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ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה בתחילת השבוע קצבה בגובה של כ-1,040 ש"ח לאברכי הכוללים 
  "בדברי ההצעה נכתב: "מטרת ההטבה הכרה ערכית של המדינה בחשיבותם של לימודים תורניים 

כל הפרטים – מי יהיה זכאי לקצבה ובאלו תנאים

מאת: חיים בנשק

לענייני  שרים  ועדת  החרדיות:  למפלגות  הישג  עוד 
על  החוק,  הצעת  את  )ראשון(  השבוע  אישרה  חקיקה 
פיה, אברך שלומד תורה לפחות 35 שעות שבועיות, יהיה זכאי 
לקצבה של עד 1,040 ש"ח בחודש. בדברי ההסבר לחוק נכתב: 
ערכית של המדינה בחשיבותם  "הכרה  תינתן מתוך  כי ההטבה 
הלימוד  עולם  בשימור  כוללים,  במסגרת  תורניים  לימודים  של 

התורני ואוכלוסיית הלומדים".
על פי ההצעה, האברכים שיהיו זכאים לקצבה יצטרכו לעמוד 

בכמה תנאים: לפחות שלושה ילדים קטנים; שאין בבעלותם נכס 
ששוויו למעלה מ-36 אלף ש"ח, מלבד דירת המגורים של בני 
הזוג; אין ברשות האברך כלי רכב, למעט אופנוע שנפח המנוע 

שלו עד 125 סמ"ק.
הזוג  בני  הכנסת  בו:  לעמוד  ידרשו  שאברכים  נוסף  תנאי 
המשותפת אינה עולה על 1,200 ש"ח בחודש או הכנסה של עד 
14,400 ש"ח בשנה, במידה והאברך ובת זוגו יגיעו להכנסה של 
עד 30 אלף ש"ח בשנה, הם יהיו זכאים לקצבה רק על חודשים 
רק  היא  הקצבה  בנוסף,  ש"ח.   1,200 מ-  גדלה  לא  שהכנסתם 

לחמש שנים בלבד.
מסגרת התקציב של הצעת החוק עד 100 מיליון ש"ח בשנה, 

במידה ומספר בקשות האברכים יעלו על גובה הקצבה, המלגה 
לכל אברך תקטן מסך של 1,040 ש"ח בחודש.

עתירת  את  בג"ץ  קיבל  שב-2010  לאחר  מגיעה  ההצעה 
הסטודנטים נגד הבטחת הכנסה שניתנה לאברכים מכוח החלטת 
המפלגות  כניסת  עם  שוויוני.  אינו  הדבר  כי  בטענה  ממשלה, 
החזרת  את  בחקיקה  לעגן  הח"כים  דרשו  לקואליציה  החרדיות 
הבטחת הכנסה לאברכים. ח"כ משה גפני אף החל לקדם הצעת 
חוק פרטית, אך עצר את קידומה בהמתנה לחקיקה ממשלתית. 
בכדי שהחוק לא יפסל בבג"ץ, מוצע בהצעת חוק לתקצב כ-4,000 

סטודנטים בתמיכה דומה, בתנאים שיקבעו על יד המל"ג.

 כ"ח בתמוז תשע"ו 23/8/16

בלי לרוץ לרופא: בקרוב תרופות נוספות ללא צורך במרשם

עוקף בג"ץ: ועדת שרים אישרה - 1,000 ש"ח לאברכי כוללים נזקקים

ההבטחה שקויימה

אוטובוסים יורשו לנסוע 
בשוליים של הדרך תרופות בהישג יד

מאת: חיים בנשק

שר התחבורה ישראל כץ הודיע בסוף 
השבוע שעבר )חמישי( כי בקרוב יעביר 
לנסוע  לאוטובוסים  שיאפשרו  חדשות  תקנות 
העומסים  את  לקצר  במטרה  הדרך,  בשולי 
יסיים  חודשים   3 בתוך  לדברי השר,  בדרכים. 
חדשות,  התקנות  את  לגבש  התחבורה  משרד 
בשוליים.  לנסוע  לאוטובוסים  שיאפשרו 
להפחית  המתגבשות,  התקנות  כשמטרת 
נוסעי  על  ולהקל  בדרכים  הרב  העומס  את 

התחבורה הציבורית.
בכל  יתאפשרו  לא  התקנות  כי  מסתמן, 
הכבישים, אלא רק היכן ששולי הדרך רחבים 
דיים בכדי לאפשר זאת. כעת משרד התחבורה 
יכללו  בהן  פרטנית,  כבישים  רשימת  מגבש 

כביש   ,4 מכביש  נרחבים  קטעים  היתר:  בין 
57 באזור נתניה, כביש 444 באזור ראש העין 
כביש  קטעי  להרחיב  שואפים  במשרד  ועוד. 
שיותר  כמה  לכלול  בכדי  צרים,  שוליים  עם 

כבישים ביוזמה.
גם  שכן  לגמרי,  חדש  במשהו  מדובר  לא 
כיום בחלק מכביש החוף האוטובוסים נוסעים 
בשוליים. ההבדל הוא שבשונה מכביש החוף 
תחבורה  כנתיב  מסומנים  קטעים  שאותם 
שולי  לרשימה  שיתווספו  בכבישים  ציבורית, 
הדרך ישארו מסומנים כשוליים, מתוך מחשבה 

שזה ירתיע נהגים מלנסוע בנתיב.
יותקנו  הנסיעה  תתאפשר  בהם  בכבישים 
אוטובוסים  שרק  שיוודאו  אכיפה,  מצלמות 
נוסעים על השולים, במקביל ישדרו המצלמות 
תמונת מצב לחדר בקרה, בכדי שיוכלו לאתר 

רכבים תקועים בשוליים ולחלץ אותם.

מאת: חיים בנשק

הבריאות  ועדת  לרופא:  לרוץ  בלי 
של הכנסת, בראשות ח"כ אלי אלאלוף 
של  שורה  )שני(  השבוע  אישרה  )כולנו(, 
שלא  הבריאות,  משרד  שגיבש  תרופות, 
ידרשו מעתה מרשם רופא. עד כה, ניתן היה 
לרכוש רשימת תרופות מצומצמת ללא מרשם 
שיכוך  לצינון,  תרופות  התרופות,  בין  רופא. 
כאבים, הורדת חום ומשחות מקומיות. מחר, 
כאמור, צפויה הועדה לאשר רשימת תרופות, 
המכילות חומר פעיל, אותם יספק הרוקח ללא 
מיגרנה,  להתקפי  תרופות  בתרופות:  מרשם. 
להרזיה, נגד תולעים, נגד עצירות, נגד אולקוס 

ועוד.
כי  אמר  אלאלוף,  אלי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
מקצוע  אנשי  שהם  שרוקחים,  הזמן  "הגיע 
מרשמים,  בעצמם  לספק  יוכלו  מלומדים, 
על  להקל  ונועדו  המשכיים  אלה  אם  בעיקר 
הרופאים  תמיד  לא  הלקוח.  של  טרטורו 
בעצמי  "אני  סיפר,  אלאלוף  לנו".  זמינים 
למשחה  נזקקתי  כזה.  סבל  לאחרונה  חוויתי 
לי  לנפק  סירב  המרקחת  בית  אולם  לפצע, 
אותה מכיוון שהיה זה יום שישי והרופא שלי 
אני  לגמרי.  מיותר  זה  יום.  באותו  עבד  לא 
שמח שנוכל להקל הן על האזרחים הסובלים 
שימוש  תוך  העמוסים,  הרופאים  על  והן 

בשירותיהם הטובים של הרוקחים".

שר התחבורה ישראל כץ מקדם פתרון מהפכני לקיצור 
זמני הנסיעה בתח"צ, אוטובוסים יוכלו לנסוע בשולי הדרך

ועדת הבריאות של הכנסת צפויה לאשר מחר רשימת 
תרופות עם חומר פעיל שימכרו מעתה ללא מרשם רופא 
 יו"ר הוועדה: "הגיע הזמן שרוקחים יוכלו לספק בעצמם 

מרשמים"  כל הפרטים על רשימת התרופות



לב לבייב

מאת: חיים בנשק

מצב  עם  מתואמות  נמוכה  והשכלה  נמוכה  הכנסה 
ניתוח  ילדיהם:  ושל  מבוגרים  יחסית של  ירוד  בריאות 
הקשר  את  מציג  )רביעי(,  שעבר  בשבוע  ישראל  בנק  שפרסם 
בין המצב הכלכלי-חברתי לבריאות בישראל. מחברי המחקר 
דנים בשאלה עד כמה המצב הכלכלי-חברתי הוא שמשפיע על 

הבריאות ועד כמה כיוון ההשפעה הוא הפוך.
שמצבה  האוכלוסייה  אחרות,  למדינות  בדומה  בישראל, 
גבוהות  ובתמותה  בתחלואה  מתאפיינת  ירוד  הכלכלי-חברתי 
טוב.  הכלכלי-חברתי  שמצבה  האוכלוסייה  מאשר  יותר 
לדוגמה, ביישובים חלשים, לפי המדד החברתי-כלכלי, שיעורי 
הנפטרים  חזקים.  ביישובים  מאשר  ב-11%  גבוהים  התמותה 
חיים  שנות  כ-33  בממוצע  איבדו  אלה  ביישובים  הנוספים 
עתידיות, מתוכן כ-12 שנות חיים בגיל העבודה. פערי התמותה 
קיימים בכל שכבות הגיל, והם גבוהים במיוחד אצל תינוקות 

ופעוטות עד גיל 4.
בנוסף, מצא המחקר, כי לבעלי השכלה גבוהה, על תיכונית 
"טוב  בריאותם  מצב  כי  לדווח,  ב-72%  גבוה  סיכוי  ומעלה, 
ומטה.  תיכונית   – יותר  נמוכה  מאוד", מאשר לבעלי השכלה 
ב-30%  יותר  נמוך  סיכוי  גבוהה,  השכלה  לבעלי  כן,  כמו 
עד  שנתיים  של  תקופה  פני  על  בריאותם  במצב  להידרדרות 
שלוש שנים. בעלי השכלה גבוהה חשופים פחות לגורמי סיכון 

ובדידות,  מתח  מאוזנת,  לא  תזונה  עישון,  כגון:  בריאותיים, 
ונהנים מנגישות פיננסית טובה יותר לשירותי הבריאות.

כך, למשל, הסיכוי של עובדים בעלי השכלה גבוהה לעשן 
נמוך  פסיבי,  לעישון  חשופים  להיות  או  ביום,  פעם  לפחות 
בקרוב למחצית מזה של עובדים בעלי השכלה נמוכה. הסיכוי 
שעובדים בעלי השכלה גבוהה יְבחנו תוויות תזונה על מוצרי 
מזון, או יעסקו בפעילות גופנית לפחות פעם בשבוע, גבוה פי 

שניים ויותר מהסיכוי של בעלי השכלה נמוכה.
עשויים  הסיכון,  ובגורמי  הבריאות  במצב  אלה  פערים 
להסביר, מדוע אצל עובדים בעלי השכלה נמוכה הסיכוי להיעדר 
מעבודתם בגלל מחלה גבוה בכ-15%, ומשך ההיעדרות שלהם 
ארוך יותר בכ-25% מאשר אצל עובדים בעלי השכלה גבוהה 
)4.9 ימים לעומת 3.9 ימים(. השכלה נמוכה מתואמת גם עם 

סיכוי גבוה יותר לאי-עבודה בגלל מחלה.
ילדים,  של  בריאותם  את  גם  בחן  ישראל  בנק  של  הניתוח 
הכנסתם  ועם  ההורים  השכלת  עם  מתואמת  היא  כי  ומצא: 
לפני  בעבר,  עוני  שחוו  הורים  של  ילדיהם  כך  החיים.  לאורך 
5 שנים ויותר, יש כיום סיכוי נמוך יותר )בכ-5 נקודות אחוז( 

להיות במצב בריאות טוב מאוד.
מבדיקת תמהיל שירותי הבריאות של האוכלוסייה החלשה 
עולה, כי היא נוטה לשימוש רב יותר בשירותי האשפוז בבתי 
הבריאות  משירותי  ברבים  יותר  מועט  ולשימוש  החולים 
בקהילה. תמהיל זה עלול להביא לטיפול מאוחר מדי במחלות 

מדרדרות ולהוביל לחוסר יעילות ובזבוז.

החברתי- המצב  בין  הקשר  "אמנם  כי  מציינים,  החוקרים 
ברור  אינו  הסיבתיות  כיוון  אך  ברור,  הבריאות  למצב  כלכלי 
ייתכנו מקרים שבהם סיבת הקשר היא שמצב  עד תומו, שכן 

הבריאות פגע ברכישת השכלה ובהכנסה ולא להפך".
הסיבתיות,  בזיהוי  החשיבות  את  מציינים  ישראל  בבנק 
ומעמד  מועטה  השכלה  נמוכה,  שהכנסה  "במידה  לדבריהם, 
את  המשפרת  חברתית  מדיניות  בבריאות,  פוגעים  נמוך 
הכנסתם, השכלתם ומעמדם של הסובלים ממצב חברתי-כלכלי 
גם את מצב בריאותם. במידה שכיוון הסיבתיות  ירוד, תשפר 
עניים  של  הכנסתם  משיפור  שתצמח  הבריאות  תועלת  הפוך, 

ומהשקעה בהרחבת ההשכלה תהיה מצומצמת".
עם זאת, אומרים בבנק ישראל, "יהא אשר יהא המשקל של 
לבין  החברתי-כלכלי  המצב  בין  המתאם  סיבתיות,  כיוון  כל 
מוגברים  בריאות  צורכי  בזיהוי  לסייע  יכול  הבריאות,  מצב 
לקויה.  מבריאות  הסובלות  לאוכלוסיות  משאבים  ובהכוונת 
על  ישירות  להשפיע  לנסות  יכולה  המדיניות  כך,  על  נוסף 
המנגנונים שעשויים לקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבריאות. 
ולשימוש  בריא  חיים  לאורח  ותמריצים  חינוך  באמצעות  זאת 
חלשות  אוכלוסיות  של  הנגישות  שיפור  מונעת,  ברפואה 
במקומות  והֵגהות  הבטיחות  על  פיקוח  הבריאות,  לשירותי 
במיוחד  להועיל  עשויים  כאלה  צעדים  וכו'.  מסוכנים  עבודה 
לבריאותן של אוכלוסיות חלשות, וכך לצמצם את הקשר בין 

המצב החברתי-כלכלי לבין מצב הבריאות".

3        כ"ח בתמוז תשע"ו 3/8/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

מחקר בנק ישראל חושף: 
עניים – חיים פחות

מחקר של בנק ישראל מעלה מספר נתונים המוכיחים את הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבריאות 
 ביישובים חלשים שיעורי התמותה גבוהים ב-11% מאשר ביישובים חזקים  החוקרים: "הקשר 

בין המצב החברתי-כלכלי למצב הבריאות ברור, אך כיוון הסיבתיות אינו ברור"

חברת אפריקה ישראל הודיעה בשבוע שעבר כי נחתמה העסקה למכירת 'אפי פיתוח' לבעל השליטה בחברה, 
לב לבייב, בסכום של 550 מיליון שקל  ברשות לניירות ערך מתנגדים לביצוע העסקה שלא בחסות בית 

המשפט ובהליך משפטי המתאים לחברה שנמצאת בחדלות פרעון

מאת: חיים בוזגלו

כי  שעבר,  בשבוע  הודיעה  ישראל  אפריקה  חברת 
השליטה  לבעל  פיתוח'  'אפי  למכירת  העסקה  נחתמה 
בחברה, לב לבייב, בסכום של 550 מיליון שקל. העסקה 
אמורה לקבל מחר את אישורו של בית המשפט המחוזי, ברשות 
לניירות ערך מתנגדים לביצוע העסקה שלא בחסות בית המשפט 

ובהליך משפטי המתאים לחברה שנמצאת בחדלות פרעון.
מוקדם יותר הצביעו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, בעד 
מכירת ניירות הערך של 'אפי פיתוח' לבעל השליטה בחברה, לב 
לבייב והעסקה אושרה כמעט ברוב מוחלט. אפי פיתוח עומדת 
ישראל בשבועות  הנוכחי שמקדמת אפריקה  בלב הסדר החוב 
ברוסיה  הכלכלה  מצב  התדרדרות  רקע  על  זאת  האחרונים, 
אפריקה  של  מצבה  ועל  נכסיה  שווי  על  השלילית  וההשפעה 

ישראל.
החברה  כי  מסרו  ישראל,  אפריקה  בעסקי  המעורים  גורמים 
לא צפויה להתנגד לבקשת הרשות לניירות ערך, מאחר ששווי 
מניות החברה נמצא כיום במינוס. לכן, מכירת אפי פיתוח בהליך 

האג"ח,  מחזיקי  בידי  הערב  ואושרה  שקיימה,  ההתמחרות 
תסייע לחברה לשלם את חובותיה ולהחזיר את השליטה לבעלי 
ואני  לחוב  כולל  הסדר  לביצוע  תסייע  אפי  "מכירת  המניות. 
מאמין שבעל השליטה יתרום את חלקו למהלך במקביל להמרת 
חלק מהחוב למניות", אמר אברהם נובוגרוצקי, מנכ"ל אפריקה 

ישראל.
נמצאת  פיתוח ללבייב  כי אפשרות מכירת מניות אפי  יצוין, 
הון  להזרמת  הדרכים  כאחת  ארוכים  שבועות  כבר  הפרק  על 
ישראל מידיו, במטרה לשמור על השליטה בחברה.  לאפריקה 
ישראל  אפריקה  החזקות  מרבית  בה  כיום,  המצב  לעומת  זאת 
באפי פיתוח )85%( משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח. בנוסף 
לתמורה שיקבלו המחזיקים מלבייב, ההסדר ככל הנראה צפוי 
מניות  והקצאת  הריבית  גובה  הפחתת  המח"מ,  הארכת  לכלול 

אפריקה למחזיקים.
למחזיקי  ישראל  אפריקה  של  הכולל  חובה  הנתונים,  פי  על 
האג"ח עומד כיום על כ-3.2 מיליארד שקל בשלוש סדרות, לאחר 
שהסדר החוב הקודם שלה, שנחתם לפני כשש שנים, הפחית לה 
את היקף החוב הפיננסי נטו ל-2.8 מיליארד שקל בסוף 2010, 

מיליארד   7.4 לעומת 
.2009 בסוף  שקל 
השלמת  ובעקבות 
העצמי  ההון  העסקה 
ישראל  אפריקה  של 

להצטמצם  צפוי 
ב-164  כך  בעקבות 
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העסקה המפתיעה של איל ההון החרדי



הרב פוגל נושא דברים הרה"ר הגר"ד לאו נושא דברים

PB        כ"ח בתמוז תשע"ו 3/8/16        כ"ח בתמוז תשע"ו 43/8/16    י"ח בטבת תשע"ו 

מאת: הילה פלאח

 ,2016 ביולי   26 ה-  שלישי  ביום 
התקיים טקס הענקת תארים ותעודות 
של  החרדי  הקמפוס  ובוגרי  בוגרות  ל-200 
הקריה האקדמית אונו בפקולטה למשפטים 

ובפקולטה למנהל עסקים.
במהלך הטקס נאם שר החינוך, ח"כ נפתלי 
בנט ואמר: "אני חושב שהיום יש עוד 270 
סדקים בתקרת הזכוכית של החברה החרדית. 
עד לפני מס' שנים עברנו תקופה בה התנפלו 
על החרדים, היתה ירידה בהשכלה הגבוהה 
של החרדים, כי הדרך היא בהדברות. מעולם 
לא קרה שבתקופה כ"כ קצרה היה נזק כ"כ 

 – בישראל  רוח חדשה  יש  היום  אבל  גדול. 
אתם רצויים". 

יש  היום  "עובדתית  ואמר:  הוסיף  בנט 
הציבורי,  למגזר  שמתקבלים  חרדים  יותר 
שזה גם הישג, אבל אין מספיק חרדים במגזר 
ליצור  הרצון  את  לו  שיש  מי  לכן,  הפרטי. 
שותף  תמצאו   – חשובה  הכי  העצה  חברה. 
את  שהקמתי  לפני  עוד  מעולים.  שניים  או 
החברה, מצאתי את השותפים, ורק אחר כך 
הבאתי רעינות. לא היה לנו רעיונות. משנים 
את הדרך תו"כ כל כך הרבה פעמים. החיים 
החשוב  הדבר  אולי  זיגזג.  הם  העסקיים 
וההתחלה תהיה קשה.  יהיו אכזבות  ביותר. 
ממשיכים. בפעם השביעית אולי תצליחו. גם 
אם יגידו לא, זה לא מקרין עליכם. זה אומר 

אל  החיבור,  את  מצאה  לא  עוד  שהחברה 
אתה  אם  גם  הגבול  הם  השמיים  תתייאשו, 
ירא שמיים. אני מלא שמחה לראות אתכם, 
המגזרים  וכל  ישראל  מדינת  רצויים,  אתם 
המון  לכם  מאחל  לטובה.  אתכם,  מחפשים 

הצלחה"
לכל  ברור  "היום  ואמר:  הוסיף  בנט 
שבמגזר הפרטי יש גיבנת מסוימת. קצת יותר 
קשר לאדם חרדי לעומת אדם לא חרדי. אבל 
אם אני מנכ"ל חברה, מה שמעניין אותי זה 
להביא תוצאות. אני רוצה לדעת האם אפשר 
מחפש  המעסיק  שלי.  לחברה  ערך  לקבל 
יכולת  אופטימיות,  חיוביות,   – תכונות 
בינאישית, לתקשר, אין כמעט עבודה שהיא 

לא עבודה צוותית, הגדלת ראש".

הוענקו תארים ל-200 בוגרי 
הקריה האקדמית אונו

חוכמה בגוים

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

מאת: חיים בנשק

המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה 
את  הכנסת  של  הכלכלה  לוועדת  )שלישי(  שעבר  בשבוע 
הדו"ח  הבנקאיים.  השירותים  מחירי  אודות  שנתי  החצי  הדיווח 
האשראי  כרטיסי  וחברות  הבנקים  הכנסות  דיווחי  על  מבוסס 
בעלות  הירידה  נמשכת  הדו"ח,  פי  על  ידם.  על  שנגבו  מעמלות 
החודשית של ניהול חשבון עו"ש, עם זאת העלות החודשית של 
החודשית  העלות  שינוי.  ללא  נותרה  אשראי  בכרטיסי  שימוש 
לחשבון משק בית בבנקים, מוערכת ב-25.5 ש"ח בחודש. העלות 
מורכבת משני גורמים: עלות ניהול עו"ש וקבלת מידע המסתכמת 
בו  והשימוש  אשראי  כרטיס  החזקת  ועלות  ש"ח,  בכ-14.7 

המסתכמת בכ-10.8 ש"ח.
בחמש השנים האחרונות, 2015-2011, חלה ירידה של כ-13.3% 

להיכנס  צפויים  הקרובה,  השנה  במהלך  עו"ש.  עמלת  בגובה 
לתוקף מספר הנחיות שיביאו להפחתה נוספת בעמלות, להגברת 
הפחתת  ביניהם:  הבנקאי.  הצרכן  של  מצבו  ולשיפור  השקיפות 
התעריפים  כשטווח   ,₪  15 ל-  סטנדרטיים  דוחות  בגין  העמלה 
כיום נע בין 13 ל-55 ₪, והפחתת עמלה בגין שינוי מועד פירעון 
של הלוואה לדיור מ- 125 ש"ח לעמלה בגובה עמלת פעולה על 

ידי פקיד, כ-6.5 ₪.
לעומת עמלות עו"ש, חלה עלייה בעלות החזקת כרטיסי אשראי, 
בשיעור מצטבר של כ-20% בהשוואה לשנת 2011. כאמור, עלות 
את  כוללת  זו  עלות   .₪  10.8 ב-  מוערכת  אשראי  כרטיס  החזקת 
כל השירותים בקשר לכרטיס אשראי: דמי כרטיס, משיכות מט"ח 
לחודש  ממוצע  כרטיס  דמי  עלות  ועוד.  בחו"ל  עסקאות  בחו"ל, 
הסתכמה  וזהב  בינלאומי  מקומי,  מסוג  אשראי(  לכרטיס  בפועל 

בכ-7.4 ₪ בחודש.

המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת את 
הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים  ירידה של כ-13% הגובה עמלת 

עו"ש ב-5 השנים האחרונות, לעומת זאת עלות החזקת כרטיסי אשראי עלתה ב-20%

ירידה בעמלות
לאורכה  מטייל  שבוע  כבר  אני 
מופתי.  הסדר  הולנד.  של  ורוחבה 
ממה  מידי  יותר  הרוגע  נשפכת.  האדיבות 
הזמנים  משתלמת.  הסבלנות  צריך.  שאני 
מדויקים. כל אחד נוסע במסלולו. ההיגיון 
ולפניו החיוך. ההרגשה  שולט בכל מקום. 
הכללית היא שהם יצאו מגדרם כדי להסביר 
את פניהם לתייר בכלל ולי כישראלי בפרט.
הם  איך  הזמן.  כל  קודח  שלי  והראש 
הצליחו במקום שאנחנו הישראלים נכשלנו. 
איך הם יותר אדיבים מאיתנו כשהביישנות 
היא חלק מהעם היהודי. איך הם מדויקים 
לוח  עם  חיים  יותר מאיתנו. בעוד שאנחנו 
העם  של  וזמנים  מועדים  של  קשיח  זמנים 
היהודי. איך הסדר והניקיון מנת חלקם ולא 
שאצלנו  בעוד  פינה.  באף  לכלוך  תמצא 

בישראל לא תמצא ניקיון באף פינה.
לשתף  חייב  שאני  למסקנה  הגעתי  אז 
היא  בתים  בעלי  שדעת  הוא  ונכון  אתכם. 
שאני  מה  כל  לכן,  תורה.  מדעת  ההפך 
לי  נראה  לכן  הפוך.  לכם  כותב  אני  חושב 

שיש בתובנה שלי משהו אמיתי.
בגויים  תורה  תאמין,  בגויים  חוכמה 
שנתיים,  שנה,  בן  קטן  ילד  תאמין.  אל 
מתרגשת,  המשפחה  וכל  חוכמות  עושה 
למשפחה.  גאון  שנולד  וחושבת  צוחקת 
רק  הם  והצחוק  ההתרגשות  למעשה  אבל 
באופן יחסי לחוכמה של הילד. אבל הם לא 

יחסיים לשכל שלנו.
כך גם אצל הגוי. יש חוכמה, סדר, ניקיון, 
אלינו  ביחס  רק  זה  אבל  אדיבות.  אומנות, 
אנחנו  ולכן  לזה  מורגלים  לא  שאנחנו 
זה  את  נמדוד  אם  אבל  מזה.  מתפעלים 
ברמה  היא  שלהם  האדיבות  הישר,  בשכל 
ביחס לשנים  כי  אותנו.  תינוק שמרגש  של 
קיומה  לעומת  שלהם  המדינות  שקיימות 
זה  שלה  וההתפתחות  ישראל  מדינת  של 

באמת מעלה גיחוך.
בשכל  מלא  היהודי  העם  נקודה.  ועוד 
רוחניים  לעולמות  נמשך  הוא  ורגש. 
עמוקים: תורה, שירה, פיוט, אמונה, יראת 
מצויים  לא  האלה  העולמות  כל  שמים. 
עולמי  בעל שם  צייר  יהודי  קיים  לא  בגוי. 
כוואן גוך. לא קיים נהג מרוצים כשוחמכר 
הגרמני בעם היהודי. לעומת זאת לא תמצא 
בגויים פרשן כרש"י או כהרמב"ם, שכתבו 

חיבורים חובקי היסטוריה. 
עיניים,  המראה  כלפי  חוץ,  כלפי  לכן, 
הם אלופים וישקיעו את כל נשמתם בכלפי 
גשמי,  הכל  שלהם  בפנימיות  אבל  חוץ. 
גשמיים  בעולמות  שטוף  הכל  רקוב,  הכל 
מתיקות  היהודי  אצל  החיים.  ובהנאות 
התורה היא הנאת החיים האמיתית. מעשה 
מאדיבות  אלף  פי  גדול  שמיים  לשם  חסד 
וסדר  וניקיון  כתובת.  לתייר  להראות  של 
מלכלוך.  והיסטריה  נוחות  של  עניין  הינו 
מקווה  לטבילת  שלהם  ניקיון  דומה  ואינו 

אחת שלנו. 
להעמיק  להמשיך  לי  שנותר  מה  לסיום, 
של  לבואו  איתכם  יחד  ולצפות  בנושא 
ממנו  ולשמוע  ממש  בקרוב  צדקנו  משיח 
את הייחודיות האמיתית שלנו כעם סגולה.

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

המפקחת על הבנקים: ירידה בעלות ניהול עו"ש

הטקס התקיים במעמד הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א, שר החינוך והתפוצות, 
ח"כ נפתלי בנט, יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט, ראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי 

ודיקן הפקולטה למשפטים פרופ' יובל אלבשן 



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

*8860
לפרטים התקשרו:

של מזרחי טפחות 

פיקדון שנזיל בכל שנה
וגם מבטיח תשואה שעולה ועולה

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

פיקדון שנזיל בכל שנה וגם מבטיח ריבית שעולה ועולה

פיקדון ליצ'י
של מזרחי טפחות

לקוחות כל הבנקים, הכירו את

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

פטל
פקדונות מידיים

אפרסמון
פקדונות לטווח קצר

רימונים
פקדונות נזילים

דובדבן
פקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פקדונות דו מסלוליים

פומלית
פקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פקדונות לטווח ארוך

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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קצרצרים

שביעות רצון גבוהה של המטופלים
של  מרפאות  מעשר  אחת  היא  עזרא  מרפאת 
'כללית' בעיר בני-ברק, אבל כל מי שביקר בה, 
האחת  היא  שעבורם  יגידו  כאלה,  אלפים  ויש 
והיחידה. יש לכך לא מעט סיבות ובראשן היחס 
משל  במרפאה,  מבקר  לכל  הניתן  המיוחד 
היה מטופל יחיד בה. סיבה נוספת היא פריסה 
החל  במרפאה,  רפואיים  שירותים  של  רחבה 
משפחה  רפואת  הכוללת  ראשונית  מרפואה 
במגוון  יועצת  לרפואה  גם  כמו  ילדים,  ורפואת 
נוירולוגיה,  אורתופדיה,  עור,  כמו:  תחומים, 
כירורגיה ועוד. לא פחות מ-14 רופאים מקבלים 
קהל במרפאת עזרא. ברפואת ילדים וברפואת 
רופאים  של  בשורה  המטופלים  זכו  משפחה, 

מוערכים ומנוסים. 

מחפש הלוואה נוחה? 
כולנו  אצל  מתאפיינת  השנה  של  זו  תקופה 
מרכנתיל  המשפחתיות.  בהוצאות  בצמיחה 
אלף   200 עד  של  בסכום  הלוואות  מציע 
ההלוואות  החתונה.  שמחת  למימון  שקלים 
ניתנות לתקופה של עד 7 שנים בתנאים נוחים 
בנוסף,  חודשיים.  תשלומים   84 ב-  לפירעון 
טובים  מתנאים  במרכנתיל  הצעיר ייהנה  הזוג 
בניהול חשבון העובר ושב ומשלל הטבות ביניהן: 
בחינם,  אשראי  כרטיס  עו"ש,  מעמלות  פטור 
פנקסי שיקים ללא עלות והטבות נוספות. בנק 
באמצעות  לחופשות  מימון  גם  מציע  מרכנתיל 
 5,000 של  בסכומים  הלוואות  מסלולי  מספר 
שקלים, 10,000 שקלים ו- 15,000 שקלים אשר 
299 שקל  תוחזרנה בתשלומים חודשיים בסך 

לחודש. 

מתגוררים באשדוד? 
'כללית' באשדוד  לקוחות 

נהנים מאיכות רפואית וממגוון רחב של שירותים 
על  הניתנים  ביותר  הגבוהה  ברמה  רפואיים 
השונים  הרפואה  בתחומי  המומחים  מיטב  ידי 
לכללית  ביותר.  החדיש  הרפואי  המכשור  עם 
רחבה  עירונית  בפריסה  באשדוד  מרפאות   17
החרדיים.  באזורים  ממוקמות  מתוכן  כשחמש 
נרחב  הניתנים  הרפואיים  השירותים  מגוון 
רפואת  ילדים,  רפואת  משפחה,  רפואת  וכולל 
בריאות,  סדנאות  אחיות,  יועצת,  רפואה  נשים, 
בדיקות מעבדה,אולטרא סאונד, בתי מרקחת, 
כן  כמו  ועוד.  הילד  התפתחות  פיזיותרפיה, 
במגוון  יועצת  רפואה  שירותי  "כללית"  מציעה 

נושאים.

גם הקירות מתרעננים הקיץ
נירלט מביאה לשוק היצע 
דקורטיביים  אפקטים 
קל  חשוב,  והכי  מגוון 
צריך  לא  ליישום.  ופשוט 
עם  מדופלם.  צבעי  להיות 

האפקטים הדקורטיביים של נירלט, תקבלו חלל חדש 
ורענן בקלות, וללא הוצאה כספית גדולה. צביעה עם 
לשנות  יכולה  נירלט  של  הדקורטיביים  האפקטים 
לחלוטין ובתוך כמה שעות, את האווירה והמראה של 
צבע  הינו  דקורטיבי  אפקט  בבית.  אצלכם  חדר  כל 
קירות בעל מרקם ייחודי, המעניק לקיר מראה מעוצב. 
לכל אפקט דקורטיבי מראה האופייני רק לו, לדוגמא: 
מנצנץ, חולי, קטיפתי, מחוספס וכו'. לשימוש בצביעה 
באפקט דקורטיבי יתרונות בולטים: קל ליישום, שינוי 

גדול במחיר קטן, עושר של גוונים ושינוי מהיר. 

פעילות קיץ ללא תשלום
הקיץ  חופשת  ימי 
חמים  הבעל"ט 
ומתישים, הילדים בבית 
הפעלות,  מחפשים 
מאיים  הכבד  החום 
צהלות  את  להשבית 
סנטר  קניון  החופש. 
ירושלים  בואכה   1

הקיץ  לקראת  שעריו  את  הכין  ומקורה  ממוזג 
בהכנת פעילויות ייחודיות, אטרקציות ועוד הרבה 
הפתעות שילוו את חווית הקניות בסנטר 1 לבילוי 
וחוויתי. והשנה יתארח הזמר איציק אשל  מרענן 
אב  בי"א  מלאה(,  )בהפרדה  שמח  שירה  במופע 
רחוב   1 סנטר  קניון   .18:30 בשעה  שני  15.8יום 

ירמיהו 43 ירושלים.

מכוני פיזיותרפיה מהמתקדמים ביותר
בריאות  שרותי  למכבי 
פיזיותרפיה  מכוני 
ביותר  מהמתקדמים 
בארץ. בירושלים יש למכבי 
פריסה מצוינת של מכונים 
מענה  הנותנים  ושירותים 

לכל המטופלים: תינוקות, ילדים, נוער, גברים, נשים, 
ושימור.  שיפור  דורש  שתפקודו  מי  ולכל  קשישים, 
מכוני הפיזיותרפיה של מכבי בירושלים פרוסים בכל 
העיר – המכון המרכזי ברחוב אגריפס, מכון בקרית 
יובל, בפסגת זאב, ברמות, במעלה אדומים, בביתר 
עילית, באפרת, במודיעין עילית, ועכשיו השיקה מכבי 
הרפואי  במרכז  ומפוארים  חדישים  מכונים  שני  עוד 
החדש פנינת חמד ברוממה, ובמרכז הרפואי החדש 

בארנונה. 

התינוק שלך סובל מקוליק?
בחודשי  בתינוקות  מאד  שכיחה  הגזים  תופעת 
החיים הראשונים המלווים באי נוחות ובהתקפי 
המדעית  המנהלת  מזרחי,  רננה  ארוכים.  בכי 
נוחות  "אי  התופעה:  על  מסבירה  מטרנה,  של 
בטנית, גזים והתקפי בכי, נפוצים בקרב תינוקות 
רבים עד גיל 3-4 חודשים והם מכונים גם בשם 
הקשורה  פיסיולוגית  בתופעה  מדובר  "קוליק”. 
שלה  הבולט  והביטוי  המעי  להבשלת  כנראה 
והתינוק  במידה  התינוק.  של  ממושך  בכי  הוא 
ניזון מתחליף חלב, מומלץ לבחור בכזה המיועד 
להקלה על מערכת העיכול במיוחד לתקופה זו, 
כמו מטרנה מהדרין ספיישל, שהינו בעל הרכב 
התורמת  פרוביוטיקה,  מכיל  לעיכול.  קל  ייחודי 
מחקרית  שהוכחה  והיחידה  המעי  להבשלת 

בישראל להפחתת תחלואה במערכת העיכול.

כשטיפוח פוגש במרכך הכביסה
סדרת  את  מחדשת  סנו 

מקסימה  כביסה  מרככי 
care  בעלי ניחוחות חדשים 
ועכשיו  במיוחד  ומפנקים 
של  במיכל  גם  להשיג  ניתן 
סנו  של  המרככים  ליטר.   4
רחב  למגוון  המתווספים 
מבית  כביסה  מוצרי  של 

מוצרים  בהשראת  הינם  'סנו' 
שקדים,  של  תמציות  בתוספת  קוסמטיים 
של  הרגשה  לבד  המעניקים  משי  או  קמומיל 
ומשמידים  זמן  לאורך  מבשמים  מלטפת,  רכות 
חלב  המפנקים:  הניחוחות  ובקטריות.  חיידקים 

ודבש ופריחה לבנה, גם במיכלי 4 ליטר.

פרויקט ייחודי: "עולם הילד" 
בריאות  שירותי  במכבי 
שוקדים  ברק  בני  במרחב 
פרויקט  בהקמת  אלו  בימים 
חדשני וייחודי – "עולם הילד". 
בריאות  שירותי  במכבי 
"עולם  את  הקימו  ברק  בבני 

הילד" שעונה על הצרכים הייחודיים של ילדינו, 
ולחזונה,  מכבי  לרוח  בהתאם  מענה  ונותן 
לכל  ומקצועית  איכותית  שלמה,  בריאות  לתת 
ברגנר  איתן  ד"ר  הרפואי  המנהל  מכבי.  חברי 
במרכז  הנמצא  החדש  הילד"  "עולם  כי  מציין 
הרפואי שברחוב כהנמן, מתוכנן מתוך מחשבה 
ומנקודת הראות של הילד, בגובה העיניים. כל 
נינוחה,  נעימה,  באווירה  מבוצעים  הטיפולים 

משובבת נפש, מרגיעה ומפוגגת פחדים. 

ג'ל רחצה מהפכני 
 crèma men מותג הטיפוח לגברים

ג'ל  בישראל,  לראשונה  משיק 
רחצה  ג'ל  בלוק,  אקטיב  רחצה 
טיפוח  סדרת  מתוך  מהפכני 
שעות   12 המעניק  לגבר,  חדשה 
ג'ל  גוף.  ריחות  מפני  הגנה  של 
הריח  גורמי  את  מנטרל  הרחצה 

לאורך כל היום, מכיל רכיבים מיוחדים אשר לוכדים 
ייחודית  פורמולה  ובעל  גוף  לריח  הגורמים  את 
הפועלת לניטרולם. ג'ל הרחצה מציע פתרון לגברים 
הסובלים מהזעת יתר, מתאים לכל סוגי העור ושימוש 
יומי בו מעניק לך מעניק תחושת רעננות וניקיון לאורך 
בלוק:  אקטיב  בסדרת  נוספים  מוצרים  היום.  כל 
הגנה  המעניקים  ג'ל  ודאודורנט  ספריי  דאודורנט 

אקטיבית ל-24 שעות. מחיר לצרכן: 19.99₪ 

איכות, כשרות ובריאות
ביקר  לוין  יריב  התיירות  שר 
במפעל המזון תמ"מ בנתב"ג 
תהליך  את  מקרוב  ובחן 
הכנת המזון הכשר המסופק 
ולתיירים  התעופה  לחברות 
והנכנסים לישראל.  היוצאים 
כי  ציין השר  ביקורו,  בסיכום 
שילוב  מהווה  תמ"מ  "מפעל 
של קולינריה ישראלית לצד 

המוצר".  ובריאות  כשרות  איכות,  על  הקפדה 
השר  באוזני  ציין  תמ"מ  מנכ"ל  שוצמן,  אמיר 
בלבד.  כשר  מזון  ומספק  מייצר  "המפעל  כי, 
מיוצרות כמות שיא של 30,000  ביומו,  יום  מדי 
העובדים  בזכות  וזאת  שונות  בקטגוריות  מנות 

המסורים". 

שולחן מפואר גם בטיול
בעיצומה,  הקיץ  עונת 
החופשות  ועמה 
והטיולים,  המשפחתיות 
כולנו רוצים לצאת לטבע 
הילדים.  עם  וליהנות 

ב'חד פעמית' עוזרים לכם לצלוח את החופש 
במינימום מאמץ. עם כלים חד פעמיים תחסכו 
וגם  ולשטוף,  לקרצף  הצורך  את  מעצמכם 
בטבע תוכלו לקפל את המפה עם כל הכלים 
המשומשים ולהשליך ישירות לפח האשפה. כך 
תוכלו ליהנות מימי חופשה  נהדרים ללא מאמץ 
מיותר וכן גם בחיסכון כספי. סניפי חד פעמית 
בירושלים: סניף גבעת שאול: גבעת שאול 23, 
צומת  סנהדריה:  סניף   ,7 מלאכי  גאולה:  סניף 

סנהדריה, שמואל הנביא 97.

לחם דג בלחם בשר
לתשעת  נערכים 
ב"לחם  הימים 
ב.ס.ר  בסניף  בשר" 
נמל  ובסניף  החדש 
בימים  אביב.  תל 
לאכול  אסור  בהם 
לכם  מחכה  בשר 

תפריט עשיר וגדול הכולל 10 סוגי דגים, קציצות 
מגוון  כן,  כמו  ומיוחדות.  טעימות  מנות  ועוד  דגים 
המנוסים  השפים  ממיטב  מיוחדות  תוספות 
מבית לחם בשר ובכשרות המהודרת "יורה דעה" 
בנשיאות הרב מחפוד שליט"א. חדש: לחם בשר 
סניף ב.ס.ר משיק אולם אירועים בוטיק ויוקרתי עד 
70 מקומות ישיבה. לאירוע ברמה שטרם הכרתם. 

רוטס השיקה תוספי תזונה וויטמינים חדשים
התזונה  תוספי  חברת 
הטבעית  והטואלטיקה 
השיקה  'רוטס',  המובילה 
לאחרונה מספר תוספי תזונה 
לבריאות  חדשים  וויטמינים 
בפעילויות  הגוף  ולחיזוק 

הוצגו  והוויטמינים  התזונה  תוספי  היומיומיות. 
ובתי טבע מכל  נציגי בתי מרקחת  בפני תזונאים, 
שהתקיים  מיוחד  באירוע  ועיתונאים  הארץ  רחבי 
בהשתתפות  בירושלים,  'ריקוטה'  במסעדת  ביום 
מנכ"ל 'רוטס' אורן שניאורסון והדיאטנית ד"ר רינה 
גרנות. בתום האירוע קיבלו המשתתפים שי ייחודי 
למארחים  והודו  'רוטס'  המותג  מוצרי  את  הכולל 
על חשיפתם לסגולות הבריאותיות של הוויטמינים 

ותוספי התזונה והטואלטיקה הטבעית.

לקיץ ולט' באב בנוחות המרבית
תשעה  לקראת 
במהלכו  באב 
נעילת  נאסרה 
מציעים  הסנדל, 
קרוקס  ברשת 
מגוון  מור   &
נעלים  של  עצום 

הקיץ  ולימי  באב  לתשעה  ומאווררות  קלות 
ונוחים,  כולם מחומרים קלים  החמים העשויים 
לכל  מתאימים  והם   – כלל  עור  בהם  שאין 
וילדות. בכל  המשפחה – לנשים, גברים, ילדים 
מגוון  גם  מוצע  מור   & קרוקס  מחנויות  אחד 

נעלים רחב במחירי sale ועודפים מיוחדים.

שבת שלום לנועם
כוויות,  בעקבות מקרים רבים של 
כי  מזהירים,  הבטיחות  בארגוני 
מצריך  השבת  במיחם  השימוש 
בר  מיוחדת.  וזהירות  היערכות 
המים 'נועם 1' הינו הבשורה אליה 
ציפו כולם, מים טעימים וטהורים, 
ומותר  השבוע  בכל  וקרים  חמים 
גם  טמפרטורה  בכל  לשימוש 

בשבת לכתחילה לדעת כולם. לבר המים 'נועם 
ומתהדר  הילדים,  לבטיחות  מיוחד  התקן   '1
חדשני  עיצוב  במיוחד,  מהודרות  בכשרויות 
פחות  ולא  דיגיטלית.  לד  תצוגת  עם  ומושלם 
בתעודות  )מפורש  בטבילה  צורך  אין   – חשוב 

הכשרות( חייגו:*8510

תשעת הימים עם תפריט דגים מורחב
חודש  ראש  שבין  הימים  בתשעת 

נהגו  בהן  באב  לתשעה  אב 
לאכול  שלא  ישראל 
זוכים  הדגים  ויין,  בשר 
במסעדה  לעדנה. 
מסעדה  ריקוטה, 
חלבית  איטלקית 
למהדרין  כשרה 

מעולה, מציעים לכם ליהנות ממגוון מנות הדגים 
ריקוטה  החלביות.  המנות  ושאר  הייחודיות 
שוכנת בלב אזור ההיי-טק בהר חוצבים במקום 
אישי  שירות  ועם  ואלגנטי  נקי  ושקט,  פסטורלי 
חוויתי ומנות עשירות וטעימות במיוחד שישאירו 

אתכם עם טעם של עוד.

כשרות לסמארטפונים 
סטולין  קרלין  רבני  ועד 
לענייני  בארה"ק 
טכנולוגיה פרסם בימים 
תעודת  האחרונים 
"בפיקוח"  כשרות 
מכשירי  מגוון  על 

במסלולים  "סמסונג"  של  החכמים  הטלפון 
בוועד  פיקוחם.  תחת  העומדים  'עסקן'  של 
"לאחר שבדקנו  כי  רבני קרלין סטולין מציינים 
כי  נמצא  שבהם,  והחסימה  המכשירים  את 
המכשירים הנ"ל חסומים היטב לכל תוכן שאין 
ורק  אך  פועלים  והם  מהם  נוחה  חכמים  רוח 

בסמכותנו ועל פי הנהלים שנקבעו".

שולחן שבת מושלם 
שתפאר  שהשתייה  כדאי 
תהיה  שלכם  השבת  את 
המשקאות  מסדרת 
'טריפ  הקלים החדשה של 

מטריף!  ובטעם  ואקזוטיים  טרופיים  בניחוחות  פלוס' 
קלים  משקאות  זה  בשלב  כוללת  החדשה  הסדרה 
תות-בננה,  אפרסק,  מנגו,  תפוזים,  טעמים:  בשישה 
למהדרין  כשרה  המשקאות  סדרת  ותפוחים.  ענבים 
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. משקאות טריפ פלוס 
ענבים  תות-בננה,  אפרסק,  מנגו,  תפוזים,  בטעמים 
באמצעות  ויוצרו  טבעי,  פרי  רכיבי  כוללים  ותפוחים 
חומרי גלם מהטובים ביותר המגיעים ממדינות המוצא 
אפריקה.  ודרום  ברזיל  כמו  הטרופיים  הפירות  של 
יתווספו לסדרת המשקאות הקלים טעמים  בהמשך 
נוספים ומפנקים ותושק גם סדרה ללא תוספת סוכר.

הסירי דאגה )וכתמים( מליבך
חופשת  כאן,  כבר  הקיץ 
ומלאכת  בעיצומה  הילדים 
הסרת הכתמים אינה נגמרת... 
צבעים  פירות,  שוקולד,  גלידה, 
של  מגוונים  כתמים  ושאר 
קליה  בווניש  מהנות.  חוויות 
ליהנות  אתכם  מזמינים  גולד 
בחופשיות מכל החוויות: לאכול 

מכתמים.  לחשוש  ולא  בהנאה,  לטייל  בכיף, 
בהסרת  מוכחת  יעילות  גולד  קליה  לווניש 
כתמים קשים, ב- 30 שניות בלבד! ווניש קליה 
הינו מותג בינלאומי בעל מוניטין בהסרת כתמים 
נוסחה  לפי  מיוצר   Gold קליה  ווניש  קשים. 
עוצמתית במיוחד אשר מנצחת כתמים יבשים, 
אפילו כאלו שהתייבשו על הבגד במשך 7 ימים! 

יש סנו – אין חרקים 
ליהנות  לכם  מאפשרת  סנו 
שקט  של  ארוכה  מתקופה 
לטווח  מחרקים בטיפול אפקטיבי 
המכיל    k300 +8 סנו  עם  ארוך 
הקוטל   IGR מסוג  ייחודי  מרכיב 
ביכולת  ספציפית  מטפל  חרקים, 
הגדילה של תיקנים צעירים, ומונע 
תיקן  של  אוכלוסיות  התפתחות 
אזורי  על  ישירות  מרססים  גרמני. 
והתיקנים  התיקנים  של  המעבר 
נקטלים מיידית למשך 8 חודשים 
נקי  מבית  תיהנו  בהם  ויותר 

מתיקנים.

4 פעולות במוצר אחד
במיוחד,  לחוצים  בזמנים 

אבל  שלו  את  דורש  כשהבית 
קאלק  אנטי  סנו  דוחק,  הזמן 
מצוין  פתרון  הוא  כללי  לניקוי 
להברקה מהירה ופשוטה. מנקה 
כללי רב שימושי, מושלם לניקוי 

ולהסרת  הבית  כל  של  מהיר 
מסיר  שונות:  פעולות   4 למוצר  בקלות.  אבנית 
במיוחד.  קשה  ולכלוך  חלודה  שומן,  אבנית, 
חרסינה,  נירוסטה,  קרמיקה,  ברזים,  ל:  מתאים 
כיריים, סירים, משטחי מטבח ועוד. ניתן להשגה 
בתרכיז  מאמץ,  וללא  לשימוש  נוח   – בתרסיס 
חסכוני של 2 ליטרים וסנו אנטי קאלק באריזת 50 
מטליות לניקוי כללי – לניקוי מהיר של משטחים 

ועוד.

דאודורנט שמדבר לגברים
בטיטניום  נערכים  אלו  בימים 
השעון  סביב  מוגבר  לייצור 
הנמכר  הספריי  דאודורנט  של 
בעקבות  זאת  בישראל.  ביותר 
ביקושים רבים מרשתות השיווק 
לקראת  הפרטיות  והחנויות 
תקופת שלושת השבועות, בהם 

מרבים להשתמש בדאודורנט. סדרת 
דאודורנט ספריי לגבר של המותג טיטניום בעלת 
רעננות  תחושת  המעניק  ועצמתי  מדויק  ניחוח 
וביטחון למשך שעות ארוכות עם ניחוחות שנכנסו 
  BLACKסדרת ,CLASSIC לקלאסיקה – סדרת
ו- סדרת METAL. ניתן להשיג במחירים מיוחדים 

בכל רשתות השיווק והפארם.

צרכנות 
ארוחה חלבית משודרגת

כדי  תעשו  לא  מה 
לשדרג את הארוחה 
ת  י ת ח פ ש מ ה
מחלבת  שלכם? 
לכם  מגישה  יטבתה 
על  רטבים  סדרת 

בראשות  מהדרין  בד"צ  בכשרות  שמנת  בסיס 
שימושים  של  רב  מגוון  לרטבים  רובין.  הגר"א 
תפו"א,  מעל  לפסטה,  כרוטב  ומתאימים 
אפילו  או  לזניה  או  פשטידה  לבלילת  להוספה 
או כל תוספת חמה אחרת.  כתוספת לחביתה 
רטבי השמנת הינם: רוטב שמנת עם 4 גבינות, 
עגבניות.  עם  או  פטריות  עם  שמנת  רוטב 
הרטבים משווקים באריזות 250 מ"ל עם פקק, 

בדומה לאריזות שמנת יטבתה. 

בין הזמנים במרכז תרבות היין 
אתכם  מזמינים  כרמל  ביקבי 
היין  תרבות  במרכז  לביקור 
ביקור  המציע  יעקב  בזכרון 
חוויתי המשלב סיורים, סדנאות 
ההיסטורי,  ביקב  יין  וטעימות 
את  ומציג  שעריו  הפותח 

בישראל  היין  תעשיית  מראשית  המרתק  הסיפור 
טעימות  כיום, כולל  היין  של  החדש  העולם  ועד 
מקצועיות. הסיורים ביקב נערכים בתיאום מראש 
ובימים א'-ו' )עלות לאורח: 30 ₪(. במקום פועלת 
נלווים. איך מגיעים?  ואביזרים  יינות  חנות לממכר 
נוסעים בכביש פרדיס-יקנעם )כביש 70( עד צומת 
שפיה. פונים לזכרון יעקב )לכניסה הצפונית(. אחרי 
קילומטר רואים מצד ימין את מתחם 'יקבי כרמל'. 

מרכז תרבות היין: 04-6391788  

 MUST חדש ממותג
של עלית מקבוצת 

שטראוס: מסטיקים 
מרעננים ללא סוכר 

בטעמי לימונענע 
 Bubble ומנטה פירות
mint. כשרות: מגדים, 

בד"ץ העדה החרדית

חדש ברודריגז: מנת 
מיני-המבורג לילדים 
שרוצים ארוחת שף 

כמו גדולים. כשר 
למהדרין בהשגחת 

הגאון רבי שלמה 
מחפוד שליט"א. 

בתוקף עד כ"ט תמוז 
תשע"ו )4.8.16(

'יקבי ברקן' מציגים את יין 
הרוזה, בציר לשנת 2015 

מסדרת האיכות ספיישל רזרב. 
היין משלב חמיצות טובה 

ומרעננת עם ארומות פירותיות. 
מחיר: כ- 70  ₪ 

חברת מעולה מזמינה אתכם ליהנות מקרקר שומשום 
מעולה, פריך ועדין. כשרות: בד"צ העדה החרדית ירושלים

בשמרלינג'ס מזמינים 
גם את המוגבלים 

בצריכת סוכר 
ליהנות מחופשת קיץ 
מתוקה ומפנקת עם 

השוקולדים היוקרתיים 
שלנו ללא תוספת 

סוכר ולזכות בחוויית 
טעם אנינה ומתוקה

לראשונה בישראל 
בשורה לצרכני תחליפי 

החלב מתנובה: 
 BIO משקאות סויה

עם פירות בטעמי 
פטל-תפוח, תות-בננה 

ואפרסק 1.2% שומן

"מאפיית הצבי" מרחיבה 
את הפעילות בבני ברק 

ופותחת סניף חדש ברח' 
רבי עקיבא 20, ברח' הירקון 

8 וביצעה שיפוץ ושדרוג 
של הסניפים ברח' רש"י 
וברח' ז'בוטינסקי. סה"כ 

מתפעלת כיום 10 סניפים 
באזור בני ברק

ל'הוד לבן' מגוון מוצרים 
העונים לצורך של 'מהיר 

קל וטעים' לילדים 
ומבוגרים בחופשת 

הקיץ: סדרת שניצלים 
ושניצלונים, קציצות 
מוכנות בטעם ביתי 

וגם נקניקיות ומבחר 
פסטרמות בטעמים 

אהובים. 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח





המחלקה
לבריאות
הציבור

בס“ד

בימי "בין הזמנים" הקרבים ובאים ישנה הזדמנות לקורס עזרה 

ראשונה קצר ברמה ובאיכות גבוהות ויחודיות.

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

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

את הקורס יעבירו מדריכים מוסמכים מטעם מד"א,

בפיקוח ועדת הרבנים ובליווי משמרת הקודש והחינוך, ובסיומו 

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

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

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

הרישום באמצעות  8101* 

בלבד .  הקורס מיועד לגברים מעל גיל 20

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

בברכה  ובהצלחה,

"בין הזמנים"- הזמן ללמוד 
עזרה ראשונה והצלת חיים

חנוך זייברט

ראש העיר

פרץ אברמוביץ
חבר מועצת העירייה
ראש המח‘ לבריאות

  

 

 

   

בניחותא

סדרת הרצאות להורים
במרכז להורים וילדים בגיל הרך שע"י התכנית 360 לילדים ונוער בעיריית בני-ברק.

אמהות יקרות, אם אתן מעוניינות להרחיב את ידיעותיכן בנושאים הקשורים לגיל הרך,

הנכן מוזמנות להרצאה בנושא :

חשיבותו של המשחק
מאת: רינה ציכטינגר 

ס. מנהלת האגף לשירותים חברתיים, 

ואחראית מענה פרויקט "משפחה משחקת" בתכנית 360,

שתתקיים אי"ה ביום ראשון,  ג‘ באב ה‘תשע"ו (7,8,16) בשעה 20:30,  

במרכז להורים וילדים בגיל הרך, רחוב הירדן 31, קומה ב', בני ברק.

הרצאה זו הינה ההרצאה העשירית בסדרת הרצאות שהועברו במהלך השנה, 

ע"י טובי אנשי המקצוע בתחום זה מהמרכז לגיל הרך, 

השירות הפסיכולוגי- חינוכי ותחנות לבריאות המשפחה.

המפגשים עסקו בנושאים הקשורים לבריאות, חינוך ופסיכולוגיה של הגיל הרך.

עלות:  10 ₪ להרצאה.

הרשמה: יש להירשם מראש בטלפון : 03-7707391. ניתן להשאיר הודעה.

        

מצפים לראותכן,

צוות המרכז 

עםנוער מתמודד?
מתמודדים

כיצד

בהשתתפות:

אולם פיס 'משואות'
רח' ירושלים 1 בני ברק 

יום שלישי ה' אב
9.8.16 | בשעה 20:30

מיועד לאבות ואמהות | אין כניסה מתחת לגיל 18

הרב ד"ר דניאל נשיא

הרב אורי זוהר

מפגש ייחודי יעניק לכם כלים ותובנות
להתמודדות מול אתגרי החינוך בדורינו

לקראת בין הזמנים

נשות בני ברק מוזמנות 
לערב מחכים ומהנה
עם  המרצה הידועה 

הגב' רחל בולטון
מפתחת שיטת ”תעצומות - כלים לאימון אישי“ 

בנושא: 
"להפוך כישלון להצלחה"

הערב יתקיים  אי"ה ביום שני, ד' באב ה'תשע"ו (8/8/16)

באודיטוריום "משואות", רחוב ירושלים 1 בני-ברק

המפגש משעה 18:30 עד השעה 22:30.

מפגש מהנה – תוצאות מבטיחות.   

עלות הכניסה במחיר מסובסד: 20 ₪.

מחלקת חופש מידע
מחלקת הדרכה





2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ”ח תמוז- א’ אב תשע"ו  3-5/08/16 
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

2-2.5 חדרים
■ בניסנבוים לפני תחילת 

בניה ע"י קבלן אמין, 
דירות 4 חד', מרפסת 
שמש, חניה, החל מ-  

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

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

4-4.5 חדרים

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

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

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

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

3-3.5 חדרים

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

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

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

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

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

אמין, 1,430,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

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

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

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

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

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

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

03- 5797756)1-1(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

גני תקווה

דימונה

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

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

053-3157272)30-33(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)31-34(הבית" 053-3157272

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

קוק 23 050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________  מציאה, 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' בלוי, 4.5 חד', 
ק"ק, משופץ חלקי, 

אופ' להרחבה של כ- 10 
מ', 1,750,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 תיווך, 4 חדרים, קומה ג' 
אזור המכבים, 80 מ"ר, זקוקה 

לשיפוץ, 1.1 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה. 054-7477054, 

050-2567111)33-33(_____________________________________________

 דירות אחרונות 
בבניה בשדרות רמז, 4 

חדרים, ענקית, חזית + 
מרפסת + חניה, קומה 
1, 1,950,000, תוכניות 

במשרד פאר הנדלן,
03-8084242)33-33(_____________________________________________

 בפינקס, 4 חדרים, 
חדשה, מפוארת, 

קומה 5, נוף מדהים, 
1,900,000, תכניות 
במשרד פאר הנדלן,

03-8084242)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(ישראל

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

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

ברמה גבוהה, מפוארת, חזית, 
_____________________________________________)33-33(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העריה, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 4 חד', 88 
מ"ר, מחולקת ל- 2, 50+33, 

מושכרת ב- 6,500 ש"ח, 
משופצת, ק"א, חזית, 

1,680,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)33-33(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, 
דופלקס 4.5 חד' + גג 
40 מ"ר, סורגים, חניה 
בטאבו, קומה ג' ו- ד', 

ללא מעלית, 2,150,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-4138562

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)33-33(_____________________________________________

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

1,780,000 ש"ח, מיייד. "אפיק 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בקרית הרצוג, 4 חד', 
130 מר', שמורה מאוד, 

מורווחת ומוארת, ק"ד ללא + 
אופציה בגג, 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(נדלן-בעיר, 053-3177272

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

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
נוף, חזית + סוכה, 

ק"ג, 1,540,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!! הזדמנות 
אחרונה!! בגוטמכר 

היוקרתי, דירות אחרונות, 
4 חדרים בבניה, ברמה 

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

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב 
ירושלים קרוב לעירייה, 

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

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

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשלוש השעות, נותרו 

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

בבנין מפואר ואיכותי, 
ב- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)33-33(נכסים, 050-4177750

 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)33-33(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ברחוב 
חידא, חזית, גג בטון, קומה ג' 

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

054-55002653)33-33(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 
3חד', חזית, רק 1,190,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)33-33(_____________________________________________

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

1,680,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

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

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

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

לקראת בניה, ק"ב, 1,270,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)33-33(_____________________________________________

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

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

com)33-33(_____________________________________________

 בדנגור, 65 מ"ר, מחולקת, 
ק"ד, ללא, תשואה טובה, בי.א 

_____________________________________________)33-33(נדל"ן, 054-8462882

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

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

 בהזדמנות בהרב קוק 
בבניה דירות אחרונות, 

3 חד', מפוארות, 
1,450,000, תוכניות 
במשרד פאר הנדלן,

03-8084242)33-33(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא )גבול 
ר"ג(, 3.5 חד', 90 מ"ר 

בתהליך תמ"א ותהפוך ל- 
5 חד', רק 1,700,000. 
_____________________________________________)33-33(052-7741000, ישראל

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

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

 ,03-6166105/4
058-7878784)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
בטרומפלדור, כ- 3 חד', 

מרווחת, מפוארת + אופציה 
+ מרפסת ענקית, רק 

1,320,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

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

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בחברון, 3 
חד', גדולה, כ- 90 מ"ר, 

חזית, ק"ב, משופצת 
ומושקעת, אפשרות 

לחלק ל- 4 חדרים בקלות, 
1,650,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בנורדאו, 2.5 חד', קומה 
ב', 65 מ"ר, רק 1,175,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)33-33(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 בלעדי בנורוק, 2.5 חד', 
ק"ג, מקרקע, 1,200,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

כניסה, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי, 03-5799308

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' + גג רעפים, 
קומה ב' בפ"כ במתחרדים, 

1,150,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)33-33(_____________________________________________

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

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

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

שטח בקרקע(, 1,650,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

1-1.5 חדרים
 פרסמו חינם! מוכרים/

שוכרים "באפיקי נדל"ן 
בועז" וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)33-33(_____________________________________________

 בבלעדי, פלמח, 1 חד', 
30 מ"ר, קומה פרטר טאבו 

מסודר, 830,000 ש"ח, גמיש. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

משופצת מהיסוד + 
_____________________________________________)33-33(חניה!! 052-3276969

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

משופצת מאוד, 120 מ"ר 
+ גינה מקסימה!!

052-3276969)33-33(_____________________________________________

 דירת גן 3 חד' + גינה 
+ מרפסת סוכה 25 מ"ר, 
מושכרת ב- 2,300 ש"ח 

לשנתיים, מחיר: 550,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 3 חד', ק"ב, משופץ 
ומרוהט, מושכר ב- 1,500 

ש"ח, מחיר: 320,000 ש"ח. 
תיווך ברכת הבית,

050-4199643)33-33(_____________________________________________

 3 חד', ק"ב, בשכונת 
נוה דוד המבוקשת + מזגן, 
430,000 ש"ח. תיווך ברכת 

_____________________________________________)33-33(הבית, 050-4199643

 דירת 3.5 חד' בבנין עם 
מעלית במחיר מציאה. תיווך 

"אבני דרך" - משה אלוש, 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת, 
ק"ב, מושכרת ב- 1,900, מחיר 

מציאה. תיווך "אבני דרך" - 
_____________________________________________)33-33(משה אלוש, 054-3255667

 2.5 חד', ק"א, באזור 
המרכז, משופצת, שכירות: 

1,500 ש"ח. מחיר: 320,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

נתיבות

■ 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

 מוכר דירה - אנחנו 
נמכור לך את הדירה בשיטה 

האמריקאית, הכתובת לניהול 
נכסים. Home Master, טל': 

_____________________________________________)31-34ל(058-3260262

חיפה

חולון
 ברחוב החיים. 3 ח'. 60 

מ"ר. ק"ק + חצר. "נדל"ן 
_____________________________________________)30-33(כהלכה"  055-66-88-111

 מיידית, בדתי, ק"ג, 3 + 
מרפסת ענק, לא גג, 4 כ"א, 

שכנים דתיים, 890,000 ש"ח, 
גמיש, 077-7004087,

_____________________________________________)30-33ל(050-7431727

טבריה
וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצוין להשקעה. 
_____________________________________________)33-33("רימקס" 050-2442446

 ברחוב ירושלים, בית דו 
משפחתי, 180 מטר + נוף 

מרהיב לכינרת + גינה ענקית 
)קרוב לחסידות קרלין וצאנז(, 

אופציה לרכישת הדו ליד, 
לפרטים, 050-244244 

Re/max)33-33(_____________________________________________

 בשיכון ג', דו משפחתי, 
40 מטר שטח של 230 מטר, 

אופציה להרחבה, 500,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

 ברח' גולני, קרית שמואל, 
4 חד', ק"ב, נוף לכינרת, 

560,000 ש"ח, גמיש, מצוין 
למשקיעים. "רימקס"

050-2442446)33-33(_____________________________________________

ירוחם

 דירת 3 חד', משופצת 
מהיסוד במחיר מציאה. תיווך 

"אבני דרך" - משה אלוש, 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

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

מושכרת 420,000 ש"ח.
_____________________________________________)33-33(050-6610501, סתיו

 דירת 2 חד' מושכרת ב- 
1,900 ש"ח, ק"ב, רק 365,000 
ש"ח. תיווך "אבני דרך" - משה 

_____________________________________________)33-33(אלוש, 054-3255667

 דירת 2 חד' מושכרת 
מהיסוד, רק 340,000 ש"ח. 

תיווך "אבני דרך" - משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש, 054-3255667

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בלעדי באונגוואר, 3.5 
חד', משופצת + דירת 2 
חד', מרווחת ומשופצת, 
צמודה לבית, 4 כ"א, רק 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)33-33(ישיר, 054-8451177

 בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת, 
חדר שישי צמוד לבית 
+ יח"ה, חצר, כניסה 

פרטית ומחסן, רק 
2,250,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)33-33(ישיר, 054-8451177

 ברמת שלמה - ד.גן, 5 
חד', כ.פרטית - מושכרת 
כיום ב- 8,000 ש"ח, רק 

2,350,000. אלעד נכסים 
_____________________________________________)33-33(- רפאל, 052-8939050

 5 חדרים לפני בניה 
+ מפרסת, יש היתר בניה 
בשכונת זכרון משה, מקור 

ברוך, ק"ב 105 מטר, 
2,400,000 ש"ח, מפרט 
יוקרתי. בלעדי פול טיים 

_____________________________________________)33-33(נכסים, 053-3114911

 ברמות א' - סולם 
יעקב, 5 חד', מרווחת + 

מרפסת ענקית, קומה ב', 
מיקום מרכזי. תיווך ישיר, 

054-8451177)33-33(_____________________________________________

 בגבעת שאול, 5 חד' + 
2 חניות ומחסן, פתוחה 
לנוף, מרפסת סוכה, רק 
2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)33-33(ישיר, 02-6510266

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

פתוחה לנוף, 3 כ"א, 
ניתנת לפיצול בקלות, רק 

1,890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)33-33(ישיר, 054-8451177

 בגבעת שאול, דירת גן, 
5 חד', קומת קרקע, כ.פרטית 

+ מחסן + חצר + יחידה 
מניבה עם גישה לנכים, לל"ת, 

2,850,000 ש"ח, 
054-6600198)33-34(_____________________________________________

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

מצויין, לפרטים: אמיתי 
גולדשטיין - קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)33-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בסורוצקין 3, 4 חדרים 
וסוכה + 2 מרפסות, סה"כ 

95 מ"ר קומה ראשונה 
וחצי לעלות צריכה שיפוץ, 

1,900,000 ש"ח , לבעלי הון 
עצמי בלבד... הטאבו מסודר... 

בלעדי "פול טיים ונכסים" 
053-3114911)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 

3 חד' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף+ 

תב"ע, מאושרת לבניה 
על כל הגג!תיווך ישיר,

054-8451177)33-33(_____________________________________________

 בגורדון צמוד לכיכר בית 
וגן, 2.5 חדרים, פינתית!! 

קומה אחת לעלות, מרפסת 
קטנה, אופציות רבות 

להרחבה, קרוב מאוד לבית 
וגן, מעולה גם להשקעה, לא 

לפספס!! שאולוף,
050-4204396)33-33(_____________________________________________

 דירות חדשות בבניה 
- החל מ- 620 א' שקל, 
בקהילה החרדית ועדת 

קבלה 24 חודש סיום 
בניה. תיווך "סילבר"

053-3146470)33-33(_____________________________________________

 מבחר דירות ובית קרקע 
בירוחם ודימונה במחירים 

שפויים עם השבחה עתידית 
מובטחת. תיווך "אבני דרך" - 

_____________________________________________)33-33(משה אלוש, 054-3255667
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צ'קים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

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

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

■ אל תחכו לרגע האחרון, 
הקדימו הזמנותיכם לבין 

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

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

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

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

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

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

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

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ, בבני-ברק 

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

100 ש"ח או חבילת 28 
שיעורים+מבחן מעשי 

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

טוען רבני
 מתגרשים? לא לבד!!! 

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

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

_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
03-523-66-50

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

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

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

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

מוצרים 
ושירותים

הובלות והסעות

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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

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

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

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

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

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

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

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

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

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

 בקצרין, חדרי נופש 
משפחתיים ומאובזרים, קרובים 

לכל אתרי הצפון, במחירים 
נוחים! הנחות לאטרקציות, 

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

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

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(_____________________________________________
■ בעתיקה! צימרים 

מושקעים ויפים, ממוזגים 
ומאובזרים, במחירי מבצע!! 

 ,052-8973803
054-5797133 ,054-3979167)33-33/16(_____________________________________________

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

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

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

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

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-6/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

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

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-39(_____________________________________________

■ מבחר גדול  של דירות 
ווופש בצפת וסביבו

תיה, ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים. 

)21-33(               050-4105896_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)22-33(מהעתיקה. 052-3455254

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

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

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

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

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

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

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

נתניה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

נהריה
 דירת 3.5 חד' 

לחופשה משפחתית, 
ממוזגת ומרווחת, נוף 

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

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

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

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

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

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

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

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

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

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

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

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

ספסופה

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

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

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

052-6460451)29-40(_____________________________________________

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

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

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

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

 בעיר העתיקה )האר"י(, 
דירות נופש ממוזגות 

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

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

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

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

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

  דירות להשכרה 
מתואמות לקיץ, אפשרות 

לדירות חדשות ומאובזרות, 
מותאמות למשפחות/זוגות/ 

קבוצות עד 30 איש
054-8543799)28-35(_____________________________________________

רנו

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

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

 דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת 

לשבתות/חגים/ימים.
052-3953998, שי.

_____________________________________________)29-32(054-2468262, ספיר

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

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

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)33-37(_____________________________________________

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

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

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

_____________________________________________)30-33(מיטות  053-2827371

קריית שמונה
 צימרים חדשים מאובזרים 

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

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

קברות צדיקים
 מתארגנת נסיעה ל"קבר 

השונמית" הידוע בסגולותיו 
מהסטייפלר לפקידת עקרות, 

052-7190944)30-33(_____________________________________________

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

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

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

משתלמים, 
058-3233980)31-35(_____________________________________________

מיצובישי

סוזוקי

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

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

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

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

עכו
■ ברח' משה שרת במקום 

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

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

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

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

לזוג ללילה,
052-7676310, להתקשר 

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

 בקרית צאנז, דירות 
יפות ומפוארות, ממוזגות, 

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

צור הדסה
 בהרי יהודה, וילה יפיפיה, 

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

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

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

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

_____________________________________________)32-35ל(04-6974126

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

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

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

_____________________________________________)32-35(שקט, 053-3137535

 וילה מפוארת ומאובזר 
ברמה גבוהה, שכונה שקטה, 

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

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

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

וולבו
volvo( ( וולוו, שנת 

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

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

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

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

יעוץ ועזרה
 יועצת זוגות M.A נסיון 

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

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

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

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

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)23-34ל( 054-4468840 )בב"ב(

 *בק. צאנז חדשה, נקייה, 
מרווחת, 2 מרפסות נוף לים, 

_____________________________________________ג'קוזי, לזוג 058-3234001 )33-36(

פורד
 פורד פוקוס שנת 2000, יד 

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

עמנואל
 מבחר דירות נופש 

באוירה פסטורלית 
בעמנואל, מוקד המידע 
_____________________________________________)33-36ל()חינמי(, 052-7694298

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 מאגר של צימרים, 
דירות נופש ווילות באזור 

צפת, כל הקודם זוכה!!! 
_____________________________________________)33-36ל(053-3165108

 צימר לזוג או דירה + גינה 
ומיזוג בשיכון חרדי

054-4496992 )33-34(_____________________________________________

 בבריה - בין צפת למירון: 
סוויטה מאובזרת, 2 חד'+ 

סלון, 2 ז'קוזי, בריכה וסאונה, 
מחירים נוחים! 052-2617816  

052-8650222)33-44(_____________________________________________

 בעיר העתיקה ובמרכז 
העיר, מספר יחידות נופש 

ברמה גבוהה לזוגות 
ומשפחות, חצר, מחירים 
_____________________________________________)33-33(נוחים. ערן, 050-4666403

 5 חד', 3 קומות, נקיה, 
מרפסת + בריכה, נוף 

מדהים, מינימום 3 לילות, 
052-7609692)33-34(_____________________________________________

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

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

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

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

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

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

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

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

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

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

053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

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

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

)דירות למכירה והשכרה + 
וילה למכירה(, 

050-4250702/3)23-35(_____________________________________________

טויוטה
 טיוטה אונסיס - 2002 

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

5 מקומות, 16,000 ש"ח,
052-9678475)33-33(_____________________________________________

מאזדה
 מאזדה 5 - 2008 7 

מקומות מרווחים יד שניה 
שמורה מאוד מטופלת במוסך 

מורשה! 47,000 ש"ח,
050-5595360)33-33(_____________________________________________

 מיצובישי לנסר מודל 
2000 אוטומט 1600 סמ"ק 
טסט ל- 11 חודשים במצב 

מצוין 8,500 ש"ח,
052-6917491)33-33(_____________________________________________

 סוזוקי ליאנה, 2002, 
שמורה ומטופלת, טסט לשנה, 

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

סיטרואן
 סיטרואן c5, שמורה, 

2003, 8,000 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ל(050-7311328

קיה
 קיה ריאו 2011 אוטומט 
שמורה וחסכונית נוסעת גם 

על גז טסט חצי שנה 39,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח, 052-6918692

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומט + תוספות, טסט 

לשנה, לבנה, יד שניה,
054-8402332)33-33(_____________________________________________

 "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

 ,R.E.S מכללת 
אפשרות לקורס תיווך 
נדל"ן- הכנה לבחינה 

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

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

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

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

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

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

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

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

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

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטריות כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות,

077-5177007 052-2538812)33-34(_____________________________________________
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

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

כללי

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

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

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

תינוקות

ריהוט

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

0544-919299)30-33(___________________________________________

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

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

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

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

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

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

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

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

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

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

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

_____________________________________________)28-38()י-ם(

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

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

 2 מיטות נפרדות + 2 
ארגזים + 2 מזרונים עמינח 
לחדר שניה, במצב מצויין, 
_____________________________________________)31-34(052-7623559 )בירושלים(

סייל ענק

10-59
עד

כל בגד
רח' ירושלים 52, ב"ב
03-5792841

"אצל בתיה"

&

&
&

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

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

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

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

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

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

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

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

אבידות

תשמישי קדושה

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

052-7123106)31-34(_____________________________________________

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

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

 נעליים לילדה חגיגיות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידה 

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

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

_____________________________________________)31-40()ב"ב(

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

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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 בחור חרדי מעונין 
לעבוד בחלוקת עלונים 

וכד' באזור מודיעין,
054-8443220)32-33(_____________________________________________  מזגני חלון, 1 כ"ס,1.5 

כ"ס 2.5 כ"ס, במצב 
מצוין. יצחק, 

054-4584974)32-35(_____________________________________________

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

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

 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(

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת אורגנית של חברת 
KORG דגם PA4, במחיר 

_____________________________________________)33-34(מוזל, 053-3177969

 KORG למכירה אורגנית 
PA300, חדש עם אחריות, 
_____________________________________________)33-34(במחיר מוזל, 053-3177969

 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(_____________________________________________

 למינימרקט מגניב 
במגדלי ב.ס.ר ר"ג/בני-ברק, 
דרוש/ה קופאי/ת לעבודה 

במשמרות בוקר/ערב, לפרטים 
טלפון: 050-3235555 ומייל - 

urishalom55@gmail.com)33-36(_____________________________________________

 לארגון חסד ארצי לסניף 
ב"ב דרושות נציגות לעבודה 
על מאגרי תורמים קיימים, 
לבוקר מ- 9:30 עד 14:30, 

30 ש"ח לשעה + בונוסים + 
דרושה אחראית בעלת נסיון, 
להתקשרות בין השעות 9:30 

עד 13:00, טלפון: 
054-6793161)33-34(_____________________________________________

 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

 דרושות מורות לאיפור, 
למספרה תסרוקות, פדיקור, 

מניקור, איפור קבוע, נסיון, 
_____________________________________________)33-34ל(באיזור ירושלים, 054-6236277

 בפ"ת, דרושה גננת/
מובילת כיתה + מטפלת 

משרה מלאה לגילאי שנה 
וחצי, 8:00-13:00, נסיון 

_____________________________________________)33-36(חובה, 058-3230099

 לישיבה בב"ב דרושים 
עוזר מנהל משק ומזכיר, קו"ח 

_____________________________________________)33-34ל(לפקס: 03-6164442

 דרושות קופאיות, 
סדרנים, למינימרקט 

בב"ב, משמרות, תנאים 
_____________________________________________)33-34ל(טובים, 054-4419895

 דרושים נהגים עם 
רשיון א.צ.ז להסעת נכים 

-באזור המרכז, תנאים 
טובים למתאימים, 

052-2533310)33-33(_____________________________________________

 לחנות סלולאר בבני-
ברק, דרוש מוכר טכנאי, 

נסיון והכרת המחשב 
- חובה, קו"ח למייל -

w700800@gmail.com
073-2404959)33-33(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בלבד 

מהשעה 15.00 עד 
ל- 20.00, שכר בסיס + 

בונוסים, לפרטים:
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד, סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)33-33(ישראל. 050-5886828, אהובה

■ עובדת לביצוע עבודות בית 
קלות בגבעת שמואל, 

_____________________________________________)33-34ל(9993409 -054, שעות גמישות

 מזכירה למשרד עו"ד 
ברמת גן, ידע בתוכנות 

האופיס, עדיפות לניסיון, 
בין השעות 8:30-16:30,

קו"ח למייל:
chani@law-as.co.il)33-34(_____________________________________________

■ למעון מוביל ואיכותי 
בפתח- תקוה, דרושות 
גננות לגיל הרך, תנאים 

מצויינים,
050-4144711-2)33-36(_____________________________________________

 לעמותה בב"ב דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות למ"מ ל-4 

חודשים, ניסיון של שנתיים, ידע 
בפריורטי קו"ח

 danashif12@gmail.com )33-34ל(_____________________________________________

 לרשת מיסטר קוויק 
דרושים: מוכרים + מנהל סניף 

לאיזור המרכז, תנאים טובים 
למתאימים, קו"ח למייל 
 judith@dafyomi.es

_____________________________________________)33-34(יהודית 052-9324745

 "קלפי שחר" - מעולים 
באיכות ומחיר, בכל שעה 

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

_____________________________________________)33-36(ס"ת(

יש לך עול מעטיפת ספרים?
חסכנו לך זמן!!

4& לספר
מינימום 10 ספרים

עטיפת ספרי לימוד 
בצורה יסודית

להזמנות: 052-7186795

 בחור ישיבה מעוניין לעבוד 
בעבודה תורנית מס' פעמים 

בשבוע בירושלים בשעות 
הצהרים והערב ללא תלוש, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7658827, 053-318897

 מעונין לטפל באדם זקן 
בבין הזמנים 2-4 שעות + 

_____________________________________________)33-34ח(מגורים, 054-7938941

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, 

התפנה למשרה/חצי משרה, 
_____________________________________________)33-34ח(058-3272102

 בוגר נתיבות עולם, נסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)33-34ח(050-4160390

 מעונין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)33-34ח(054-8528583

 אישה מנוסה ואחראית 
בעלת נסיון, מעוניינת בטיפול 

במבוגרת בירושלים,
_____________________________________________)33-34ח(054-8424924

 בחור ישיבה בן 20 מחפש 
עבודה לימי החופש,

_____________________________________________)33-34ח(054-8596763

 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

 נמצא נגק סנדיסק - 
החדש, לפני שבועיים ליד ר' 

_____________________________________________)33-34ח(חיים קנייבסקי, 054-8467735

 נמצאה טבעת באזור 
פארק הזית )פדרמן( קרית 

הרצוג, ב"ב, תינתן ע"פ 
_____________________________________________)33-34ח(סימנים, 052-5922608

 אבדה מזוודה בינונית 
בצבע ירוק זית/אפור - דמוי 

בד, ביום שישי טז' תמוז 
מאוטובוס מב"ב לצפת - 

מירון, אולי נפל בדרך מתא 
המטען, טל': 054-8400423, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7622157

 נמצא שעון נשים בשרתון 
יום שלישי יג' תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-7160039

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-4160457

 לאברך דרושים למסירה 
סורג-בטן לחלון, וסוכת עץ, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7655771

 דרושה גיטרה קלאסית 
במחיר סביר, בשעות הערב, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 דרוש כינור של בונה 
כינורות, בשעות הערב,

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 דרושה מלודיקה במצב 
טוב, בשעות הערב,

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 מעוניין לרכוש אלבומי 
תמונות רבנים ישנים/תורה 

_____________________________________________)33-34ח(כרט וכדו', 054-2509001

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד, בירושלים, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 מעונין במגילת אסתר 
כשרה עד 500 ש', לטלפון: 

_____________________________________________)33-34ח(03-6828419

 דרוש חלקים של מעבד 
מזון Moylinex, טל':

_____________________________________________)33-34ח(02-5868095

 מעונין בספר 'חיי שלמה' 
לאדמור רבי חיים שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(מסאדיגורה, 054-4922391

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

_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה, 054-7938941 

_____________________________________________)33-34ח(ומזגן חלון קטן

 נשמח לקבל שולחן 
פינת אוכל ומיטות יהודיות 
במצב מעולה, בירושלים, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7616301

 נשמח לקבל בימבות 
במצב תקין בירושלים,

_____________________________________________)33-34ח(052-7606058

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

_____________________________________________)33-34ח(בתשלום(, 08-9765927

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 תנור "סאוטר" תא אחד, 
שמור ברמה גבוהה, לבן, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4192013

 מקרר משרדי 60*60 
במצב חדש, צבע חום, 320 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 054-8479440

 תנור חד תאי + גז סאוטר, 
מצב טוב מאוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8475190

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר + מסך דק + עכבר 

ומקלדת כולל תוכנות, 499 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 058-7858243

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר + וינדוס 8.1 + אופיס 

ותוכנות, רק 299 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(058-7858243

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצוין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)33-34ח(02-6661606

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-6983461

 מסך מחשב סמסונג גדול, 
19 אינטש, 220 ש"ח + צג 

קטן sony, ב- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

  שואב אבק ביתי 
חזק, 1300w, תוצרת 

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

_____________________________________________)33-34ח(5737813

 מכונת כביסה, מקרר 
ותנור גז לבישול ואפיה, כל 

אחד, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3047477

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 מזגן נייד, עילי, 1.5 כ"ס, 
3.5 חודשים אחריות, יד שניה, 

_____________________________________________)33-34(600 ש"ח, 054-7773591

 מזגנים ניידים, 500 ש"ח, 
054-7773591)33-34(_____________________________________________

 בהזדמנות! מחשב נייד, 
נמכר עקב קבלת מחשב 

מהעבודה, שמור במצב מצוין, 
_____________________________________________)33-33(רק 600 ש"ח! 052-3281503

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 טוסטר, 30 ש"ח,לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מפזרי חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)33-34ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 שח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5543055

 מקרוגל קריסטל איכות 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 מקרר לאדם יחידי קטן 
עובד טוב מאוד, ב- 220 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 4 מגירות, מצב 
מעולה, לא עבר תיקונים, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח, 054-5823874

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4551056

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 חצובות בלרס + ראשי 
להבות, מחיר סמלי, 190 ש"ח, 

פסחיים כחדשים, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 מכונת כביסה חברת 
AEG, פ. תחתון, 6 קילו, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 054-5823874

 שולחן עץ מלא )חום 
כהה( ליד הספה בסלון - 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-7112123

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון, 80*190, 
_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח, ב"ב 052-3073826

 ספת נוער רחבה, נפתחת 
לשתים בצבע סגול, כחדשה, 

_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח, 054-8414505

 6 כסאות לסלון כחדשות, 
מודרניות, 280 ש"ח כל כסא, 

054-7773591)33-34(_____________________________________________

 *כסא מנהלים, 250 
ש"ח. *שולחן מחשב, 200 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-7773591

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)33-34ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3804646

 + 190X120 מיטת עץ 
מזרון במצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-7579900

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז מצעים בצבע כחול, רק 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שולחן למטבח עץ קוניאק 
+ נפתח משני הצדדים, 

100X60 במצב סגור,רק 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 קומודה בשילב זכוכית 
+ שולחן + מראה עץ מלא 

צ.בוק, מצוין, 350 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8459009

 ויטרינה עץ מלא, חום 
ונגה, מצב מצוין, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8459009

 שולחן מחשב במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7127261

 שידה צבע עץ בוק, 
1.10 ס"ס, 4 מגירות, רחבות 

לאחסון, מחיר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 2 שידות ושולחן וכסאות 
מעץ מלא, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8452231

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813  כוננית ספרים גדולה 

וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, צב עחום, 

220 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

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

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצ בטוב, צבע חום בהיר, 

_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

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

_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן לסלון מעץ בוק 
 120X75X40, 250 ,מלא

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסא עם מגירה במצב 
מצוין, 300 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)33-34ח(050-6927355

 באלעד בהזדמנות, ארונית 
מצעים מעץ סנדוויץ, מידות 

110X62X85, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(054-6983461

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

_____________________________________________)33-34ח(054-6983461

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 בהזדמנות! עגלת 
אינגלזינה זיפי, מצב מעולה, 

_____________________________________________)33-33(300 ש"ח, 052-8378727

 עגלת קויני על ארבע 
גלגלים, כתום/אדום, 400 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 052-8378727

 סל קל ובוסטר לרכב, 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 050-5967114

 למסירה לאברך/משפחה 
ברוכת ילדים, עגלת סילבר 

קרויס במצב יפה ושמור, 
_____________________________________________)33-34ח(טלפון - 054-5490502

 עגלה )מוצי( אמבטיה 
)תכלת( טיולון )ירוק( + 

שלדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112123

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY, מצב מצוין, 

250 ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4906526

 עגלת QOINY אמבטיה 
+ טיולון, 300 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(053-3106016

 משאבת חלב אוונט, 
ידנית, חדש בקרטון, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-3106016

 כסא אוכל יפה ושמור עם 
שולחן, 120 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(053-3106016

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

_____________________________________________)33-34ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצוי ןשל "שילב" 400 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח, ב"ב, 052-3073826

_____________________________________________

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 עגלת טיולון יס באדי, 75 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

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

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-3073826

 B.jogger מציאה, עגלת 
כחדש + פגוש + כ.גשם 

חדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(054-8452614

 עגלה + טיולון בייבי דולי 
כחדש ממש, ד.אדום בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(490 ש"ח, 058-3234562

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

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-7966786

 סמסונג B110 כשר חדש 
באריזה כולל אחריות, 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד! 052-7167777

 פלאפון, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 מתקנים מתנפחים, 500 
_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-7773591

 ארון מיקרוגל על 
גלגלים, 180 ש"ח. תריסים 
)1.30X2.10(. חלונות, 180 

ש"ח, )1.80*2.10(, נייד:
050-4270277)33-33(_____________________________________________

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

 סוס נדנדה, 70 ש"ח, חזק 
_____________________________________________)33-34ח(ויפה, 053-3106016

 מזוודה, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שטיח שאגי לסלון, מהמם 
בצבע חום מוזהב, גודל, כ- 

2X1.80 מ', 350 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)33-34ח(054-8485026

 אקווריום פנורמי רוחב 
1מ', גובה 1/2, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903, 03-9074725

■ מציאה!! הקודם זוכה!! 
13 חבילות של מכנסי מגן 

למבוגרים "דיפנד פויז" )חוגלה 
קימברלי(, גודל 44-54, 40 

ש"ח לחבילה, לרוכש את כל 
13 החבילות יחד ב-500 ש"ח, 

03-5700060 052-4755746)33-34(_____________________________________________

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)33-34ח(03-9074725

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ח תמוז- א’ אב תשע”ו  3-5/08/16 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

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

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

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

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

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

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

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

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 2086 *ללא ניסיון

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 1986

 למשרד רו"ח בת"א,  
דרושה פקידה למשרה מלאה, 

tamar@yfcpa.co.il)30-33ל(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 
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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

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב, דרושות גננות 
ומטפלות למ.מלאה לשנה"ל 

הבאה, תנאים מעולים! 
054-8493435 )בשעות הערב 

_____________________________________________)30-33(המאוחרות(

 דרושה מטפלת חמה, 
מסורה ואחראית בעלת 
נסיון לתינוקיה, למעון 
בק.הרצוג - בני-ברק, 

מ- 7:30-16:00 )עדיפות 
לבעלת תעודה(, שכר 

נאה למתאימה, 
050-4146721)30-33(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(: *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכרה 

הולם ביותר!
_____________________________________________)30-33(052-8750036, אסתר

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת למשרה 
_____________________________________________)30-33(מלאה/חלקית, 054-2022629

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499177)30-33(_____________________________________________

 משווקים למכירת 
רהיטים מהבית בכל 

הארץ )לא בב"ב(, ללא 
תצוגה, לפרטים:

052-7783355)30-33(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק, שיחות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)30-33ל(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

 לחברת שליחויות 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים רציניים, אחראים 
ואמינים, תנאים מצויינים, שכר 

גבוה למתאימים!
054-3032021)30-33(_____________________________________________

 דרושה אישה דתית, 
נעימה למגורים ועזר לאישה 

מבוגרת, 03-6411817,
054-6411817)31-34(_____________________________________________

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 למעון בב"ב: *מטפלת 
מובילה, מנוסה לבוגרים 

)מיידית( למ"מ + אופציה 
לקביעות. *מטפלת 

לפעוטות, תנאים טובים!
03-5162525 בוקר,

_____________________________________________)31-34(3218842 -058, ערב

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)31-34ל(052-4614646

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)31-34(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

אוירה חרדית
מתאים לנשים וגברים
מתאימים בלבד נא לפנות 
  st@kotev.co.il :למייל

או לפקס: 03-7604786

לחברת תוכנה מבוססת 
בגבעת שמואל

 C++’, SQL, JAVASCRIPT, HTML,
SERVICES Protocol HTTPמערכת 

WINDOWS 32/64 BIT הפעלה

דרוש/ה
 מפתח/ת תוכנה 
בעל/ת ניסיון בלבד

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

הבאה, 052-8226582,
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061

 לעמותה תורנית בת"א 
דרושה מנה"ח למילויי מקום, 

שליטה מלאה בחשבשבת, 
קו"ח לפקס: 03-6963721 

או למייל:
oshra.aviv@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 מחפשת מקום חם 
לעבוד בו? למעון ברמת-אביב 

ממלאות, מקום קבועות 
ומנוסות לצהרונים ואפשרות 

לבוקר, החל מספטמבר, 
050-4088034)31-34(_____________________________________________

 אב בית נמרץ לבי"ס חרדי 
לבנות בבני-ברק, קו"ח לפקס: 

03-6246086)30-33(_____________________________________________

 ל"נזר המקדש" 
דרושים סופרי סת"ם 

לכתיבת תפילין ומזוזות, 
להתקשר עד השעה 

_____________________________________________)31-34ל(16:00, 055-6684770

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת/אחראית כיתה 

לגילאי שנה וחצי,
 ,7:00-12:30
058-3230099)31-33(_____________________________________________

 לגן מעון ותיק בגבעת 
שמואל )במרכז( גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)31-34(גמיש 052-3651355 חנה

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 
באוירה משפחתית, משמרות 

בוקר/ ערב, שכר הולם!
052-660-7070)31-34(_____________________________________________

 לגן פרטי וותיק ברמת גן, 
דרושה סייעת חרוצה ונעימה 

למשרה מלאה, תנאים טובים, 
אוויר המשפחתית,

054-7931299)31-34(_____________________________________________  דרוש פנסיונר לפיזור/
איסוף קופות צדקה 

באזור המרכז, משכורת 
_____________________________________________)30-33(חודשית, 054-9919263

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע,
050-5305916)30-33(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
לנסיעה לאישה שנוסעת 
מאיזור שטראוס, לקניון 

מלחה בירושלים, החל מחודש 
אוגוסט, 8 בבוקר ו- 15:30 

_____________________________________________)31-34(בצהריים, 052-7128580

 בבני-ברק, דרוש עובד 
עם רשיון ב' + נסיון 

וידע בסיסי במטבח )לא 
_____________________________________________)31-34(בישולים(, 054-2068068

דרושים מאבטחים לעיר בני ברק
דרישות התפקיד:
שרות צבאי מלא

תעודת 10 שנות לימוד (מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף 
ינתן מענק בהתאם

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

 למוסד חינוכי בדרום ת"א, 
דרוש פעיל לארגון ורישום 
לקידום המוסדות, קו"ח: 

03-6828264)32-33(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל: *מטפלות למשרה 

מלאה. *גננות ועובדות לצהרון. 
*דרושה חברת הסעה לילדי 

_____________________________________________)32-33(הצהרון, 050-7884864

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות

7:30-16:00, תנאים 
מעולים למתאימות! 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 054-8418594

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

 למעון מקסים בפ"ת 
דרושה גננת/מטפלת - סייעת 

מסורה ואחראית, תנאים  
טובים למתאימה,

052-7808100)32-35(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לרשת 
חנויות כליקה-כלי מטבח 
ובישול בב"ב/י-ם, תנאים 
טובים מאוד למתאימות! 

מתאים לאמהות/סטודנטיות, 
054-7604012)32-33(_____________________________________________

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

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

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

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

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע

055-8837921לפרטים: 

דרושות מטפלות 
וגננות לגילאי 3-4

למעון באזור רכבת מרכז
תנאים טובים

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)31-34(לאמהות,054-5965153

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim93@gmail.com)31-39ל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ונמרץ 
לחלוקה משלוחים בב"ב, 

_____________________________________________)31-34ל(053-3135140

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות לשנה 

החדשה )א' אלול(, תנאים 
טובים למתאימות!

052-7689939)32-33(_____________________________________________

 דרוש שליח על אופנוע 
חרוץ ורציני למשרה מיידית, 

_____________________________________________)32-35ל(תנאים מצויינים,055-8829542

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/ות 
קצבים/ות סדרנים/ות, 

למשרה מיידית,
054-6676947)32-35(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים דרוש 
_____________________________________________)32-33(איש תחזוקה, 052-7648931

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)33-36(טובים, 050-4030501

 למוסד חרדי באיזור 
בית-שמש, דרושים מתגברים 

למתמטיקה ואנגלית, לפרטים:
demuna12@gmail.com

_____________________________________________)33-34ל(050-7433397, שאול

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לעבודה משרדית, לא נדרש 
נסיון, 60 ש"ח לשעה. *בבני-
ברק, מדריכים לעבודה עם 

ילדים ומדריכות לעבודה עם 
ילדות, אין צורך בנסיון, 65 

ש"ח לשעה. *דרושה מנה"ח 
בירושלים, סוג 1,2, 50 ש"ח 

לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)33-33(_____________________________________________

 דרוש נהג ג' לחלוקה 
בלילה, מאזור המרכז, שכר 

_____________________________________________)33-33ל(נאה, 054-2362616

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)33-33(_____________________________________________

 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

 לתיווך דרוש עובד/
פנסיונר לעבודה במשרד 

תמורת עמלות ואחוזים, אין 
צורך בנסיון קודם, לשעות 

_____________________________________________)33-33(אחה"צ, 054-7477054

 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(_____________________________________________

 למעון בפ"ת גננות 
וסייעות, תנאים מצוינים, 

054-8474393)33-34(_____________________________________________

 לצוות המכירות של 
מחסן היבואן - החנות הגדולה 

ביותר לבגדי מותגים, נותרו 
מקומות בודדים! *גיל 20 

ומעלה. *מגורים באזור המרכז. 
*יכולת עבודה בצוות. *נכונות 

לעבוד ולהרוויח! *זמינות 
מיידית. *נסיון במכירות - 

יתרון! המתאימים יזכו למשרה 
נוחה באווירה צעירה ונעימה 

עם תתנאי שכר ובונוסים 
מפתיעים במיוחד! קו"ח 

chagit@mh42.co.il:33-34(למייל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למשרד נסיעות! סוכנים/
ות נסיעות מקצועיים/ות 

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

 לחנות ומחסן יבואן 
אופנה לגבר דרוש/ה עובד/ת 

למכירות טלפוניות/ פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706

לישיבה בירושלים

קו“ח לפקס
02-5825699

דרוש טבח

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?

לפרטים נוספים ושליחת קו“ח לפקס‘:
03-5037873

Moshekn@ptikva. Org. il

דרושים:
עדיפות 

לבעלי ניסיון בעבודה 

עם נוער חרדי

לשלוחה החרדית 
קידום נוער היל“ה פתח תקוה 

מורים/ מתגברים להכנה לבגרות

עובד קידום נוער
עם השכלה פורמאלית

במקצועות הטיפול

054-3934230

למעון בק. הרצוג בב“ב
דרושות

מטפלות
וכח עזר

לשה“ל הבאה

תנאים טובים במיוחד!

נציגות לחברת 
ביטוח בקרבת ב“ב

צוות נפרד לנשים 
חרדיות!

073-25-90-300

דרושות

שכר גבוה במיוחד!

 למחסן היבואן - חנות 
בגדי מותגים לגבר, סניף 

בני-ברק, דרוש/ה קופאי/ת 
אחראית לתפקיד הכולל 

מתן שירות פורנטלי וטלפוני 
ללקוחות החברה. *בעל/ת 

תודעת שרות גבוהה, סבלנות 
ואדיבות. *מעל גיל 21. *מראה 

ייצוגי. *עבודה במשמרות. 
*נכונות לעבודה בימי ו' באופן 
קבוע. *נכונות לעבודה במקום 

תוסס ושוקק חיים. שכר 
התחלתי, 30 ש"ח לשעה. 

מתאים גם לסטודנטים! קו"ח 
למייל:

chagit@mh42.co.il)33-34(_____________________________________________

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

או לפקס:03-5771144
tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה



י

חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,

עכשיו במחיר מוזל!
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