”ו אב
תשע”ו           
17-19/08/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
■ מציאה, בשיכון ג', 

בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

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

03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' + מעלית 

שבת, 6 חד' דופלקס, 
ק"9, 175 מ'+ מרפסת 

גג 95 מ', 5,250,000 
ש"ח, מיידי. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 ברח' חנה סנש, דירת 
גן, 7 חד', מחולקת לדירת 
4 חד' דירת 2 חד' ויחידה 

+גינה, הכל משופץ, 
שלושת הדירות מושכרות 

ב-9,000 ש"ח, יש 
אפשרות לתוספת בניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ באדמור מרוזין, בית 
יפה עם כניסה פרטית, 

ענקית 10 חד', 400 מ"ר, 
הסלון והחדרים ענקיים, 
6.5 מיליון ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת רח' ריינס 

בק"ג, דופלקס 3+3, 
120 מ'+גג, ללא 

מעלית, לא מתאים 
לחלוקה, 2,100,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

וילות ובתים

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים

■ בשיכון ד' ברח' 
מהר"ל המבוקש, 

דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 
מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' חגי בבנין עם 
מעלית, דופלקס בק"ג 

80 מ', 3 חד' ומעליה 2 
חד' 50 מ' + גג, אפשר 

לחלק, 2,300,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

 בקרן היסוד, אזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מסודרת, 

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)33-36(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)33-36(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 חד' 

גדולים+סלון של כ 70 
מ', סה"כ כ- 250 מ' עם 
נוף+ חצר עם עצי פרי, 

3,200,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בסעדיה גאון 
מפוארת ומושקעת 

בק"ג 110 מ"ר, מעליה 
בנויות 3 יחידות 

שמושכרות ב-8,400 
ש"ח+חניה בטאבו 

שאפשר לעשות ממנה 
יחידה, יש תוכניות 

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

קוק 23 050-5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בהרצוג, 3.5 חד', סוכה, 
משופצת כחדשה, ק"ק, מיידי, 

1,480,000 ש"ח. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, 4 חד', ק"א, כ- 
98 מ"ר, שמורה, סלון גדול + 
מחסן, פינוי גמיש, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)33-36(_____________________________________________

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
שמורה ומסודרת, מזגנים, 
830,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)33-36("אדר נכסים" 052-4834706

דופלקסים

 רוצה למכור? לקנות 
 ,super house דירה? בתיווך
למכירה ללא דמי תיווך, קניית 

דירה רק 1% עמלה במקום 
2% אצל המתחרים, צלצל 

_____________________________________________)32-35ל(עכשיו, 054-3355874

■ 5 חד' בחזון איש קרוב 
לנחמיה, ק"ג )ללא גג(, 

חזית, 3 כ"א, כ- 120 מ', 
ואופ' להרחבה של כ- 30 

מ', 2,160,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ/עזרא, 5חד', 
חדשה ומושקעת + 

יח"ד + חניה ומחסן, 
2,780,000 ש"ח,

_____________________________________________)33-36ל(053-3102926

■ 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(_____________________________________________

■ 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' 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(_____________________________________________

אמינות וותק 17 שנה!תיווך גילה
הנהלה דתית בלייקווד בארה“ב

אזרחי ישראל יכולים לקנות בתים בניו ג‘רזי ארה“ב

המלצות ינתנו מלקוחות מרוצים שבדקו אותנו

לפרטים: 052-5808034

הכנסה נטו לאחר 
כל ההוצאות:

לשנה!

בית פרטי למכירה עם דיירת 
מוגנת, משופץ ומסודר עם גינה 

אחורית וכניסה ישירה מחניה.

חצי מדו משפחתי 4 חד‘ ענקית 
(בתמונה משמאל)  מערכות 
חימום וגג ומטבח הכל חדש.

בית טורי ( בתמונה מימין )  
2.5 קומות מסודר ויפה חניה 
צמודה שוכרים כבר 3 שנים.

11%
במחיר:

70.000$

במציאה: 

75.000$

במחיר מציאה: 

55.000$

 למגורים/השקעה, 
במיקומים מעולים, החל מ- 

380,000 ש"ח בהתאם למלאי 
הדירות, תשואה גבוהה! 

אקסלוסיב שיווק וניהול נדל"ן, 
054-5233623)34-35(_____________________________________________

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
5.5 חד', 5 חד' 4.5 חד' בשיכון 

_____________________________________________)34-37(ה', לפרטים: 03-5785777

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בהרצוג, 3.5 חד', סוכה, 
משופצתכ חדשה, ק"ק, מיידי, 

1,480,000 ש"ח. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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(_____________________________________________

■ 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 

 050-5308742 23
03- 5797756)51-51(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות ל- 5 

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-38("חנוכת הבית" 053-3157272

 סמוך לשיכון ה', פנטאוז 
יוקרתי בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 3,000,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)35-38(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"  
050-4156317 ,052-3251213)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בר' חיא, דופלקס 5 חד' 
+ גג ענק, רציני למכור! 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
דופלקס 6 חד', מושקע, 

אפשרות לחלוקה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

ברשב"ם, 4 חד', מרווחת + 
נוף, 1,250,000 ש"ח.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 בשדרות-רגר, קרוב 
לאוניברסיטה, מחולקת, 

משופצת, מרוהטת ומושכרת 
לסטודנטים ב- 6,000 ש"ח. 
940,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)35-35(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי, מחולקת, 
משופצת מדהים, מרוהטת 
ומושכרת ב- 4,100 ש"ח, 

קרקע, 700,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)35-35(לנכס, 050-9500075

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולקת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)35-35(תיווך רומן, 052-7731832

3-3.5 חדרים
 מציאה! דירת 3 חד', 

קומה נמוכה, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(תיווך רומן, 052-7731832

 ע"י בר-אילן, 3 חד', ק"ב, 
890,000 ש"ח, מיידי. תיווך 

_____________________________________________)35-35(יעקב, 054-4901948

 באזור מתחרד, ברח' 
מעפילים, 3 חד', ק"א + 

אפשרות לתוספת )למטה 
בנו(, 850,000 ש"ח, בלעדי 
_____________________________________________)35-35(תיווך יעקב, 054-4901948

 בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)33-36(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד',ק. כניסה, 
כ-80 מ"ר, מיידית, מפתחות 

במשרד, 990,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)33-36("אדר נכסים" 052-4834706

 בשמעיה, יחידת-דיור, 
כ- 30 מ"ר, רשומה 
בטאבו כמחסן בתת-

חלקה, נפרד משופצת 
מושכרת ב- 2,850 ש"ח 

+ מעלית, 785,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 גמ"ח חינם בנדל"ן!!! 
מתווך ותיק ומנוסה 

בתחום מוכן לייעוץ ללא 
שום תשלום בכל הנוגע 
לרכישת ומכירת דירה, 

052-7610603)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב 
- השלושה, 4 חד', 

משופצת + 15מ' שטח 
פרטי בצד להרחבה, 

חזית, מיידית, 1,690,000 
ש"ח. "יאיר נדלן
"052-7633978)35-35(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', 
יפהפיה 95 מ' + 

יחידת הורים + מעלית 
בבנין מטופח ומפואר, 

2,100,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)35-35(_____________________________________________

 באזור בלוי/אבטליון, 90 
מ"ר, ענקית, ק"ב + מעלית, 

בנין מטופח, 1,760,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

03-5791514)35-35(_____________________________________________

 באזור צפניה!! במיקום 
שקט, 100 מ"ר, יפהפיה, 

משוקעת, סלון גדול! ק"ב, 
חזית, 2,190,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)35-35(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)35-35(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, דירת 2 
חד' + 2 חצאים, קומה 2, 
משופצת. תיווך יוסף יגן, 

 ,052-2243454
מייל - 

yosi.yagen@gmail.
com)35-35(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים 
המבוקש, 4 חד', בבנין 
חדש + מרפסת שמש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3-4-5 חד' 
מרווחים בבנין חדש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4-4.5-5 
חד' בבניה חדשה, באזור 

יוקרתי, תוכניות מרווחות, 
נוף פתוח, בתיווך 

_____________________________________________)35-36(אשכנזי, 03-5791770

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר. "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
,054-8483810
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת 
ל- 4 דירות נפרדות, 

ב- 3 מפלסים, תשואה 
של 13,000 ש"ח 

בחודש + אופציות 
הרחבה, 3,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב, 
פנטהאוזים, 6חד,' ודירות 

3-4חד', מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבנין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', דירות 

3-4-6חד', ענקיות. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בחזו"א-עזרא, 5חד', 
מפוארת, 150 מ"ר, החל 

מ- 2,250,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ג', קרוב לחזו"א 
בבניה, פנטהאוז 190 מ"ר 
+ גג מוצמד בטאבו, ק"ד, 

8 דיירים, קומה שלמה, 
3,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בבעל התניא קומה 
5, מעלית, דופלקס ענק 

230 מ"ר, 7 חדרים, 
משוקע ויפהפה, 

3,100,000 ש"ח לא 
לחלוקה!!! א.י נכסים 

_____________________________________________)35-35(והשקעות,052-6321306

 באהרונוביץ איזור שיכון 
ה', דופלקס ענק, חדש, 

מפואר, 290 מ"ר למטה 5 
חד' 145 מ"ר למעלה יחידה 

נפרדת 3 חד' 70 מ"ר בנוי 70 
מ"ר מרפסת ק"ד + מעלית. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בריינס, ד.גג, 5.5 
חדרים, כ- 145 מ"ר, 

קומה ג', יפה ושקטה 
- במיקום מצויין. 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית משה, 
דירת-גג, 3 מפלסים, כ- 

280 מ"ר, 8 חדרים, ק"ד, 
מטופחת + גג גדול אופ' 
לחלוקה בקלות )מדרגות 

חיצוניות( + מעלית 
+ חניה, 3,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בטכורש )ליד הרב 
עמרם גאון(, דופלקס, 7 
חד' + יחידה מושכרת, 

בלעדי. "אפיקי נדלן 
בועז" 054-8474843, 

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 200 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

4,000,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671
zlbr54@gmail.com)35-38(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס, 
5חד', מפוארת ומשוקעת + 

מרפסת ענקית עם נוף לים... 
1,680,000 ש"ח, בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
 ,03-6166105/4

058-7878784)35-35(_____________________________________________

 דירה אחרונה בשיכון 
ג', 5 חד', ק"א, מפרטי 

גבוה, כניסה פחות מחצי 
שנה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 לרציניים!! בבנימין 
אברהם, 5 חד', כ- 140 מ"ר, 

מפוארת, רק 1,765,000. 
נדל"ן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 באזור הושע, 7ח', ק"א, 
חזית + מעלית + סוכ הגדולה 

+ מחסן, 2,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמז לקראת גמר 
בניה, 5ח', ק"א, חזית + 

י.הורים, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

2,550,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 בלנדא!! 5 חד', 127 מ"ר, 
ק"ג, עורף + חניה, 2,390,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4.5 חד', 
2 דירות אחרונות, מפרט 

גבוה, בתחילת בניה, למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 במתתיהו, 4.5 חד', 110 
מ"ר נטו + אופציה 13 מ"ר + 
רצפה ועמודים, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, משופצת ברמה גבוהה, 

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 לזריזים!!! בקרבת 
הראשונים!!! 4 חד' 

+ מעלית + חניה 
משותפת!!! + סוכה!!! 

+ יחידת הורים!!! 
כחדשה!!! 1,580,000 

ש"ח. אלוני נכסים,
052-7610603)35-35(_____________________________________________

 בקוטלר, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ב, אופציה מאושרת ליחידת 
דיור, 1,920,000. תיווך עוצמה, 

052-7113508)35-35(_____________________________________________

 באביעד, 4 חד', 85 
מ"ר, ק"ב, 1,470,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(עוצמה, 052-7113508

 באבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, אופציה, 1,300,000. 

תיווך עוצמה, 052-7113508, 
03-6193412)35-35(_____________________________________________

 בבני ברק, בבלעדיות, 
באזור העיריה, 6 חדרים, 200 

מ"ר, משופצת ומושקעת, 
_____________________________________________)35-38(קומת קרקע. 050-4157122 
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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(_____________________________________________

■ 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, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

דימונה

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

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

_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

■ 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(_____________________________________________

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

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

■ ברח' הראשונים, 3.5 
חד', ק"ג, אופ' לבניה על 

הגג )גג רעפים(+ אופ' 
להרחבה, 1,570,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ ברח' פרל קרוב לרח' 
רמב"ם, 4 חד'+ 
מרפסות, חזית, 

משופצים, קומה ב' 
ואחרונה, עם אישור 

שכנים לבניה על הגג, 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 3 חד', ק"ב, 
כחדשה, חזית, אפשרות 

לסגירת מרפסת, סוכה, חניה, 
_____________________________________________)33-36(מיזוג, 2 כ"א, 054-4347436

1-1.5 חדרים

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חדרים + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות!!! "הולילנד 
_____________________________________________)12-37/16(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

חולון
 ברחוב החיים. 3 ח'. 60 

מ"ר. ק"ק + חצר. "נדל"ן 
_____________________________________________)33-36(כהלכה"  055-66-88-111

טבריה
4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד, 3.5 חד', 
מוארת, משופצת מהיסוד, 

_____________________________________________)32-35ל(470,000 ש"ח, 052-7646819

3-3.5 חדרים

ירוחם

4-4.5 חדרים

 באזור חבקוק, ק"ג, 
דירת 95 מ"ר + 3 כ"א+ גג 

בטון של 95 מ"ר לבניה+ 
אפשרות למעלית, 2,400,000 

ש"ח,גמיש,  תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

■ ברח' מינץ, 3 חד' 
גדולים, מחולק ל-2 דירות, 

קיימת קרקע מוגבהת, 
1,600,000 ש"ח, מושכר 

ב-5,700 ש"ח אפשרות 
לעשות טאבו משותף. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

■ ברח' אבן שפרוט דירת 
4 חד', 92 מ' חולקה 
ל-3 יחידות משופצות 

בק. כניסה, מחולקת ל3 
יחידות שניתן להשכיר 
ב-7,500 ש"ח, המחיר 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' ר' עקיבא/ 
מהרשל, 3 חד' ק"ג, 

גדולה עם טאבו משותף, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

אנגלו סכסון
03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

עפולה

 בעפולה עילית, 5 חד' 
+ גינה, 4 כ"א, כניסה פרטית 

נפרדת + מחסן, 800,000 
ש"ח, לפרטים עו"ד יעקב 

_____________________________________________)32-35(מוסל, 052-2423887

 ברח' אברבנאל, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ד 
בלי מעלית, משופצת 

מהיסוד, בנין מטופח + 
חניה, 1,195,000 ש"ח, 

_____________________________________________)34-37(לל"ת, 052-7121858

 מציאה!!! ענקית כ-100 
מ"ר, משופצת לחלוטין+ 
ממ"ד+מ.שמש+ מחסן, 

1,710,000 ש"ח, לחטוף!!!, 
_____________________________________________)35-36(תיווך 050-4160390

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4חד', כ- 100 
מ"ר מפוארת!!! חזית, 

1,590,0000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)35-35(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר בשיפוץ, חלוקה 
ע"פ בקשת לקוח ק"ק 
כניסה פרטית אפשרות 

לגינה 1,585,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! באברבנאל 
בבנין חדש, 4 חדרים, 

מטופחת, ק"ד + סוכה 
+ מעלית + חניה, 

1,580,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בראבד, 4 חדרים, 
75 מ"ר, משופצת, 
ק"ג )ללא(, 3 כ"א, 
מיידי, 1,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
נוף, חזית + סוכה, ק"ג 

+ אופציה להרחבה, 
1,540,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 4 ח' 
בגבעת רוקח, 95 מטר, 

משופצת + 3 יחידות, כ- 94 
מטר בטאבו, מושקעות מאוד, 

2.5 מליון, פינוי מיידי. תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 חד', 

ענקית, כ- 115 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג 
בטון, ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750 )35-35(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשלוש השעות נותרו 

דירות אחרונות, 4 חדרים 
גדולות, כ- 105 מ"ר 

בבנין מפוארת, איכותי, 
ב- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים, 050-4177750

 בהזדמנות, לקראת בניה 
באזור ניסנבוים, 4ח', כ- 120 
מ"ר! מרפסת שמש וחניה! 
1,900,00 ש"ח, תשלומים 

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

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

פתוחה, סוכה גדולה + חניה, 
1,780,000 ש"ח, מיידי. "אפיק 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 באזור יצחק ניסים 
באצבע בניה, 4 חד', ק"ד, 

חזית! 88 מ"ר, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03- 5791514)35-35(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', 82 
מ"ר, ק"ג + מעלית!! הכל 

חדש!! 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)35-35(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 100 מטר 
בטאבו באזור יואל, בנין מסודר, 
דירה מפוארת, קומה ב', חזית, 
2,100,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)35-35(נדלן-בועז' 054-8474843

 במשרדינו מגוון דירות 
3 חד' במחירים אטרקטיבים 

במיוחד. נדל"ן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, 3חד', 
משופצת ויפה, כ"א טובים, 

א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח 
בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 באזור נורדאו, 3חד', 
משופצת חלקית + א.הרחבה, 

רק 1,030,000 ש"ח, גמיש 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

 ,03-6166105/4 ,56
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים איזור שקט, קומה 
ב' ואחרונה, 60 מטר בארנונה 
+ גג בטון, 1,210,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3ח' באזור חידא, 
קומה ג', גג בטון, חזית, כל 

השכנים בנו בגג, 1,650,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 באזור הוילות, 3, 
מטופחת, כ- 65 מ"ר, ק"א, 
חזית + מעלית, בנין יוקרתי, 

1,680,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 בתחילת ר'-עקיבא, כ- 3, 
משופצת, עורף, פתוח, 3 כ"א, 
ק"ב, 1,320,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 דירה מרווחת, 3 חד', 71 
מ"ר, ק"א + 31 מ"ר שלד בנוי 
כולל סוכה להרחבה או ליחידה 
נפרדת, סה"כ 102 מ"ר ברח' 

קלישר, שיכון ה', לל"ת,
_____________________________________________)35-38ל(09-8329808, 052-2692857

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג' הבניין 
חרדי, 1,270,000 ש"ח, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 באפשטיין, ק"1.5, 
משופצת, 75 מ"ר, 3 חד', 
מרפסת, 1,515,000 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ל(גמיש, לל"ת, 055-6651485

 בטאבו משותף ברח' 
אהרונוביץ, 3 חד', פנטהאוז 
70 מ"ר בנוי + 70 מרפסת, 

משופצת, ק"ד + מעלית, 
1,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בדניאל, 3 חד', 75 מ"ר, 
ק"ב, משופצת ברמה גבוהה, 

חזית, 1,550,000 ש"ח. 
*בפרדס כץ, 3 חד' בבניה, 

ק"ב + מעלית, חזית, כניסה 
בעוד שנה, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

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

_____________________________________________)35-35(בועז' 054-8474843

 בפרדס כץ, מיקום 
מעולה!! 3 חד', ענקית 

לקראת בניה, ק"ב, 1,270,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן-דוד, 
3חד', גדולה, חזיתית, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

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

ומשוקעת, בנין חדש + חניה, 
מיידית, 1,550,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
ק"ק, 70 מ"ר + אופציה 
1,350,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
+ אופציה למרפסת + 50מ' 

בגג. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

מרפסת. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת ל- 
2 יחידות משופצת ומושכרות, 

1,430,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 חד', 
3כ"א, משופצת + אופציה בגג 

ובצד. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 2.5חד', 
משופצת + אופציה, קומה 

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

050-3034110)35-35(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5 חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

1,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)35-35(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חד', 
מרווחת, 75 מ"ר, ק"ב 

משופצת + סוכה גדולה, 
1,520,000 ש"ח. *ברח' 

טבריה, 3 חד' + מרפסות, 75 
מ"ר, ק"א, שמורה, 1,550,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3 חד', ק"ב 
ואחרונה, אופציה 1,210,000. 
תיווך עוצמה, 052-7113508, 

03-6193412)35-35(_____________________________________________

 מציאה בלעדית באזור 
אוסישקין, 2.5 חד', מסודרת + 
אופציה לבניה, רק 1,100,000 
ש"ח. "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 
חד', שמורה ומסודרת, כ"א 

טובים, 1,185,000 ש"ח, 
גמיש, בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105/4, 
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
2.5ח', קטנים, עורפית לפ"כ 

כ- 55 מטר, משופצת, 
1,020,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 2.5ח', 
ק"ב, אחרונה + א.בניה בגג 
וחלוקה, 1,490,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בלעדי, נורוק, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, 1,200,000 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ במתחרדים, 
2.5 חד', 55 מ"ר, ק"ב 

משופצת מהיסוד, 1,200,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבני אברהם, 2.5 חד', 
ק"ב, משופצת, 1,200,000. 

תיווך עוצמה, 052-7113508, 
03-6193412)35-35(_____________________________________________

 בהפלמ"ח, 2 חדרים 
גדולים, אופציה בגג, רק 

1,100,000, מפתחות 
במשרד 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)35-35(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 56 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, קומה ב' ואחרונה + 
אופציה בגג, שכנים טובים, 

רק 1,250,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! בפלמ"ח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, קומה 
ב' ואחרונה + אופציה בגג, 

רק 1,110,000 גמיש לרציניים 
בלבד, נדל"ן הקריה,

050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים במרכז 
העיר, מרוהטת, ממוזגת, 

משופצת, מושכרת 
לשוכר טוב, רק ב- 310 

אלף ש"ח. תיווך "סילבר" 
053-3146470)35-35(_____________________________________________

 דירת 4 חד', באזור מרכזי, 
ק"א, עם אפשרות להרחבה, 

_____________________________________________)35-36ל(920,000 ש"ח, 050-8882624

 בירוחם, רח' הפלמ"ח, 
3 חד', 60 מ"ר, מושקעת!!! 

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

קו עיתונות דתית / 8054110 / 

הבית ברחוב שמואל הנביא בירושלים
תביעה לפירוק שיתוף

ניתנה בזאת הודעה כי מר שלמה זלמן פורוש, ת.ז. 1064617 להלן: )"התובע"( 
לפירוק  41223-08-14 תביעה  ת.א.  בירושלים  לבית המשפט המחוזי  הגיש 

השיתוף בזכויות המקרקעין הנוגעות לבניין. 
"שערי   216 יפו  ברח'  התובע  ב"כ  אצל  לקבל  ניתן  התביעה  מכתב  עותק 
העיר" ירושלים, טל': 02-5000077 או בפניה באמצעות פקס': 02-5383733 
בעלי  כל  הם  בתביעה  הנתבעים   main@amster-adv.co.il המייל:  ו/או 
בדרך  המקרקעין  רישום  בלשכת  נרשמו  זכויותיהם  אשר  בבניין  הזכויות 
של חלקים משותפים כחלקות 88,89,90 בגוש 30088 ) ספר 1015 דף 6712( 
מפורסמת  המשפט  בית  החלטת  ע"פ  בירושלים.  הנביא  שמואל  ברחוב 
רשומות  זכויות  בעל  שהוא  מי  לכל  מופנית  והיא  זו  בדרך  לדין  ההזמנה 

ומבקש להתגונן כנגד התביעה. 
את כתב ההגנה יש להגיש בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה  זו. 

יעקב אמסטר, עו"ד
ב"כ התובע 

 בהר נוף, ברח' האדמור 
מבויאן, וילה יפה, ייחודית 

ומרווחת מאוד + תוספות. 
_____________________________________________)35-35("צימוקי נכסים" 02-5638221

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, קומה 3, מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצוין,לפרטים: אמיתי 
גולדשטיין - קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)35-35(_____________________________________________

 ברחביה, 130 מ"ר, 4, 
ק"א בבניה + סוכה + מעלית 

שבת. רמן נכסים - רובי,
02-5665546 ,052-2810999)35-38(_____________________________________________

 ברמות פרנקפורטר, 4 
נהדרת + מרפסת פתוחה 

לסלון. רומן נכסים, רובי,
052-2810999 ,02-5665546)35-38(_____________________________________________

נתיבות
 בקהילה בחזני, 4 

חדרים, 620,000 ש"ח, 
בלעדי לאקספרס נכסים, 

052-7669828)35-35(_____________________________________________

 4 חד' ביובל החרדי, 
ק"א, רק 800,000 ש"ח, 
בלעדי אקספרס נכסים, 

052-7669828)35-35(_____________________________________________

 במרכז עפולה, דירת 
3 חדרים אחד מרבעייה, 
קומה ראשונה ואחרונה 

+ יחידת דיור עם חצר של 
70 מ"ר בטאבו, כניסה 
פרטית + זכויות בניה 

נרחבות, מושכרות ביחד 
ב- 4,200 ש"ח, מוצעות 

למכירה ב- 770,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)35-35(_____________________________________________

 *מציאה בקהילה, 3 חד', 
390,000 ש"ח. *דירת גן + 

אופציה, 500,000 ש"ח,
_____________________________________________)35-38ל(054-8400877

פנטהאוזים ודירות גן

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

 3 יח' של 2 חדרים 
כל אחד, בחודש 7,000 

ש"ח. 054-4443194, תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלכסנדרה

 מחולקת ל- 2 יח', ק"ג, 
מושכרת ב- 5,200 ש"ח, 70 

מ"ר, מרוהטת וממוזגת, שיפוץ 
ברמה גבוהה, 1,040,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 050-6610501

 מחולקת 4 יח' דיור 
)2+2+2+1( מושכרת 

ב- 9,000 ש"ח באזור קופת 
חולים רוטשילד, ק"א, 110 

מ"ר, 1,490,000 ש"ח.
_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

 באזור מנדלסון )אזור בי"ח 
השרון(, בניין חדש בוטיק, 3.5 

_____________________________________________)35-35(- 4 - 5 חד', 052-2948691

וילות ובתים
 במרטין בובר קוטג' מגרש 

280 מ', חניה פרטית, חצר 
ואופציה לבניה נוספת. אנגלו 

_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

לפרסום
בלוח

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן
 במקליס, פנטהאוז 150 

מ"ר, 5 חדרים סלון ענק 
ומחסן, גג פתוח, 100 מ"ר, 
חניה ומעלית שבת. אנגלו 

_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

 בטרומפלדור, מעולה 
להשקעה/למגורים, בנין 

חדש, דופלקס, מחולק ל- 
2 דירות נפרדות, שכירות 

7,300 ש"ח, מחיר - 
2,180,000 ש"ח. עצמון 

נכסים: 03-6055622, 
053-3126077)35-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 בשכטר, דירת 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, מרפסת 
שמש וסוכה. אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 בישעיהו המשורר, דירת 
6 חדרים מפוארת, מעלית 

שבת, מרפסת סוכה, 2 
חניות ומחסן! אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומשוקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,100,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
_____________________________________________)35-35(והשקעות, 052-6321306

 בפינצי, דירת 4.5 חדרים 
במיקום מעולה, 3 שרותים, 

יחידת הורים, מרפסת. אנגלו 
_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרים, 115 מטר + חצר 

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)35-35(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 ברח' צפת, ק"א + מעלית 
+ חניה, 4 חד', מסודרת, רק 

1,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

FOX  נדל"ן - בית 
דו-משפחתי, 4 חד' 
בעמישב, על 250 

מ"ר, מושכר לגן ילדים, 
_____________________________________________)35-35(כדאי!!! 050-6925400

 4 חדרים בהדר גנים, 
קומה 3, מעלית, חניה, מיזוג, 

מרפסת שמש, 1,390,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח, 052-5562748

 ברח' פיקא, 3 חד', גדולה, 
מעלית וחניה מקורה בטאבו, 
_____________________________________________)35-35(כניסה מיידית, 050-4811122

 בחכם יוסף! מפוצלת ל- 
2 יח' של 2 חדרים - משופצת 
ויפה - תשואה נאה ביותר, רק 

 ,050-6610501 ,1,045,000
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 845,000 ש"ח!! 
ביוספטל, 3ח', ק"ג, מסודרת 

ויפה עם נוף פתוח - אזור 
מיועד לפינוי בינוי,

050-4811122)35-35(_____________________________________________

 בסמטה מרוטשילד 
)נורדאו(, ק"ג, ענקית, 3 חד', 

אפשר להפוך ל- 4 חדרים, 
1,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

 בהזדמנות! בטרומפלדור 
המבוקש, 3.5 חד', משופצת, 

מוארת, מעלית, חניה, 
1,390,000 ש"ח, בלעדי רם-

_____________________________________________)35-35(נכסים, 054-5566145

 בתקומה, 3.5 חדרים, 
מסודרת, קומה רביעית, מיזוג, 

מעלית, 1,200,000,
052-5562748)35-35(_____________________________________________

 3 חדרים בשעריה, 
קומה 4, שמורה ומסודרת, 
052-5562748 ,1,050,000)35-35(_____________________________________________

 4 חד', 109 מ"ר, מחסן, 
מושכרת, ק.כניסה, ממוזגת, 

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

 במרכז, דירה כ- 70 
מ', ק"ק + פוטנציאל, 

השקעה מצויינת, מחיר 
975,000 ש"ח. עצמון 
נכסים: 03-6055622, 

053-3126077)35-35(_____________________________________________

 בנו"ש, חיפה נכס מסחרי 
354 מ"ר קרקע+ גלריה- 2.5 

מיליון ש"ח, תיווך אלפסי 
052-2790370)35-35(_____________________________________________

חיפה
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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
  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(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

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

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

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

052-5501812
_____________________________________________)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

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

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!
_____________________________________________)35-46ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "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

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■  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

שידוכים

קייטרינג

צילום אירועים

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

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 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

עורכי דין

■ 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

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

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

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

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

קלף
 "קלף שחר" - מעולים 
באיכות ומחיר, בכל שעה 

בתיאום - בב"ב, בנוסף 
דרושים סופרים למזוזות 
10, 054-8485375 )תווך 

_____________________________________________)33-36(ס"ת(

04-6920082

הסעות סגל צפת 
אוטובוסים ומיניבוסים 

חדישים לכל הארץ.
טיולים לק. צדיקים                                                           

שירות ואמינות!

■ 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 
יד שניה קונים

מוכרים
מוצרי חשמל

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

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

אבידות

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

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

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

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

■ 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

 נמצאו משקפי קריאה 
באדמור מגור פינת חזו"א 

_____________________________________________)34-35ח(להתקשר, 03-5796451

 נמצאו טבעות בשרותים 
באחת הקופות חולים 

המרכזיות בירושלים, בערך 
לפני שבועיים, המאבדת תוכל 

לקבלו עפ"י סימנים בטל': 
_____________________________________________)34-35ח(050-4144724

 נמצא צמיד משובץ ליד 
התחנה ירמיהו/צפניה )גור(, 

_____________________________________________)34-35ח(שיפנה לטל': 02-5822764

 שכחתי מגבעת בורסלינו 
בטמפ מאשדוד לבני-ברק בליל 

_____________________________________________)34-35ח(שישי "בלק", 054-8524048

 ביום שישי האחרון כג' 
בתמוז 29/7/16, הוחלפה 

עגלת קניות אדומה עם תכולה 
היקרה לבעלה ברשת יש חסד, 
סניף עזרא ב"ב, לפנות לטל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8425730, 03-5741106

 נאבד צמיד זהב )לבן עם 
צהוב( בכד' סיון בפתח-תקוה 

או ב"ב, פלאפון: 
_____________________________________________)34-35ח(052-7176594

 במוצש"ק לפני מספםר 
שבועות, נמצא ארנק שחור 

עם סכום כסף, בקו 294 
מביתר לירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7144162

 נמצא נגן בדרך לחוף 
שרתון, ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)34-35ח(סימנים, 054-8467080

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)34-35ח(1-599-500-003

 לאברך דרושה סוכת עץ 
במסירה, יישר כח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7655771

 מעוניין לקנות מכשיר 
טאצ' יאנג/208 במחיר מוזל, 

_____________________________________________)34-35ח(053-4112911

 מעוניין לקנות מזגן נייד 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר מוזל, 053-4112911

 c2 דרושים מכשירי 
תקינים, למסירה או במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(מוזל, 053-4112911

 מעוניין בתרומה מכונת 
כביסה תקינה + תנור במצב 

_____________________________________________)34-35ח(תקין, 050-4160457

 למשפחה ברוכת ילדים, 
דרוש בתרומה מיטה משולשת 

_____________________________________________)34-35ח(או כפולה, 053-3155532

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 054-7432011

 מחפש אופניים חשמליים 
או רגילים בכל גודל ומצב כולל 

_____________________________________________)34-35ח(חלקים, 050-5343924

 דרושים אופני ילדים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)34-35ח(חלקים, 054-9985503

 דרוש מקרר בינוני ומזרון 
לעריסת תינוק ומזגן נייד, 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 052-7102636

 דרוש פלאפון או מחשב 
נייד אפ' תקולים, לחלקים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7642805

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 054-8432271

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)34-35ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה, 054-7938941 

_____________________________________________)34-35ח(ומזגן חלון קטן

 דרוש חלקים של מעבד 
מזון Moulinex, טל':

_____________________________________________)34-35ח(02-5868095

 מעוניין לקנות גיטרות 
חשמליות גם לא עובדות וגם 

ישנות וכן מגברים ופדלים 
לגיטרות גם לא עובדים,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 להרבה משפחות נותרו 
מוצרי ספיגה ללא שימוש 
שעלותם יקרה מאוד אנו 

זקוקים לטיטולים בגודל גדול 
החל מ- L עבור אישה צעירה 

מרותקת וסובלת,
_____________________________________________)34-35ח(052-7679087/8

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

ריהוט
 *2 מיטות, 1.20, כולל 

מזרונים, יפות כחדשות. *ספה 
קרם 2.70, 050-4144086 

_____________________________________________)32-35ל(בב"ב

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים 

052-4227714)34-37(_____________________________________________

 כחדש! מיטת ארוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 ספה דמוי עור )2 
מקומות(, 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 052-3073826

 2 מיטות, 200 לכל אחד, 
_____________________________________________)34-35ח(350 לשניהם, 052-7650163

 עמודון ספרים, 80 ס"מ 
רוחב, 7 מדפים בירושלים, 220 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7650163

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

_____________________________________________)34-35ח(054-6983461

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)34-35ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 ספריה בת 3 מדפים, 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 054-5457811

 ספריה עם שולחן כתיבה 
לארונות סגורים, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-5457811

 ספה תלת מושבית דמוי 
עור במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5078585

 ספה 2+3 צבע שחור עור 
אמיתי, אפשר חלקים, 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה, 052-5737813

 שידה צבע עץ בוק, 
1.10 ס"מ, 4 מגירות רחבות 
לאחסון, מחיר - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטריות כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות,

077-5177007 052-2538812)33-35(_____________________________________________

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

0544-919299)35-38(___________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים
וולבו

volvo( ( וולוו, שנת 
S90 ,97, שחור, 3000 נפח 

מנוע, 100,000 ק"מ, שמורה 
_____________________________________________)32-35(מאוד!!! 054-3455437

מאזדה

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

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

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

קיה

סוזוקי

פורד
 פורד פוקוס שנת 2000, יד 

שניה, במחיר מציאה, 
054-6105643)33-36(_____________________________________________

 סוזוקי ליאנה, 2002, 
שמורה ומטופלת, טסט לשנה, 

180,000 קמ"ש, 14,500 
_____________________________________________)33-36ל(ש"ח, 053-3196555

מיצובישי

 מאזדה 3, 2004, יד 
שלישית, 179,000 קמ"ש, 

מצב מעולה, 15,500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37ל(050-7854309

מוצרים 
ושירותים

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

בריאות הפה
 הסרת אבנים בחינם 

למבוגרים וילדים, 
_____________________________________________)34-37ל(050-7161083

טויוטה
 טיוטה אונסיס - 2002, 

אוטמט 150,000 ק"מ, טסט 
9 חודשים צורה חדשה!! 5 

מקומות 16,000 ש"ח,
052-9678475)35-35(_____________________________________________

 מאזדה 5 - 2008, 7 
מקומות מרווחים, יד שניה, 

שמורה מאוד, מטופלת במוסך 
מורשה! 47,000 ש"ח,

050-5595360)35-35(_____________________________________________

 מיצובישי לנסר מודל 
2000, אוטומט 1600 סמ"ק, 

טסט ל- 11 חודשים במצב 
מצוין, 8,500 ש"ח,

052-6917491)35-35(_____________________________________________

סובארו
 סובארו 2003, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, צורה 
חדשה, מכני מעולה, שמור 

_____________________________________________)35-35(ומסודר, 054-8402332

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 6,900 ש"ח, 

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט, 
שמורה וחסכונית, נוסעת גם 

על גז, טסט חצי שנה, 39,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח, 052-6918692

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 רותי הצלמת, צילום 
אירועים, 052-7662853,

058-7662852
ruty2532@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למודי תעודה בייעוץ 
נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

רפואה משלימה

לנשואים בלבד!
תכשירים איכותיים 

לשלום בית
חסיון מלא מובטח
באישור הרבנים

052-7134750

 נמצאה שרשרת זהב 
בגינה ברחוב אדמו"ר מקוצק 

בבני-ברק, בשבת א' אב, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8432401

 נאבד צמיד זהב )לבן עם 
צהוב( בכ"ד סיוון בפתח-תקווה 

_____________________________________________)35-36ח(או ב"ב, 052-7176594

 בערב פסח תשע"ו, 
לקחתי טרמפ, בחור ישיבה 

מרח' בר אילן לרח' המ"ג 
בירושלים והוא שכח בתוך 

נרתיק חליפה, חולצות, עניבות 
_____________________________________________)35-36ח(ומכנסים, 050-4147187

 נמצא כובע חסידי 
באוטובוס, חזרה מקבר יהושע 

בן נון, ביום רביעי כ"א תמוז, 
_____________________________________________)35-36ח(נא להתקשר ל- 052-7133733

 דרושים שני מחשבים 
כתרומה, ל- 2 משפחות 

נזקקות לתרומה נא לחייג, 
_____________________________________________)35-36ח(ל- 052-7151692

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה 
_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/וטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)35-36ח(במצב תקין, 054-7432011

 נשמח לקבל מקרר תקין 
בלבד בתרומה, ירושלים,

_____________________________________________)35-36ח(052-7616301

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון טקן 

_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 מקרר משרדי מרובע 
במצב חדש, צבע חום, 320 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-8479440

 בפתח-תקוה, מקרר 
 ,85X60X60 ,משרדי מורחב

מעולה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-2786557

 תנור בקו 2 תאים לבן 
במצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7146087

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק בית 
חזק W1300, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 160 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, זק"ש, 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום לאמבטיה, 75 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)35-36ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מחשב שולחני + תוכנות 
+ מסך דק, רמקולים, עכבר 

ומקלדת, 280 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-4231189

 בהזדמנות! מחשב נייד, 
נמכר עקב קבלת מחשב 
מהעבודה, שמורה במצב 

מצויין, רק 600 ש"ח!
052-3281503)35-35(_____________________________________________

 ארונית מצעים במצב 
מצוי למכירה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(054-6983461

 מיטת מעבר לילד, 
מצוירת עם מזרון, תוצרת 

שילב, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-8457681

 כסאות עץ מעוצבים, 
יפהפים לשולחן שבת - 2 
לראש השולחן, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8418449

 שולחן לפ.אוכל + 6 
כסאות, צבע "בוק", 1.8 מטר 

)נפתח( *80 ס"מ, 500 ש', 
_____________________________________________)35-36ח(054-3141373

 משענת גב 90 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן עם מדפים לספרים 
מעל השולחן, 230 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)35-36ח(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, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

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

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 כיסא על גלגלים אורטופדי, 
120 ש"ח, בני-ברק, -052

_____________________________________________)35-36ח(5737813

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ, יפהפיה, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

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

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 סטנדר תפילה עומד 
לילדים, חדש, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403398

 שולחן לסופר סת"ם 
ולמתייג, נוחות מרבית, כמה 

שלבים, במצב מצוין, 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7687197

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

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

 למכירה רכב סיטרואן 
 ,C4 פיקאסו

 7 מקומות, במחיר 
אטרקטיבי עקב מעבר 

לחו"ל, קמ"ש נמוך, 
_____________________________________________)35-38(058-4635601 רוחי

סיטרואן
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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

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

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

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

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

 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

 "עלי כותרת" - ספר _____________________________________________)28-38()י-ם(
ספרות לתיכון, חדש לגמרי 
)לא היה בשימוש( 30 ש"ח, 

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

 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(

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

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

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

 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(

 נאמן, מסור ועם המלצות, 
מעונין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)33-42(ויסודי, 052-6971770

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בעבודה עם קשישים, 
יחס חם, סבלנות רבה ונסיון 

_____________________________________________)33-42(בתחום, 052-6971770

 ספרי לימוד חדשים 
_____________________________________________)33-36(במחירים זולים, 054-8443223

■ חיסול!!! הקודם 
זוכה!!! חבילות אחרונות 
של מכנסי מגן למבוגרים 

"דיפנד פויז" )חוגלה 
קימברלי(, גודל 44-54, 

40 ש"ח לחבילה,
052-4755746)33-36(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)34-37(מבוגרת, טל': 050-5952474

בהשתתפות
הרב רפאל מזוז שליט“א
הרב שחר לוי שליט“א

הפייטן דוד שלמה שירו הי“ו
הזמר ישי מעודה

הסטנדאפיסט שמעון פרץ
הקוסם שימי אילוזיני ועוד...

 כ“א - כ“ד באב25.8-28.8 ימים ה‘-א‘,מסלול א‘- בין התאריכים 
פעילות ענפה לילדים כולל: קייטנה, 

ארטיקים, שערות סבתא ופופקורן חינם, 
תיאטרון בובות, מתנפחים ומגלשות מים

מבצע!
ילד ראשון

(מגיל שנתיים 
עד 12)

מסלול ב‘- בין התאריכים -28.8

31.8 ימים א‘-ד‘, כ“ד - כ“ז באב

טיול ג‘יפים - כלול במחיר
טיול באתרים בצפון - כלול במחיר
בריכת שחיה, סאונה וג‘קוזי 

בשעות נפרדות
99&גלאט כשר ומשגיח צמוד

החל הרישום 

לראש השנה

בלבד

 שולחן אוכל עגול/אובלי, 
יפהפה, ב- 300 ש"ח, מצב 

מעולה, בבני-ברק,
_____________________________________________)34-35ח(054-4954933

 כורסה מעור בצבע לבן, 
רק 190 ש"ח )ישן(, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7157676

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 80X80 כורסא קטנה 
מרובעת, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 כסאות למטבח, מסגרת 
מברזל + ריפוד נעים, במצב 

מעולה, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)34-35ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)34-35ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3804646

 למסירה ארון 6 דלתות, 
שולחן משרדי, רדיאטורו. 

למכירה 2 מיטת אורתופדיות 
90X200, ב- 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8455513

 כיסא עם תמיכה לגב 
תחתון בצבע שחור כחדש - 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח, טל': 02-6561606

 שולחן מחשב קומפקטי 
מודרני בצבע סגול, כחדש, 60 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח,  טל': 02-6561606

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז מצעים בצבע כחול, רק 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר כולל ידיות 
מפלסטיק, רק 20 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 077-3004602

 מדפי מחסן מברזל ועמודי 
ברזל, 9 יח' מכא', סה"כ 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בב"ב, 050-4177704

 ספה דו מושבית, 480 
ש"ח, עור אמיתי, צבע שחור 

נוחה מאוד, בני-ברק,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)34-35ח(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, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

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

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

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

_____________________________________________)34-35ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד אורטופדי, מצב 
טוב, 120 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

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

_____________________________________________)34-35ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון גדול, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 ספרית קודש שמורה 
2.80/2.40, סנדוויץ אדום, 500 

ש"ח כל עמודה, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8478028

 מעוניין לטפל באדם זקן 
בבין הזמנים, 24 שעות + 

_____________________________________________)34-35ח(מגורים, 054-7938941

 בחור עם הרבה נסיון 
בתחום הנקיון, בניינים ביכ"נ 

_____________________________________________)34-35ח(וכו', 053-3109233

 התפנה טבח לישיבה, 
צעיר ונמרץ + המלצות, 

לבוקר/צהריים/ערב,
_____________________________________________)34-35ח(050-4167909

 אקדמאי חרדי, 
מומחה בהקמת צוותי 

מכירות והפעלתם, תוצאות 
_____________________________________________)34-35ח(מדהימות!! 050-4160390

 נקיון דירות ובכלל, לפני 
_____________________________________________)34-35ח(כניסה או אחרי, 054-4597342

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלויים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
Easy Baby, מצב מצוין, 
250 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 מציאה! גגון בוגבו B בז' 
+ רצועות - כחדש ב- 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מיטת מעבר מצוירת + 
מזרון "שילב", 1.30X65, מצב 

מצוין, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8457681

 מגן ראש של שילב למיטת 
תינוק, 35 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אויר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-4125386

 עגלה + טיולון, צבע אדום 
כחדש, 490 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 058-3234562

 עגלת שכיבה אנגלזינה, 
שמורה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8478028

 למכירה עגלת תאומים 
"רכבת" אפורה במצב טוב, 

250 ש"ח, בב"ב, 
052-7633978)34-35(_____________________________________________

 מטרנה שלב 1, 700 ג', ב- 
_____________________________________________)34-35ח(40 ש"ח בלבד, 052-7655034

 מיטת תינוק, עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 עגלת תינוק משולבת, 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7662125

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

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
במצב מצוין של "שילב" 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 טיולון איזי בייבי, חיקוי 
סיבקס, שחור, שמורה, 190, 

_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 052-7651657

 עגלה משולבת טיולון 
+ אמבטיה נשלפת, שמורה 

מאוד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7651657

 עגלת יחיד מאונטים 
- באגי, טיולון ואמבטיה 

ג'ינס כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7115498

 בהזדמנות מעמיד מברזל 
אמבטיה של תינוק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 למסירה בחינם, כיסא 
_____________________________________________)34-35ח(אוכל לתינוק, 052-6140800

 אבמטיה תינוק כחדשה, 
צבע ורוד, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 עגלת תינוק משולבת, 
חדשה באריזה! בסך: 390 

ש"ח, כחול/תכלת,
_____________________________________________)34-35ח(050-4176661

 בגדי גוף לתינוקות 
מארה"ב חדשות, שרוול קצר, 

0-3 ח', בנים/בנות, רק 6 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(כ"א, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו 3 מצבים, 
כולל מגש נשלף, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 077-3004602

 שידת לתינוק גדולה בצב 
עשמנת כוללת 8 מגירות, רק 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 עגלת דר' בייבי, חדשה 
במציאה, ידית מתהפכת, 

350 במקום 1,000, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)34-35ח(077-3004602

 מובייל פישר פרייס 
מנגינות מרגיעות, רק 140 

במקום 300 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(077-3004602

 כסא אוכל שמור כתר, 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח, 053-3145019

 פלאפון סמסונג גאלקסי 
יאנג, תומך כשר, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7157676

 אייפון 5 ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 פלאפון c2 ו- 208 לא 
כשר, ב- 250 כ"א,

_____________________________________________)34-35ח(052-7173694

 פלאפון תומך כשר כולל 
נגן ומצלמה, ב- 200,

_____________________________________________)34-35ח(052-7642805

 מספר זהב, 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 052-7167777

 + c2 פלאפון כשר נוקיה 
מטען, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 נעלי פיתה שבתיות, ורוד 
עתיק, מהממות, מידה 37, רק 
_____________________________________________)34-37(30 ש"ח! 054-9916837 )י-ם(

 שמלה לבנה קצרה 
משולבת זהב, שבתית, לגיל 

15-16, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(054-9916837 )י-ם(

 מטבח קטן מעץ - לגן, 
איכותי ושמור במיוחד, 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3134082

 רמקולים, זוגות ובודדים 
)פ"ת( 30-100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 זיכוי בשווארץ תכשיטים 
בב"ב ע"ס 370 ש"ח - 340 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3145019

 פטיפון cec, צריך תיקון 
)פ"ת( - 80 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 סנטר למגבר 5.1 )פ"ת( - 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח, 053-3145019

 אורגן לילדים מקש אחד 
לא עובד )פ"ת( - 40 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מכונת ממתקים של 
שקל, שני תאים )פ"ת( - 300 

ש"ח, שלושה תאים - 400 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3145019

 נרתיק לגיטרה חשמלית 
פשוט )פ"ת( - 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 קופה רושמת צריכה תיקון 
)פ"ת( - 30 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מתקנים להעמדת יין 
)פ"ת( - 25 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מצלמה ישנה אולימפוס 
פילים - 200 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 אקווריום 3X50 בערך, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 053-3145019

 מנורת שולחן מתכווננת, 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח, 053-3145019

 גמבוי כשר כולל נגן 
ומצלמה, חדש באריזה, ב-כ 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 052-7173694

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)34-37(_____________________________________________

 הכנסת כלה? מחלה? 
במצוקה כלכלית? ארגון חסדי 
אליהו המתמחה בתחום גיוס 

תרומות, יתגייסו בשבילכם 
בצורה היעילה ביותר ע"י צוות 

מקצועי, ללא מטרות רווח, 
תוצאות מובטחות, המלצות 

_____________________________________________)34-35ל(בשפע, 058-3246721

 הליכון למבוגרים מתקפל, 
גובה 92, רוחב 48 + מתלה, 

150 ש"ח, במצב מצוין,
054-4919299)35-38(_____________________________________________

 בחורה חרדית מחפשת 
דירת שותפות בבני-ברק. 

_____________________________________________)35-36ח(שיראל, 052-3517500

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4160390

 מעוניין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 
_____________________________________________)35-36ח(בבית/בתשלום, 052-7396092

מהפכה בעולם הפיוט

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם כל הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

סייל ענק "אצל בתיה"

03-579-28-41

מבצע 10 ₪
בגד גוף לתינוק

חולצות טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים

ירושלים 59 ב"ב

4 ב- ₪50

מבצע ₪10
חולצות, חצאיות, עליוניות

בגד גוף לתינוק
חולצות  טריקו-בנים/בנות

ועוד מבחר פריטי קיץ 
מקסימים!!

ירושלים 59 ב"ב

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 054-4906526

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 לול מפלסטיק חדיש + 
מזרון + צופצה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(טלפון: 052-8969770

 EVO עגלת שכיבה מוצי 
שלדה כסף + כיסוי לגשם + 
אפשרות לטיולון, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7115028

 שידת עץ טובה להחתלה, 
רחבה, 1.10 ס"מ, 4 מגירות 

אחסון, מחיר מציאה 120 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, צבע עץ, 052-6140800

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש כמעט, ללא שימוש, 70 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טל': 052-6140800

 כסא אוכל לתינוק - 80. 
סל-קל לרכב, אמבטיה + 

מתקן בטיחות לתינוק - 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8418449

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 פלאפון סמסונג גלקסי, 
מסך גדול, חדש, אחריות 

לשנה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-6949181

 פלאפון כשר אלקטל 
תומך סלקום, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 שיחות ללא הגבלה בארץ 
כולל דקות לחו"ל במחירים 
מיוחדים החל מ- 20 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(לחודש, 052-716-7777

A777  תומך הכל, 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3216830

LG  סליידר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 נוקיה 208 כחדש, 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3216830

E1200 , ב- 80 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(כחדש, 058-3216830

 מוטורולה סלקום, נפתח, 
_____________________________________________)35-36ח(כשר, 50 ש"ח, 058-3216830

 סמסונג סליידר, חברת 
פלאפון, דגם R500, ב- 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3216830

 פלאפון 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 למכירה פאות קצרות 
כהרות, קאסטם, ייבוש 

טבעי, 600 ש"ח כ"א )קארה 
מדורג קצר(. 052-7128580 

_____________________________________________)35-38()בירושלים(

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

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

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

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

 מסך מחשב סמסונג גדול, 
19 אינטש, 220 ש"ח + צג 

קטן sony, ב- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספרי תנ"ך הוצאת "יבנה" 
עם פרוש של "הרטום", מצב 
מעולה, 250 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 מזוודה, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שעון מצית, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(מציאה, 058-3216830

 ערכת פנים לבנות 
דרייקטלייף, 250, מחיר עלות, 

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 סאב בזוקה 1300 וואט 
פיונר לרכב, 400, מציאה, 

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 מגבר של מונבלוק, 1800 
וואט, כחדש, 400 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 ספרי בישול ואפיה במצב 
מעולה, כל ספר - 12 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-5920011

 לאספנים סכין, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 כלוב + ציוד לאוגרים, 
בבני-ברק, 60 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(לפרטים: 054-8453370

 אופני הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירשו הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4831449

 זיכוי של 
 KEITH & CHARLES

ע"ס 259 ש"ח ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 054-8340904

 זיכוי של MYOU ע"ס 
175 ש"ח, ב- 130 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(052-7643565

 מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס. 
מזגן אמוקר 1.1/4 כ"ס. גגון 

למונית מאלומניום. מקרר. 
סירת פיברגלס לדייג ולצלילה, 

_____________________________________________)35-36ח(052-2530036

 גמרות תלמוד בבלי במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(מוזל, 50 ש"ח, 050-4131558

 מכונת תספורת חדשה 
עם 2 בטריות נטענות, ב- 140 

ש"ח, פלאפון: 
050-4175490/1 או

_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 זוג תוכים כולל כלוב, 140 
ש"ח, פלאפון: 

050-4175490/1 או
_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 כלוב עם 3 פינקים, 140 
ש"ח, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 אוכל לפינקים ותוכים 
)סטריה ודוכן( ב- 10 ש"ח 
לק"ג, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 גמבוי נטען + נרתיק וכבל 
בשווי 500 ש"ח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(03-6182130

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי מלא/
וחלקי, שחור, 150 ש"ח 

במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4906526

 מגהץ אדים 
KENWOOD חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)35-36ח( 054-4906526

 סוני, חדשה, שלש דיסקים 
MP3, VSB, שלט בהזדמנות, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 053-3121020

 מציאה, משקפת שחיה 
ספידו חדש באריזה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4112720

 ילקוט "אקספלור" לבנות, 
משובץ צבעוני, מצב מצוין, 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8457681

 תוכונים יפים ובוגרים, 35 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח כ"א, 052-7134641

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 אופניים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)35-36ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג לרכב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 זוג תוכונים יפים + ביצים, 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 058-3243119

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016 ותוספות, 

_____________________________________________)35-36ח(280 ש"ח, 053-3120547

 כובע בורסלינו, מידה 57 
במחיר 500 ש"ח, מציאה, פל': 

_____________________________________________)35-36ח(058-3208836

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)35-36ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מסחטה ידנית חדשה, 
100 ש"ח לקיוסק, -054

_____________________________________________)35-36ח(4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מסך 17 אינצ', 75 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)35-36ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7603664

 בפתח-תקווה זוג בלוני גז 
+ המערכת ווסט + מכסה, 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח, 052-2786557

 עשר בתי מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)35-36ח(052-2786557

 אסלה בצבע בז' + ניאגרה 
מעולה, בפתח-תקווה, 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-2786557

 שמלות ערב במחיר סמלי, 
150-250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(8402094 -054

 חליפה חדשה שחורה 
של בגיר לבחור ישיבה, מידה 

44 ב- 400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)35-36ח(02-5812872

 כובע קנייטש מידה 55, 
ב- 400 ש"ח, טלפון: -02

_____________________________________________)35-36ח(5812872

 תיק נסיעות חדש עם 
גלגלים, ב- 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-7618616

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 מנורה כחולה בצורת 
קובייה, חדש באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(65 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5543055

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

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4551056

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

_____________________________________________)35-36ח(דמיון, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831494

 כסוי מהודר לפלטה 
לשבת, עבודה יד, חדשה 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 מכונת ממתקים של 
שקל ב- 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)35-36ח(אלחנן, 050-4111837

 אופני הילוכים מצוינות 
ב- 290 ש"ח בלבד. אלחנן, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4111837

 מסך מחשב עבה - 90 
ש"ח, טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 אופני ילדים BMX, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 שני כלובים גדולים: אורך 
90 ס"מ, גובה 70 ס"מ, עומק 
55 ס"מ, אפשרות לתא הטלה 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 054-8466850

 תוכונים חצי אנגלי 
בצבעים מיוחדים האכלת יד 

וכן תוכי אהבה האכלת יד 
במחיר מציאה בב"ב, -054

_____________________________________________)35-36ח(8466850

 תוכי אהבה בצבעם 
מיוחדים במחיר מציאה בב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8466850

 פאה טבעית גלית אטליה 
8/1, חדשה, מעוצבת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4131038

 חצאית שחורה חדשה 
מס' 44, 100 ש"ח, -050

_____________________________________________)35-36ח(4131038

 חליפה חדשה שבתית, 
שחורה, מס' 44, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4131638

 מזגן חלון 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4128920

 רמקול מגבר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4128920

 מכשיר הליכה במצב 
מצוין!! ב- 500 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(02-5387994

 אופנים במצב טוב, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח. אלי, 052-4262221

 להשכרה שמלות שיפון 
כחולות ארוכות מהממות 

כחדשות לנערות, 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(כ"א, 054-8439150

 חולצת גבר M לשניים, 
נוער 13.5 גזרתיות ישיבתיות, 

_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח, 054-8439150

 מגהץ אדים 
KENWOOD, חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
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

4,000

www.glatjobs.co.il 

1

1

073-70-55-666 9 
 

זה הזמן למצוא עבודה!

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

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

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

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

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

פעמים בשבוע, בשעות -16:00
_____________________________________________)32-35ל(20:00, 050-3825769

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim93@gmail.com)31-39ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 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(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)33-36(טובים, 050-4030501

 דרוש עובד מטבח לחנות 
בייגל בגאולה בירושלים

02-5375516)33-36(_____________________________________________

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושים לשה"ל 

הבאה *מטפלות *כוח 
עזר 8:00-13:00, 

_____________________________________________)33-36(לפרטים: 054-3934230

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים חרוצים עם 
ניסיון עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)33-40(טובים! 052-6628690 ישראל

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)33-36ל(גבוה, 052-5399290

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 בייביסיטר בעלת-רכב 
לבת 6 בגבעת שמואל, 

ימים א'-ה', 16:30-19:00, 
לפרטים בערב בלבד. ענת: 

052-4840855)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחנות ומחסן יבואן אופנה 
לגבר דרושה עובדת למכירות 

טלפוניות / פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706 050-6964424

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?

מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

job@layalty-ins.co.il
052-7689999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

 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 

_____________________________________________)34-40(טלפון: 072-3902280

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499277)34-37(_____________________________________________

 מנהל/ת משרד מחליפ/ה 
לתקופה של חמישה חודשים, 
דרישות: ידע בהנה"ח, בנקים, 

העברות מטח, ניהול תזרים 
וניהול משרד שוטף, העבודה 

באזור רמת-גן/בני-ברק, 
לפרטים: 03-7589257,

050-6351380, קו"ח למייל:
chagit@mh42.co.il)34-35(_____________________________________________

 דרושה בחורה דתית 
ללינה תמורת מגורים לאישה 

עצמאית בגבול ר"ג - ב"ב, 
_____________________________________________)34-35ל(מיידי, 054-5504132

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב: גננות 

ומטפלות למ.מלאה לשה"ל 
הבאה, שכר גבוה יותר 

ממינימום, 054-8493435 
_____________________________________________)34-37()בשעות הערב המאוחרות(

 למטבח מוסדי בשרון 
דרוש/ה טבח/ית ראשי/ת 

סוג 4 ומעלה למשרה מלאה, 
ימים א'-ה' שעות העבודה 
4:00-13:00, תנאים טובים 

למתאימים/ות!!!
cv@jobmaster.co.il)34-35(_____________________________________________

 מוכר לחנות אופטיקה, 
נסיון יתרון, תנאים מעולים 

ובונוסים, קו"ח:
 ,office4090@012.net.il

_____________________________________________)34-35ל(פקס: 03-6183944

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א, למשרה מלאה, שכר 

לשעה 32 ש"ח, 
052-5456295)34-35(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( + גננת מוסמכת לשנה 

הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכר 

הולם ביותר! 052-8750036, 
_____________________________________________)34-37(אסתר

 לקרן הילד בב"ב, דרושות 
נציגות בעלות מוטיבציה 

גבוהה, בונוסים למתאימות, 
072-2288600)34-37(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות.  
052-6580906  עבודה 

_____________________________________________)34-37(מיידית!!!

 לחברה באזור אלעד- 
ראש העין, עובד משרד/ 

מחסנאי, בעל רכב להגעה 
לעבודה, תנאים נוחים.

_____________________________________________)34-35ל(052-3645083

 מוכרת לחנות נעליים, 
עבודה במשמרות,

_____________________________________________)33-36ל(052-8498022

 *תוכנית חיסכון 
במסלול הלכתי בהפקדה 

חודשית או חד פעמית 
ואפשרות פדיון בכל עת. 

*יעוץ פרישה לפנסיה 
ולעזיבת עבודה,
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 *ביטוח בריאות פרטי 
ל- 10 נפשות, 150 ש"ח 
לכל המשפחה. *ביטוח 

חיים, 200,000 ב- 20 
ש"ח. *ביטוח תאונות 

אישיות, 200,000 ב- 40 
ש"ח. *ביטוח משכנתא 

במחיר נמוך במיוחד, 
הוזלה משמעותית בדמי 

הניהול בקרן הפנסיה, 
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)33-36(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לגילאי 2-3, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)33-36(למתאימה! 052-6471287

 דרוש מתקין מטבחים 
פרילנסר עם נסיון, ניידות 

חובה, 054-4948003,
_____________________________________________)34-37ל(054-4227322

 דרושה סייעת/גננת לגן 
פרטי בהדר גנים.)גילאי 1.5-2(, 

תנאים טובים למתאימה, 
050-5933224)34-37(_____________________________________________

 בפ"ת, דרושה גננת/
מובילת כיתה + מטפלת 

משרה מלאה לגילאי שנה 
וחצי, 8:00-13:00, נסיון 

_____________________________________________)33-36(חובה, 058-3230099

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

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)35-38(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
בהדר גנים פ"ת, מ- 

,14.00-17.00
050-3904445)35-36(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים!

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 מזכירה/קלדנית למשרד 
עו"ד מ- 8:30-15:30, רצוי 

נסיון, 03-6128058, 
 .050-5411083

פקס: 03-6128059. 
gidansky@zahav.net.il)35-36ל(_____________________________________________

 מזכיר/ה למרכז לימודי 
לעבודה מהבית, לעבודה 
משרדית, שעות גמישות, 

38 ש"ח לשעה. *למסגרה 
חדשה לנערות חרדיות 

בירושלים רכז חינוכית, לא 
נדרש נסיון. *למרכז רפואי 

בירושלים דרוש/ה מזכיר/ה 
רפואי/ת, א-ה, 9:00-14:00, 
שכר הולם.*לחברה בסמוך 

לבני-ברק, מנהל/ת חשבונות, 
סוג 2, 8,500 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)35-35(_____________________________________________

 לסופרמרקט בוטיק 
בני-ברק, דרוש/ה קופאי/ת 

לעבודה במשמרות בוקר/
ערב. *לרציניים בלבד! *עבודה 

קבועה. *תנאים טובים 
_____________________________________________)35-36(למתאימים, 050-3235555

 מטפלות וסייעות 
חרוצות, זריזות ומסורות, 
לשנה"ל תשע"ז, למעון 
איכותי! בב"ב-ק.הרצוג, 

050-4146721)35-36(_____________________________________________

 לכולל באיזור ראשל"צ 
דרוש אברך אחראי נמרץ + 

רכב, שליטה במחשב, נכונות 
לעבודה מאומצת, אפשרות 

לשילוב לימודים בכולל,
_____________________________________________)35-36(פקס: 08-8032222

 בבני-ברק, דרוש נהג, 
_____________________________________________)35-38ל(רשיון ג', נסיון, 03-5709972

 למעון מקסים בפ"ת, 
דרושה מובילת קבוצה מסורה 

ואחראית, תנאים טובים 
_____________________________________________)35-35(למתאימה! 052-7808100

 דרושה גננת לכיתת 
בוגרים במעון בב"ב, תנאים 

טובים למתאימה!
052-6884475 או קו"ח

_____________________________________________)35-36(לפקס: 03-5781832

 דרושה עובדת נקיון 
לבית ספר בבני-ברק, 

חלקית, לבוקר,
 ,04-8264690
054-3307261)35-38(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרוש 
נהג ג' לחלוקה בלילה, מאזור 

המרכז, שכר נאה,
_____________________________________________)35-35ל(052-7900013

 דרושה מטפלת לכיתת 
תינוקות למעון בב"ב, תנאים 

_____________________________________________)35-36(טובים: 054-5558835

 איש מכירות בתחום 
המזון, חומרי נקיון, חד פעמיים 

למוסדות, חצי משרה,
052-6964614

beny631@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

 לפעוטון/ גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר / אחה"צ. 
054-2022629)35-38(_____________________________________________

 בכולל אברכים להוראה 
בת"א התפנה מקום לזמן 
אלול הבעל"ט+ הסעות, 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 050-4120616

 כח עזר ופיזותרפיה 
למוסד גריאטרי בפ"ת,

 7:30-12:00, תינתן הדרכה 
במקום, תנאים טובים, 

_____________________________________________050-4777843              )35-36ל(

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת מסורה 

וחייכנית, 052-8226582, 
_____________________________________________)35-38ל(052-8530061

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ למשרה 
מלאה, מ- 

8:00-16:00. לאה,
052-7120520)35-36(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ למשרה 
מלאה, מ- 8:00-16:00. 

_____________________________________________)35-36(יעל, 052-7152149

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 

אוירה משפחתית, בוקר/
ערב, שכר הולם! כמו"כ עובד 
_____________________________________________)35-38(מטבח לבוקר, 052-660-7070

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)35-35(לפקס: 03-8007050

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת- גן, 

מהשעה 16:30, 5 ימים 
בשבוע, 40 ש"ח לשעה,

050-5305916)35-38(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
בהדר גנים, פ"ת, מ- 

 ,7:30-16:00
050-3904445)35-36(_____________________________________________

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, בעל רישיון ג' 15 

טון- חובה, רציני וחרוץ, 
תנאים מצויינים, משעה 

05:00 בבוקר,
_____________________________________________)34-37ל(052-3754596

■ למעון מוביל ואיכותי 
בפתח- תקוה, דרושות 
גננות לגיל הרך, תנאים 

מצויינים,
050-4144711-2)33-36(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים, 
_____________________________________________)34-37ל(054-8461589

למעון פרטי בפ“ת
דרושות מטפלות

אחראיות ומסורות
בעלות גישה חמה לילדים
למשרה מלאה/חלקית

שכר נאה למתאימות!
לפרטים: 050-9989226

 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(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 למשרד בתחום 
הסלולר, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ, שליטה 

באופיס חובה, הנה"ח 
יתרון, קו"ח למייל - 

w700800@gmail.com
או לפקס:

073-2404959)35-35(_____________________________________________

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



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

עד

איך ליהנות 
 מסנדביץ' 
 טרי וטעים 
גם לאחר זמן?

יש לקלות מעט את הלחם 

במצנם, סמוך ככל הניתן 

להכנת הסנדביץ'. הקלייה 

תגרום ללחם להיות פריך יותר 

וגם תשביח את טעמו.
עטפו את הטוסט בניירהטוסט?על טריות וחום איך לשמור

 
סופג ולאחר מכן בנייר כסף.
 

מהפריכות.מהלחם לספוג לחות ולאבד החום והנייר הסופג ימנע נייר הכסף ישמור על 
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