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מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

)חצי קילו 18& בלבד!(
עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
“הטעם שלכם השפע שלנו”

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, 
ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
להזמנות: 052-8838186שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

 מינימום הזמנה 30 איש | 250
 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!מבצע לכל סוגי האירועים! מבצע לכל אירוע 
קינוח גלידה 

על חשבון הבית!

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות

20& לסועד!30& לסועד!
 &10 רק-

רק-

רק-

כולל לחמניות!

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
לחודש יולי, עולה כי שיעור האבטלה במשק 
עומד על שפל חסר תקדים של 4.7% בלבד 

- ובכך ירד שיעור האבטלה ב- 0.1% מספר 
המועסקים בהיקף חלקי, פחות מ-35 שעות 

שבועיות, עלה ב-2.9% בהשוואה לחודש יוני. 
כמו כן, שיעור המועסקים בהיקף מלא ירד 

ל-77.6% מכלל המועסקים  עם זאת, הכלכלן 
הראשי פרסם כי על פי הגדרות שונות, שיעור 
האבטלה במשק עומד על 10.6 אחוזים/ עמ' 3

לראשונה מזה שנים: האבטלה 
בישראל בשפל

משרדנו מייצג זוכים וחייבים מול לשכות ההוצאות 
לפועל השונות, איחוד תיקים, סגירות תיקים וניהול 

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

מייל : tomer@barziklaw.com כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב 
החרש 16, נס ציונה  טלפון : 03-6078888 | 08-9300408

חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?

בס״ד

תכשיטי התאומים

מבחר תכשיטי זהב ויהלומים � תיקון תכשיטי זהב ושעונים
� מחלקת תכשיטי כסף

רח' ירושלים 23 ב"ב | 03-6186659 | יוסי 054-7806023

כדאי להציץ

קונים  שווה לקנות!
כל סוגי זהב וכלי כסף 

בכל מצב! 
במזומן או בהחלפת 

תכשיט חדש



תביעה נוספת. דגני 'תלמה'                                                                                           )צילום: פלאש 90(

  כרבע מיליון תלמידים משתמשים מדי יום בהסעות, אך ללא כל פיקוח והשגחה מצד הרשויות
ההשלכות: במידה ותתרחש, ח"ו, תאונה, לא יהיה גורם עליו ניתן יהיה להטיל את האשמה   מחקר קבע: 
"36% מהילדים שהגיעו בהסעה ירדו ממנה בצורה מסוכנת"  "משרד התחבורה חייב להפסיק להתנער 

מאחריות ולחייב המצאות מערכת שתנטר את אופן נהיגת הנהג ותתריע בפני המעסיקים על נהגים 
שמסכנים את שלום הילדים של כולנו"

מאת: שירה קורן

הסלמונלה בקורנפלקס: בקשה נוספת לאישור תביעה 
ייצוגית נגד חברת יוניליוור בגין הסלמונלה בקורנפלקס 
מיליון   76 של  בהיקף  הבקשה,  החברה.  של  'תלמה' 
ילד  התובע,  פלג.  איתן  הדין  עורך  באמצעות  הוגשה  שקלים, 
בן 15 שאושפז במשך שלושה ימים בבית החולים בגלל זיהום 

שנגרם מחיידק הסלמונלה.
לכתב התביעה צורפה חוות דעת של מומחים המצביעה על 
הקשר בין צריכת הקורנפלקס לזיהום בגינו אושפז הילד. בנוסף, 
לנציגי  החולה  אבי  בין  טלפון  שיחות  על  התביעה  מתבססת 
בטעותם  שיכירו  הנציגים  בפני  האב  בשיחות מתריע  יוניליוור. 
ודיווחו על הסלמונלה, אלא שפקידי החברה מתעקשים באוזני 
האב וטוענים, "המוצרים הנגועים בסלמונלה לא יצאו את שערי 

המפעל".
יש לציין, שהשיחות בין האב לנציגים התרחשו בתאריך ה-3 
היום הודתה החברה לראשונה שחבילות  לאוגוסט, כשלמחרת 
מזוהמות אכן הגיעו לשוק בניגוד להודעתה הראשונה. בתביעה 
מתואר כי הילד נהג לצרוך את דגני הבוקר של החברה במשך 
הקאות  גבוה,  מחום  התובע  סבל  יוני  חודש  בסוף  שנים. 
ושלשולים, בהמשך אף אושפז בבית החולים, כאשר לאורך כל 

תקופת האשפוז הוא ממשיך בצריכת דגני הבוקר של החברה.
בתחילת חודש יולי, כך לפי התביעה, התקבלו תוצאות בדיקת 
המעבדה אותה ביצעה הילה, לפיהן הוא סובל מזיהום של חיידק 
התקשר  בתקשורת,  הפרסומים  בעקבות  זה,  בשלב  הסלמונלה. 
לשוק.  יצאו  נגועים  מוצרים  כי  הכחישו  שנציגה  לחברה  האב 
ולא  נזהרים  התובעים  היו  ההטעיה,  לולי  כי  נטען,  בתביעה 

ממשיכים לרכוש את מוצרי החברה.
הוסתר  )יוניליוור(  המשיבה  של  ומחדליה  רשלנותה  "בשל 
ימים",  לחודש  מעל  של  תקופה  משך  במוצריה  הזיהום  נושא 
נכתב בתביעה, תוך הדגשה על הסתרת החברה את דבר הזיהום. 
גם  לכלול  צריכה  התובעים  קבוצת  כי  נטען  התביעה  בכתב 

צרכנים שאיבדו את היכולת המעשית לאתר חבילות אשר רכשו 
או צרכו, "על כל התחושות השליליות הנובעות מכך".

על פי ההערכות התביעה, מספר הצרכנים הנכללים בקבוצה 
עומד על 27 אלף צרכנים, שרכשו  כ-270,520 חבילות מוצרים 

שנמכרו בתקופה האמורה. נזכיר כי כוונת התביעה היא לא רק 
בהתייחס לחבילות שהיו נגועות בפועל אלא גם לכאלה שנמכרו 
כתב  את  "כשנקבל  נמסר:  יוניליוור  מחברת  התקופה.  לאורך 

התביעה נלמד אותו ונגיב בביהמ"ש".

מאת: יעקב אמסלם

''החופש  ימי  פתיחת  טרם  ימים  מספר  כשנה,  לפני 
טלפון  שיחת  עם  היום  את  פתחו  הורים   17 הגדול'', 
לבית  ומפונה  דרכים  בתאונת  מעורבת  הייתה  בתכם  מדאיגה: 
החולים הקרוב. 17 הילדות בנות 7-10 שנפצעו בתאונה זו, נסעו 
בו  כשהמיניבוס  הספר,  לבית  בדרכם  תלמידים  הסעות  ברכב 
נסעו התנגש ברכב פרטי והתהפך. רק במזל התאונה הסתיימה 
בפציעות קלות בלבד אך ברור כי עלול היה להיגרם אסון כבד 

הרבה יותר.
התאונה הזו ותאונות רבות אחרות שבהן היו מעורבים רכבי 
הסעות תלמידים היו יכולות להימנע בקלות אילו המדינה הייתה 
נוקטת בצעדים מידיים להבטחת שלומם של התלמידים מהרגע 

שיוצאים מביתם ועד שמגיעים לבית הספר בהסעה. 
מנתונים שפורסמו השבוע על ידי עמותת אור ירוק, עולה, כי 
נכון לשנת 2015, בישראל משתמשים בהסעות התלמידים כרבע 

מיליון תלמידים, ביניהם למעלה מ-190 אלף תלמידים שלומדים 
בחינוך רגיל וכ-50 אלף תלמידים שמגיעים בהסעות של החינוך 

המיוחד. 
הסיכון להיפגעות תלמידים בהסעות כהולכי רגל בעת העלייה 
והירידה מהאוטובוס על ידי רכב ההסעה עצמו, או על ידי כלי 
רכב החולפים בסביבה, גדול מהסיכון להיפגע בתוך האוטובוס 
שהגיעו  מהילדים   36% כי  נמצא  שנערך  במחקר  נסיעה.  בזמן 

בהסעה ירדו ממנה בצורה מסוכנת.
"תחום  כי  טוען  ירוק  אור  עמותת  מנכ"ל  אבואב  שמואל 
אלפי  למאות  יומיומית  סכנה  ומהווה  פרוץ  התלמידים  הסעות 
ילדים שמוסעים ללא פיקוח וללא מלווה. משרד התחבורה חייב 
להפסיק להתנער מאחריות ולחייב המצאות מערכת שתנטר את 
על  המעסיקים  בפני  ותתריע  ירוקה(  )קופסא  הנהג  נהיגת  אופן 
נהגים שמסכנים את שלום הילדים של כולנו. במקביל יש לחייב 
המצאות מלווה בהסעות התלמידים שיוודא כי הילדים חגורים 

בחגורת בטיחות ויורדים ועולים בצורה בטוחה". 
חוק,  הצעת  תירוש  רונית  הכנסת  חברת  הגישה   2006 בשנת 
ירוקה(  )קופסה  אלקטרוני"  "נהג  מלווה  לחייב  מבקשת  אשר 

בהסעות תלמידים. מטרת החוק היא למתן את התנהגותו של נהג 
המסיע ילדים, ולעצב אצלו דפוסי נהיגה אחראיים. הצעת החוק 
מבקשת לקבוע מכשיר שיאפשר מעקב אחרי התנהגות חריגה או 

ביצוע עבירת תנועה, אשר יש בהם לסכן חיי אדם. 
כמעט עשור אחרי הצעת החוק, מאחר ולא נעשה דבר בכדי 
לקדם אותו, הוגשה הצעת חוק דומה נוספת על ידי ח"כ עליזה 
לביא ממפלגת "יש עתיד". בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב 
כי אין היום מעקב אחר נהיגת הנהגים ברכבי הסעות התלמידים 
לא  הסעה  ברכבי  תלמידים  המסיעים  נהגים  כי  שהוכח  למרות 

תמיד זהירים ואף מבצעים עבירות תנועה. 
לכן, נכתב בהצעת החוק כי "מוצע לקבוע כי כל רכב להסעת 
)מערכת  אלקטרוני  נהג  מלווה  בהצבת  חייב  יהיה  תלמידים 
ניטור נהיגה( שיבצע מעקב אחר נהיגתו של נהג הרכב, ויאפשר 
יש  אשר  תנועה,  עבירות  ביצוע  או  חריגה  התנהגות  כל  לגלות 
בהן כדי לסכן חיי אדם". מטרת הצעת החוק, נכתב, היא "למתן 
את התנהגותו של נהג המסיע ילדים, ולעצב אצלו דפוסי נהיגה 

אחראיים".

 כ"ז באב תשע"ו 231/8/16

עוד תביעה ייצוגית נגד 'יוניליוור'
עוד בקשה לתביעה ייצוגית נגד יוניליוור בגין הקורנפלקס המזוהם בסלמונלה  כתב התביעה 

  הוגש על ידי נער בן 15 שרכש את מוצרי החברה ואושפז בגין זיהום שנגרם ע"י חיידק הסלמונלה
היקף התביעה – 76 מיליון ש"ח

הסעות התלמידים: מחדל בטיחותי



צרות של תיירים. מלון בתל אביב

תוצאות הסקר

3        כ"ז באב תשע"ו 31/8/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

החשש: וירוס ישראלי "תפוסת המלונות בשיא 
הקיץ: 68% בלבד"

לראשונה מזה שנים: שיעור 
האבטלה בישראל בשפל

מאת: חיים בנשק

שתי  הישראלי:  הווירוס 
 ,Lookout-ו  Citizen המעבדות 
הכריזו  מידע,  באבטחת  המתמחות 
של  גילויה  על  )חמישי(  שעבר  בשבוע 
תוכנה זדונית שעשויה להשתלט על מכשיר 
הסלולר של 'אפל', וב'אפל' מיהרו לשחרר 
עדכון תוכנה שיסתום את פריצות האבטחה. 
לחברה  מאשימה  אצבע  מפנות  המעבדות 

ישראלית שפיתחה את מערכת הזדונית.
המתוחכמות  הכי  היצירות  אחת  "זו 
אמרו  פעם",  אי  שראינו  סייבר  ריגול  של 
ריגול  תוכנת  הוא  הווירוס  במעבדות. 
ומאפשרת  המכשיר  על  שמשתלטת 
להערכת  מרחוק.  בו  לשלוט  לפורצים 
הוירוס  את  לפתח  בכדי  אבטחה  חברות 
כאמור, מעבדות  דולרים.  מיליוני  הושקעו 
לחברה  מאשימה  אצבע  מפנות  האבטחה 

ישראלית, חברת NSO מהרצליה.
בזכות  התגלה  הווירוס  הדיווח  לפי 
ערנותו של אחמד מנסור, פעיל זכויות אדם 
לדבריו,  הערביות.  האמירויות  מאיחוד 
 S.N.S הודעת  קיבל  הוא  לאוגוסט  ב-10 
כי  נכתב  בהודעה  מזוהה.  לא  ממספר 

עצירים  לגבי  חדשים  סודות  לו  מובטחים 
כלל  המסרון  האמירויות.  באיחוד  שעונו 
היפר-לינק מאתר שאינו מוכר. מנסור סיפר 
אך  הלינק,  על  ללחוץ  והתפתה  שכמעט 
הוא שלח  לפריצה  בעבר  נפל  וכבר  מאחר 
את ההודעה לחוקר אבטחת מידע בחברת 

.Citizen
ואכן. התברר כפי שמנסור חשד, הלינק 
המנצלת  זדונית,  תוכנה  להתקנת  מוביל 
נקודות תרופה במערכת ההפעלה של 'אפל' 
הובילו  ניידים. עקבות התוכנה  למכשירים 
כלי  ספקית   ,NSO חברת  של  לפיתוח 

תקיפה למערכות ביון של מדינות שונות.
בחברת NSO Group אמרו שאין להם 
מפתחת   NSO Group" לפריצה.  קשר 
לממשלות  לסייע  שמטרתם  מוצרים 
מוכרת  החברה  וטרור.  בפשיעה  להילחם 
ומוסמכים,  מורשים  ממשל  לגופי  ורק  אך 
הביטחוני.  הייצוא  חוקי  לכל  בהתאם 
את  מפעילה  אינה  החברה  כי  יודגש 
מפתחת  אלא  לקוחותיה,  עבור  המערכות 
הנחתמים  החוזים  בלבד.  הטכנולוגיה  את 
עם לקוחות החברה מחייבים שימוש חוקי 
בלבד בטכנולוגיה, אך ורק במטרה לחקור 

ולמנוע פשיעה וטרור".

מאת: חיים בנשק

קיץ פושר: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בתי  תפוסת  את  האחרונים  בימים  פרסמה 
יולי,  בחודש  הלינות  מספר  בישראל.  המלון 
של  לינות  היו  מתוכן   60% מיליון,  ל-2.2  הגיע 

ישראלים, השאר, כ-60 אלף, לינות תיירים.
תפוסת החדרים בחודש יולי, שיא חופשת הקיץ, 
שינוי  חל  לא  הנתונים,  לפי  בלבד.   68% על  עמדה 
חל  אך  הקודם,  יוני  בחודש  הלינות  מספר  לעומת 
גידול של כאחוז אחד לעומת יולי אשתקד. עם זאת, 
נרשמה  איתן',  'צוק  2013, טרם מבצע  יולי  לעומת 
ירידה של כ-15%. שיעורי התפוסה הגבוהים ביותר 
המלח  וים   )75%( אביב  תל   ,)84%( באילת  נרשמו 
המסורתיות  הערים  ונצרת,  בירושלים   .)74%(
לתיירות חוץ, נרשמו נתונים נמוכים יחסית - ירושלים 

עם 52% תפוסה בלבד ובנצרת 36% תפוסה בלבד.
בהתאחדות המלונות מסבירים את האחוז הנמוך, 
במיוחד בירושלים, בשכירת דירות לתקופה קצרה על 
ידי תיירים. תופעה שנפוצה לאחרונה בעולם, בעיקר 
בגלל אתרי כלכלה שיתופית דוגמת Airbnb. בשנה 
הבאה אמור משרד התיירות להשקיע כ-370 מיליון 
אי פעם שנועד  ביותר  שקל בשיווק, הסכום הגבוה 

ניר,  בר  נועז  של  ההערכה  לפי  זו.  למטרה  במשרד 
מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל, תקציב השיווק 

הגדול צפוי להשפיע לטובה על התיירות הנכנסת.
אומר  אופטימיים",  להיות  משתדלים  "אנחנו 
ותעשיית התיירות  ניר. "כולנו תקווה שהמשרד  בר 
ישלבו ידיים בפעילות נכונה ואפקטיבית, כך שלכל 
הירתמות  איתן.  צוק  שלפני  לנתונים  נחזור  הפחות 
לצלוח  לענף  יסייעו  בתקציבים  והצמיחה  השר 
בשלום את התקופה המתמשכת של ירידות בתיירות 
הנכנסת מאז צוק איתן ורצף אירועי הטרור באוקטובר 
נטל  להורדת  מרוכזים  מאמצים  גם  כמו  אשתקד, 

רגולציית היתר המוטלת על בתי המלון".

מאת: חיים פרידלנדר

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
אדם,  כוח  סקר  נתוני  את  פרסמה 
החודש  במהלך  כי  עולה,  מהנתונים 
שיעור  ב-0.1%.  האבטלה  שיעור  ירד  שעבר, 
האבטלה עומד כעת על 4.7%, שפל כל הזמנים. 
בשיעור  שיפור  חל  כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
השתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה. 
ברמה  השתתפות  שיעור  נרשם  יולי  בחודש 
יוני.  בחודש   64.2% לעומת  זאת   ,64.4% של 
מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 
ומעלה הגיע ביולי 2016 ל-3.940 מיליון נפש, 
מהם 3.756 מיליון מועסקים וכ-184 אלף בלתי 

מועסקים.
מספר  כי  עולה,  הסקר  נתוני  מניתוח 
שעות   35 לפחות  מלאה,  במשרה  המועסקים 
יוני.  לחודש  בהשוואה  ב-0.7%  ירד  בשבוע, 
במקביל, מספר המועסקים בהיקף חלקי, פחות 
מ-35 שעות שבועיות, עלה ב-2.9% בהשוואה 
כן, שיעור המועסקים בהיקף  יוני. כמו  לחודש 

מלא ירד ל-77.6% מכלל המועסקים.
הכלכלן  פרסם  הלמ"ס  לנתוני  במקביל 
הראשי במשרד האוצר נתונים המראים כי מספר 

המובטלים עומד על 10.6%. הפער בין הנתונים 
"מובטל".  למושג  השונות  מההגדרות  נובע 
בסקר הלמ"ס, המתפרסם אחת לחודש, דוגמים 
ומעלה.   15 בגילאי  האוכלוסייה  את  הסוקרים 
שאלות  זה  ובכלל  שאלות,  מגוון  כולל  הסקר 
על השתתפות בשוק העבודה, היקף התעסוקה 
והסיבות לאי ההשתתפות בשוק העבודה. הסקר 
 - מועסקים  מרכזיות:  אוכלוסיות  שתי  מזהה 
אנשים שעבדו בעבודה כלשהי שעה אחת לפחות 
כוללת,  המועסקים  קבוצת  האחרון.  בשבוע 
וכן  קבע(  או  )חובה  היתר, משרתים בצבא  בין 
בו  שבשבוע  אך  כלל,  בדרך  שעובדים  אנשים 
נערך הסקר הם נעדרו זמנית מעבודתם )למשל, 
שלא  אנשים   - מובטלים  לידה(.  חופשת  בעת 
עבדו כלל )אפילו לא שעה אחת( וחיפשו עבודה 
מועד  שלפני  השבועות  בארבעת  פעיל  באופן 

הסקר )בלתי מועסקים שלא מרצון(.
משתמשת  בהן  ההגדרות  כי  לציין,  יש 
 .OECD-ה מדינות  בכל  נהוגות  הלמ"ס 
שיעור האבטלה הרשמי מחושב על ידי חלוקת 
המובטלים בכמות המשתתפים הפעילים בכוח 
כמות  ועוד  המועסקים  כמות  שהיא  העבודה 

המובטלים.
עם זאת, הכלכלן הראשי בנה הגדרות חדשות 

וחילק את שוק התעסוקה ל-5 קבוצות. קבוצת 
U1 - מחפשי עבודה באופן פעיל זה יותר מ-14 
מחפשי  רק  לפיה  יחסית  צרה  הגדרה  שבועות. 
עבודה לאורך תקופת זמן ארוכה יחסית נחשבים 
באופן  עבודה  מחפשי   U2 קבוצת  למובטלים. 

פעיל. ההגדרה הרשמית והמוכרת לאבטלה.
העבודה  מחפשי  את  כוללת   U3 קבוצת 
באופן פעיל )קבוצת U2( בתוספת המתייאשים 
מחיפוש עבודה.  קבוצת U4 כוללת את קבוצת 
לעבודה  והזמינים  המעוניינים  בתוספת   U3
לא  כלומר,  העבודה.  בכוח  משתתפים  שאינם 
מועסקים.  ולא  עבודה  פעיל  באופן  מחפשים 
U5 כוללת את קבוצת ו-U4 C,UXP, עובדים 
במשרה  עובדים  מרצון.  שלא  חלקי  בהיקף 

שהסיבה  שענו  אלה  הם  מרצון  שלא  חלקית 
חיפשו  שהם  או  היא  חלקי  בהיקף  לעבודתם 
שהם  או  כזו  מצאו  ואינם  מלא  בהיקף  עבודה 

חיפשו עבודה נוספת ולא מצאו.
נובעים  האבטלה  באחוזי  השונים  ההבדלים 
מהגדרות שונות של מובטלים. כך למשל,  אם 
רק פרטים שמחפשים עבודה  נחשיב מובטלים 
אז   ׂ)U1 )קבוצת  שבועות   14 מעל  של  תקופה 
נמוך  היה  ב-2015  במשק  האבטלה  שיעור 
לעומת  זאת  אחוזים,   9.1 על  ועמד  במיוחד 
שיעור האבטלה הרשמי שעמד על 3.5 אחוזים 
על  מעיד  זה  ממצא  זאת,  עם   .)U2 )קבוצת 
מצבו הטוב של שוק העבודה בישראל, שכן מי 
שמחפש עבודה באופן פעיל לרוב מוצא עבודה 

תוך זמן קצר יחסית.
מחיפוש  המתייאשים   ,U3 קבוצת  הכללת 
 5.9 לכדי  האבטלה  שיעור  את  מעלה  עבודה, 
שיעור  את  מעלה   U4 קבוצת  הכללת  אחוזים 
פער  אחוזים.   8.1 שיעור  לכדי  האבטלה 
משמעותי יותר מתגלה כאשר מכלילים עובדים 
האבטלה  בשיעור  מרצון  שלא  חלקית  במשרה 
הרחבה  בהגדרה  האבטלה  כך,   .)U5 )קבוצת 
מרצון,  שלא  חלקית  עובדים  הכוללת  ביותר, 

עמדה בשנת 2015 על 10.6 אחוזים.

חברת 'אפל' שחררה השבוע עדכון תוכנה לחלק 
ממכשיריה בכדי לסתום פריצה המאפשרת 
לתוכנה זדונית להשתלט על המכשיר • את 

התוכנה יצרה חברה ישראלית הפועלת בהרצליה • 
"זו אחת היצירות הכי המתוחכמות של ריגול סייבר 

שראינו אי פעם"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני תפוסת 
המלונות לחודש יולי, שיא חופשת הקיץ • לפי הנתונים, 

המלונות עדיין לא התאוששו מ'צוק איתן' ורשמו ירידה של 
15% לעומת חודש יולי ב-2013

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יולי, עולה כי שיעור האבטלה במשק עומד על שפל חסר תקדים של 
4.7% בלבד • עם זאת, הכלכלן הראשי פרסם כי על פי הגדרות שונות, שיעור האבטלה במשק עומד על 10.6 אחוזים
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דירות  בנין  בעלי  הם  ארזון,  האחים 
בין  בנין,  בכל  כמעט  כמו  בחיפה. 
הבניין לבין הכביש היתה מדרכה ובניצב לה, 

מקומות חניה. 
בשנת 2000, החליטה עירית חיפה, להפוך 
את החניה הצמודה למדרכה, מחניה אופקית 
לאלכסונית, במטרה להגדיל את היצע החניות 
במקום. בנוסף, הפכה החניה, לחניה מוסדרת 
של  שטח  לגריעת  גרם  זה  שינוי  בתשלום. 

כחצי מטר משטח המדרכה השייך לארזון. 
אחד  את  העירה  תבעה  שנים,  כשבע  לפני 
בגין חוב ארנונה בסך של   - יהודה   - האחים 
תביעה  יהודה  הגיש  בתגובה   .₪ אלף   60
של  חוקית  הלא  ההפקעה  בגין  העיריה  כנגד 
המדרכה השייכת להם. הצדדים הגיעו להסכם 
שתי  לפיו  שהגישו,  ההדדיות  בתביעות 

התביעות תידחנה, זו כנגד זו. 
לידי  מביא  הוא  כי  בהסכם,  נאמר  עוד 
למועד  עד  הצדדים  בין  המחלוקות  כל  סיום 

החתימה על הסכם זה. 
עברו כשלוש שנים, ויהודה, ביחד עם אחיו 
העיריה  כנגד  חדשה  תביעה  הגישו  יוסף, 
שבבעלותם  למקרקעין  פלשה  כי  בטענה 
להעשיר  במטרה  הסכמה,  וללא  כדין  שלא 
העיריה  חשבונם.  על  הציבורית  קופתה  את 
לעומתם טענה כי דין התביעה נגדה להידחות 
אלו  טענות  קרי,  דין.  בית  מעשה  מחמת 
הוכרעו כבר "בסיבוב הקודם" ולא ניתן לדון 
בהן שוב. הוסיפה העיריה כי מדובר במעשים 
והתובעים  הציבור  ולטובת  לב  בתום  שנעשו 

עצמם. 
על  מחלו  הסכם  באותו  כי  השיבו  ארזון 
מחלו  לא  אך  ההסכם,  למועד  עד  זכויותיהם 
עתה.  ועד  הסכם  אותו  שממועד  זכותם  על 
את  לגזול  העיריה  ממשיכה  עדין  לטענתם, 

זכותם ולהתעשר על חשבונם. 
וקבע  התובעים  עמדת  את  קיבל  ביהמ"ש 
כי יש לפרש את לשונו הברורה והפשוטה של 

ההסכם, בו נקבע כי מוצו הזכויות #עד למועד 
זה# ועד למועד זה בלבד. בנוסף יש לפרש את 
החוזה  מנסחת  שהיתה  העיריה  לרעת  החוזה 

ולטובת הצד השני – התובעים. 
בסכסוך  צד  היה  שלא  יוסף,  לאח  בנוסף, 
לגופו  חדשה.  תביעה  זכות  קמה  הקודם, 
העיריה  נהגה  אכן  כי  ביהמ"ש  קבע  ענין  של 
שלא כדין ועליה להסתלק ולפנות את השטח 
השייך לארזון, יחד עם זאת, קבע ביהמ"ש כי 
ארזון שתבעו דמי שימוש בסך של 326,000 
רק  ולו  תביעתם  את  להוכיח  הצליחו  לא   ,₪
בשל העובדה שלא טרחו את השמאי מטעמם 
זכו  לא  ושכ"ט  להוצאות  גם  עדות.  למתן 
ארזון, הן כיון שתביעתם הכספית נדחתה, הן 
פרשת  ניהול  על  לצורך  שלא  שהכבידו  כיון 
בקשות  של  בהצפה  וההוכחות,  התביעה 

שונות, למרות התראות והחלטות ביהמ"ש.

מאת: חיים בנשק
בטעות  "בוצע  כי  האחרונים  בימים  הודיעה  החשמל  חברת 

בחברת  לקוחות".  לכ-15,000  האשראי  בכרטיסי  כפול  חיוב 

החשמל אמרו כי החיוב בוטל. החיוב המוגדל בוצע בתאריך 21.8. 

בחברת החשמל הוסיפו, כי "אנו מתנצלים על חוסר הנוחות". 

לפי הודעת החברה, אין צורך לעדכן את החברה על החיוב המוגדל. 

ולעדכן.  ליצור קשר  צורך  כך שאין  מי הם הלקוחות  ידוע  "לחברה 

עמכם הסליחה", נמסר בהודעת החברה.

גרמה  מחשב  כשתקלת  דומה,  תקלה  התרחשה   2015 בדצמבר 

פנתה  לא  החשמל  חברת  זה,  במקרה  לקוחות.  לאלפי  כפול  לחיוב 

יזום ללקוחות, אלא הסתפקה בהודעה במענה הקולי ובאתר  באופן 

האינטרנט של החברה. "בשל תקלה במערכות המחשוב, יתכן ומספר 

לקוחות חויבו פעמיים בעת ביצוע תשלום בכרטיס אשראי, הבעיה 

ידועה ונמצאת בטיפול, אתכם הסליחה", נכתב בהודעה.

של  לידה  בחבלי  "מדובר  בתגובה:  אז  נמסר  החשמל  מחברת 

הכנסת זכיין חדש לסליקת חשבונות החברה. החברה מתנצלת על אי 

הנוחות שנגרמה ללקוחות".

חברת החשמל הודיעה בשבועות האחרונים כי אלפי לקוחות של החברה חויבו בחיוב 
  לפי הודעת החברה, החיובים בוטלו אוטומטית ואין צורך להתקשר ולעדכן  מוגדל

המלצה: בדקו את חיוביכם, טעות לעולם חוזרת

חשבון חשמל כפול
"אין  שאומר,  חזק  משפט  יש  בצבא 
פשוט,  כמה  רוצה".  לא  יש  יכול,  לא 
לא  אפילו  אישית  אני  מציאותי.  ככה 
ממני  ואפילו  שלי,  מהילדים  לשמוע  אוהב 
עצמי, את המילים: "אין לי כוח, לא יכול, אני 
לא מסוגל, אני מפחד, אני הרוג, אני מרוסק, 
לא בא לי, אני שונא את זה, אני לא אוהב את 
האוכל הזה". תחשבו לבד מה המילים האלה 
האדם  של  לאמון  שלכם,  למוטיבציה  עושות 

בעצמו.
לשפתיים",  כרותה  "ברית  חכמים:  אמרו 
ולכן יש ענין להימנע מדיבורים שליליים שכן 
הם משפיעים. "איש כי ידר נדר לה' או ִהשבע 
דברו,  ַיחל  לא  נפשו,  על  ִאסר  לאסר  שבעה 
ככל היוצא מפיו יעשה" מסכת נדרים מלמדת 
הקיים  הדיבור  כוח  של  עוצמתו  על  אותנו 
ביטוי  לידי  באה  זה  כח  של  עוצמתו  באדם. 
בנדר, כאשר בדיבור הפה האדם יוצר מציאות 

איסור של תורה.
כלשהו,  מאורע  לחבר  מתאר  כשאדם 
"אכלתי  בטיול",  "הייתי  בהופעה",  "הייתי 
מאמץ  כל  יעשה  המספר   - טובה"  ארוחה 
לגרום  ולנסות  המאזין,  של  אוזנו  את  לסבר 
לו להרגיש כאילו הוא היה באותה מדינה, או 
ידי  על  הטעם,  בלוטות  את  למאזין  להפעיל 
אומרת,  זאת  השניצל.  של  הקריספיות  תיאור 
שהמילים שאנחנו אומרים לא רק מתארות את 
יוצרות  גם  אלא  ההרגשה,  את  או  המציאות 
אותה, ואם לא נשים לב למילים שיוצאות לנו 
תחושות  גם  להנציח  יוכלו  הן  בפועל  מהפה, 

קשות, שבפועל היינו רוצים להיפטר מהן.
הקב"ה נתן לנו, 2 אוזניים ופה אחד, שנוכל 
להקשיב כפול, ולדבר חצי. כל שוויגער לעתיד 
מקבלת את העצה הזו בתחילת דרכה. היו גם 
לזוגתי  זו  עצה  שנתנו  טובות  נשמות  כמה 
הראשון,  בני  של  הנישואים  לקראת  שתחי' 
ובחן פולני אמרה לה אחת מהן: תקשיבי טוב 
את  אם  עכשיו.  לך  להגיד  הולכת  שאני  למה 
תדברי  לכלתך,  טובה  שוויגער  להיות  רוצה 
פחות, ותתני יותר. בכללי זו עצה טובה, להיות 

אומר מעט ועושה הרבה.
לסובבים  אומרים  שאתם  תחשבו  למעשה, 
אתכם: "תודה, סליחה". מה זה יעשה ליחסים 
מה  שלכם?  לאומץ  ביניכם,  לאהבה  שלכם, 
תודה?  אפרגן  אני,  מה  סליחה?  אגיד  אני, 
פעם  לא  מהיר,  כנהג  בכביש,  שלי  מניסיון 
הכי  לא  בצורה  מישהו  חותך  שאני  לי  קורה 
איך  אותי.  "להרוג"  רוצה  והוא  נחמדה, 
את  לו  מרימים  ברגע?  ישראלי  נהג  מרגיעים 
נרגע  והוא  סליחה,  לבקשת  ומהנהנים  היד 
כמו אחרי שנת צהרים טובה. לא פעם הוספתי 
על  "סליחה"  המילה  את  ששלחתי,  להודעה 
קסם,  כבמטה  הגעתי.  שלא  סליחה  האיחור, 
רגועות,  היו  מהנמען,  שקבלתי  התשובות 

אוהדות, ומעריכות את בקשת הסליחה שלי.
על  שהוויתור  שחוששים  מביננו  ולאלו 
רכות  למילים  והמעבר  הבוטות  המילים 
אז  לדעת,  עצמם  את  לאבד  להם  יגרום  יותר 
התאבדות  פעולת  לגרום  עלול  זה  שכן,  זהו 
מנטלית, אבל רק לחלק השלילי שבכם - שהוא 
אמירת השלילי. אבל אם אתם מוכנים להכניס 
ללקסיקון שלכם כמה מילות חיוביות, "תודה, 
סליחה, יש לי כח, במה אני יכול לעזור? אני 
חדש  מישהו  פתאום  תגלו   - בשבילך"  פה 

שבכם, שאולי אפילו לא הכרתם...

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

מאת: חיים רייך
לקראת פתיחת מסלולי הצילום המקצועיים לגברים ולנשים 
העיצוב  למקצועות  המכללה   - פרוג  בית  מכריז  הקיץ,  בסוף 
והתקשורת החזותית - על תחרות מיוחדת ומאתגרת. במסגרת 
מוצלח  צילום  לשלוח  הרמות  בכל  חובבים  צלמים  מוזמנים  התחרות 

שלהם באחת מהקטגוריות שהוגדרו מראש. 
את  ויכתיר  שיישלחו  הצילומים  את  יבחן  מקצועיים  צלמים  צוות 
הטובים ביותר מביניהם. הצלם )או הצלמת( שהצילום שלו יגיע למקום 
הראשון, יזכה בקורס צילום מקצועי מלא בבית פרוג, בשווי 11,500 ₪.

להם.  מודעים  לא  בכלל  ואנחנו  סביבנו  נמצאים  כישרונות  "המון 
להגיע  פוטנציאל  להם  שיש  חובבים  וצלמות  צלמים  על  יודעים  אנו 
לרמות הגבוהות ביותר. יש להם את ה"עין" והחוש לקלוט רגעים בלתי 

נשכחים ולתעד אותם. ואין דבר יותר נפלא מבחינתנו מאשר למצוא את 
הכישרון העולה הזה ולהעניק לו במתנה כלים לפרוח ולפרוץ בתחום 

הצילום" כך אומר איציק קנטי מנהל מגמת צילום ב'בית פרוג'. 
גם הצילום שיגיע למקום השני לא ישאיר את שולחו בידיים ריקות, 
ויזכה אותו במצלמת DSLR מקצועית כולל עדשת זום, בשווי 2,000 

ש"ח! מתנת "ארליך" - מרכז הצילום הגדול והמוביל בישראל. 
'פרוג'.  דיקמן, המנהל הפדגוגי של  חיים  "אנחנו מאמינים", אומר 
ניתן  ניידים  במכשירים  ואפילו  לנגיש  הפך  צילום  שציוד  "שהעובדה 
צלמים מקצועיים.  על  מאיימת  אינה   - נשימה  עוצרות  תמונות  לצלם 
אדרבה - היא נותנת במה גם לכישרונות צעירים. מאידך, אם פעם חובב 
צילום היה צריך לשלם הרבה כסף על מצלמה בסיסית רק כדי לראות 
אם בכלל יש לו "יד טובה" בצילום - היום, באמצעות הציוד המתקדם 

הוא יכול לקבל הזדמנות להפוך למקצוען של מחר!".

לראשונה בציבור החרדי: תחרות תמונות על ידי המכללה לצילום ''בית פרוג''  במסגרת 
התחרות, יציעו צלמים מובילים את תמונותיהם וישפטו בפני צלמים בכירים  הפרס: 

 ₪ 11,500 "המון כשרונות נמצאים סביבנו ואנחנו בכלל לא מודעים להם"

 מי יהיה הצלם הגדול הבא? 



מכבי שלי
כל המשפחה חוסכת,

כל יום, כל השנה!

*כפוף לתקנון השב"ן, ט.ל.ח.

מוגש כמידע לחברי מכבי

ישראל ישראלי

גם בבית שמש,

הנחות
על טיפולי
אסטתיקה

למגוון טיפולי
רפואה

משלימה

1,000₪רפואה משלימה

אימון כושר 
אישי וקבוצתי

21 ₪
*

1,000
לרכישת משקפיים

 ועדשות מגע

₪
*

50
טיפולים

בהתפתחות
הילד לשנה

*התפתחות הילד טיפולי שיניים 
משמרים  ב-

21 ₪
*



 כ"ז באב תשע"ו 631/8/16

קצרצרים

צרכנות 

מסעדת  רודריגז,  שמחה?  בקרוב?  אירוע  מתכננים 
הבשרים האיכותית והמובילה בירושלים, מציעה לכם חדר 
VIP מיוחד לאירועים עד 160 איש במסעדת שף איכותית 
ואלגנטי.  נקי  ובעיצוב  אישי  שירותי  ייחודי,  בטעם  מובילה 
ברודריגז תפריט שמחות במחירים מפתיעים וכעת מבצע 
על בריתות: החל מ-99 שקלים למנה עם כל התוספות. 

99 שקלים למנה

לארוז  לכם  מאפשרות  טבע  סושי  סנו  של  המזון  שקיות 
את הכריכים בשקית ידידותית לסביבה. השקיות מיוצרות 
החדשנית,   OXO BIO DEGRADABLE בטכנולוגית 
שתורם  באדמה,  ביולוגית  התכלות  של  תהליך   ועוברות 
לשמירה על סביבה נקייה. השקיות ארוזות באריזת קרטון 
נוחה לשימוש ונשלפות אחת אחת. להשיג באריזה זוגית 

.X 2 'של 150 יח

כל היתרונות בשקית אחת
מסעדת "לחם בשר" מקיימת יריד אוכל מוכן לשבת, בימי 
שישי כמיטב המסורת. ביריד מגוון רחב של אוכל בסגנונות 
בישול שונים, השפים המנוסים מבית לחם בשר מציעים 
חוויה  ומבטיחים  טעימים  השבת  מאכלי  כל  את  לכם 
מגוון  תוספות,  בשרים,  דגים,  הכוללת:  שלימה  קולינרית 
עשיר של סלטים, ועוד הפתעות נוספות. ביריד ניתן יהיה 
להשיג חלות ממאפיית ויזניץ'. להזמנות לשבת וקייטרינג 

מתקבלות במהלך כל השבוע: 03-6226915

אוכל מוכן לשבת
האקססוריז  במחלקת 
למצוא  תוכלו  רנואר  של 
קלילים  גב  ותיקי  צד  תיקי 
הדפסים  עם  ללימודים 
וקלילים  צבעוניים  צעירים, 
לשעות  המתאימים 
הפנאי.  ולשעות  הלימודים 
במקביל נמשך sale הקיץ 
ברשת  רנואר:  סניפי  בכל 
הנשים תוכלי למצוא מגוון 
עצום של חולצות וחולצות 
 ,₪ מ-29.90  החל  טי 
חצאיות החל מ-49.90 ₪, נעלים וסנדלים החל מ-49.90 
החל  ושמלות   ₪ מ-49.90  החל  וז'קטים  עליוניות   ,₪
מ-49.90 ₪. זה הזמן להיכנס ליהנות מקולקציה איכותית. 

ניתן להשיג בחנויות ובאתר. 

חוזרים ללימודים ומחדשים את הקולקציה 

 

דקה אחת ואין חיידקים שדרגו עם סלטי צבר
לקראת עונת החגים והגידול בביקוש לפריטים האיכותיים 
מתחילה  ותינוקות,  לילדים  קידס  קדס  קולקציית  של 
בפעילותה  החרדי.  במגזר  ממוקדת  בפעילות  החברה 
שהיא  הלבוש  פריטי  במגוון  קדס  תמקד  החרדי  במגזר 
אופנתיות  ונעליים  בגדים  קולקציית  על  בדגש  מציעה, 
 Keds Kids ונוחות ליום-יום כמו גם לשבת וחג. המותג
בגדי  אפנת  בתחום  המובילים  המותגים  לאחד  נחשב 
ילדים ותינוקות, בזכות מגוון הדגמים האופנתיים, השימוש 
בסטנדרטים  איכות  ובקרת  איכותיים  בדים  במבחר 
הגבוהים ביותר. רשת קדס קידס מציעה מכלול מוצרים 

של  קשת  המהווים 
בתחום  פתרונות 
האופנתית  ההלבשה 
תוך  ולתינוקות,  לילדים 
עיצובי  קו  על  שמירה 
בהתאמה  וחדשני,  רענן 

לכל גיל.

kids  נכנסת לפעילות במגזר החרדי

לקראת  פעמי  חד  במבצע  יוצאת  מור   & קרוקס  רשת 
ובכל קולקציית הילדים: תוכלו לרכוש  החזרה ללימודים 
נעלי  כל  את  כוללת  ההנחה  הנחה!  ב-50%  שנייה  נעל 
וסנדי הילדים בכל חנויות הרשת, כולל בחנויות העודפים. 
ברשת קרוקס & מור תוכלו למצוא מגוון עצום של דגמי 
המתאפיינת  וסגורות,  פתוחות  ואופנתיות,  נוחות  נעלים, 
ביום. המבצע  לכל שעה  ומתאימים  בצבעוניות מרשימה 
על   .)31.08.16( תשע"ו  אלול  כ"ח  רביעי  יום  עד  בתוקף 

הזול מביניהם, לא כולל כפל מבצעים והנחות מועדון.

זוג שני ב-50% הנחה

הקמפוס החרדי אונו מציג: 
התמחות  גם  וגם-  גם 
וגם  ושיווק  בפרסום 
אנוש  במשאבי  התמחות 
תואר  לימודי  במסגרת 
במנהל    .B.A ראשון 
עסקים. בסיום לימודי שתי 

אפשרויות  של  שלם  עולם  לכן  יפתח  הללו  ההתמחויות 
הדוברות  הפרסום,  השיווק,  לימודי  מגוונות:  תעסוקה 
רכש  כמו  במקצועות  השתלבות  יאפשרו  והתקשורת 
מדיה, פיתוח קריירת שיווק ותקשורת שיווקית בארגונים, 
חברות  במגוון  עבודה  ציבור,  ויחסי  דוברות  מותג,  ניהול 
ההתמחות  ועוד.  ובאסטרטגיה  בתקשורת  העוסקות 
הנוספת במשאבי אנוש- מעניקה הבנה מערכתית בניהול 
והסמכות מקצועיות. הלימודים מתקיימים  וגיוס כח אדם 
לנשים בשני הקמפוסים החרדיים: באור יהודה ובירושלים. 

ההרשמה לקראת שנת הלימודים הבאה בעיצומה.

מזמינים אתכן להרוויח בכפליים 2 זוכים בקניות לשנה במתנה
נת  ש
ים  ד ו מ י ל ה
שה  ד ח ה
עה  י ג ה
טובה  בשעה 
ות  ח ל צ ו מ ו
נאמן  וברשת 
הכינו  כבר 
כריכים  מלאי 

יום,  בכל  לכם  יחכו  נאמן  ברשת  בריאות.  ומלא  צבעוני 
החל משעות הבוקר המוקדמות, עם כריכים ברמה אחרת 
ג'בטה  חצילים,  עם  ביצה  טונה,  חביתה,  טעמים:  ובמגוון 
איטלקית, כריכים מלחם קל, וכריכים מלחם מלא. בנוסף, 
וטריות  8 לחמניות חמות  ניתן למצוא  ברשת מאפה נאמן 
כשרות:  מפתיעים.  במחירים  ופיתות  בלבד  שקלים  ב-10 
מהדרין ירושלים. רשת מאפה נאמן מאחלת לכל ההורים 

והתלמידים שנת לימודים פורייה.

כריכים טריים, טעימים ובריאים 
שמרלינג'ס  של  והיוקרתית  הוותיקה  'רוזמרי'  סדרת 
לאיכות  הודות  לעולם,  מסביב  רבים  אנשים  על  אהובה 
והנימוח  הייחודי  והמרקם  המגוונים  הטעמים  הגבוהה, 
ייצור  תהליך  לאחר  מתקבל  המשובח  התוצר  שלהם. 
ארוך, מושקע ויקר, מחומרי הגלם המשובחים ביותר: פולי 
מגינאה  ומיובאים  בקפידה  שנבחרים  האיכותיים  הקקאו 
ממזג  לטובה  המושפע  השווייצרי  החלב  השנהב,  ומחוף 
האוויר הייחודי והמילויים המושקעים- פרלין נוגט, אגוזים 
משובחים ועוד. ערבוב מרכיבי השוקולד נעשה במשך זמן 
של עד 72 שעות. ערבוב ארוך זה, מביא למרקם הנימוח 

סדרת  כך.  כל  האהוב 
מגוון  מציעה  הרוזמרי 
טעמים מנצח: רוזמרי חלב 
קפוצ'ינו,  פרלין,  במילוי 
אייס קפה, קרמל, שוקולד 
ועוד.  פרלין  במילוי  לבן 

בהשגחת בד"צ ציריך.

סדרת השוקולד שאין לה מתחרים

יסודי  לניקוי  החדשה  ג'ט  סנו  סדרת  את  מציגה  סנו 
היעילה  הדרך  דקה,  בתוך  מהחיידקים   99.9% והשמדת 
ג'ט שלושה  . בסדרת סנו  והמהירה לנקות את כל הבית 
עוצמתי  פתרון   – ורצפות  כללי  לניקוי  ג'ט  סנו  מוצרים: 
ולכלוך,  שומנים  כתמים,  בהסרת  מתמחה  הבית,  לכל 
כנגד  נקודתי  לטיפול  מרוכז-  או  מדולל  לשימוש  מתאים 
ברזים  אמבטיות,  רצפות,  לניקוי  מיועד  עקשן.  לכלוך 
 – כיריים, תנורים ועוד. סנו ג'ט קצף לניקוי יסודי במטבח 
מתמחה בהסרת שומנים, מתאים לניקוי כיריים, תנורים, 

ומשטחים  ברזים  כיורים, 
במטבח. סנו ג'ט קצף לניקוי 
 – האמבטיה  בחדר  יסודי 
אבנית,  בהסרת  מתמחה 
סבון,  שאריות  חלודה,  כתמי 
לניקוי  מתאים  וטחב.  עובש 
אמבט,  אביזרי  אמבטיות, 

משטחי קרמיקה וחרסינה.

בשריות  מארוחות  גם  בכפלים:  נהנים  אתם  הזה  הקיץ 
השניצלים  הנקניקים,  הפסטרמות,  עם  וכיפיות  טעימות 
והקציצות של  'הוד לבן', וגם מהזדמנות לזכות בסל קניות 
חודשי בסך 1000 ₪ בחודש למשך שנה שלימה במתנה! 
האהובים  לבן'  'הוד  ממוצרי   2 קונים  משתתפים?  איך 
עליכם, מתקשרים לתיבת הטלאול של המבצע שמספרה 
הנדרשים  הפרטים  את  בה  משאירים   ,03-9411404
תוכלו   – מוצרים  יותר  שתקנו  ככל  להגרלה.  ונכנסים 
הסיכויים  את  ולהגדיל  בהגרלה  פעמים  יותר  להשתתף 
לזכות בפרס. ניתן להשתתף במבצע עד לכ"ו באלול 29.9. 

הזוכים  שמות 
מו  ס ר ו פ י
סיום  לאחר 

המבצע.

מותג  צבר,  סלטי 
והסלטים,  החומוס 
הצרכנים  את  מזמין 
מסלטים  ליהנות 
אותנטי  בטעם 
ולשלב  ומשובח 
בארוחות  אותם 
לבית  מחוץ  מגוונות 
כך   , ירקות  גם  בכריכים  לשלב  ומציע  הטיולים  ולאורך 
פלאים  להשתדרג  יכול  טחינה  או  חומוס  עם  כריך  שכל 
מתכננים  פיקנטי.  חציל  או  אדום  כרוב  סלט  בתוספת 
מנגל? השתמשו בסלטים בטעם וארומה מעושן כמו סלט 
חציל על האש או חציל על האש בטחינה . בחרו בסלטים 
שאהובים על הצעירים שבחבורה, כמו חומוס חלק וכרוב 
כמו  המבוגרים  של  לטעם  שיקלעו  בסלטים  וגם  אדום, 
פלפלים קלויים או חומוס עם חריף. לארוחת ביניים מהירה 

אפשר ליהנות ניגוב חומוסבסיבוב ישר מהקופסה.

תזונה  לתוספי  בישראל  המובילה  החברה  אלטמן, 
ומוצרי בריאות, מציגה את כמוסות אלספה כשר – תוסף 
אומגה  הכשרות.  מאור  בד"צ  מהדרין  בכשרות   3 אומגה 

חיונית  שומן  חומצת  היא    3
לתפקוד  לקבל  חייב  שהגוף 
לייצר  יכול  אינו  אך  תקין 
אותן  לצרוך  יש  לכן  בעצמו, 
או  מהתזונה  קבוע  באופן 
אומגה  צריכת  מתוספים. 
הלב,  לבריאות  חשובה   3
ולבריאות  הנפש  לבריאות 
אומגה  של  תוספת  כללית. 
מסייעת  היומי   לתפריט    3
תינוקות  של  המוח  בגדילת 
ומפחיתה בעיות קשב וריכוז 

אצל ילדים גדולים יותר.

אומגה 3 בריכוז גבוה ובכשרות מהדרין  אווירה וקדושה של ירושלים
"מגיע  תכנית  חברי  יותר!!  לך  שמגיע  חושבת  ישראכרט 
ממגוון  החודש  גם  נהנים  ישראכרט,  מבית  יותר"  לך 
הקבועות.  להטבות  בנוסף  ומשתלמות  ייחודיות  הטבות 
התכנית  חברי   – לגבר  אופנה  מנטור  ההטבות:  דוגמת 
ייהנו מ-30%  הנחה על מגוון חליפות איכותיות ויוקרתיות 
וממבצע מיוחד על חולצת רוזה נגרה - 99 ₪ )במקום 199 
₪(. מלכי ישראל 7 ירושלים ורבי עקיבא 89 בני-ברק קומה 
א' . מעין שטוב - חברי התכנית ייהנו מ - 35% הנחה על 
הלבשה אישית של חברת "טריומף." קינג ג'ורג' 1 ירושלים:  

 COTTON  .02-6258112
AVENUE – חנות טקסטיל 
מצעים,  המציעה  לבית 
מגבות, שמיכות כריות ועוד. 
קבלו   ₪  199 מעל  בקניה 
ובנוסף  מתנה  ציפיות  זוג 
8.5% הנחה בחיוב החשבון: 

03-6277005

דברים טובים מגיעים עם ישראכרט
קפה  רשת 
משיקה  גרג, 
סניפיה  בכל 
הארץ  ברחבי 
הכשרים  גם   –
ן,  י ר ד ה מ ל
ארבעה קינוחים 
ים  ר י ש ע
ים  מ ע ט ב

החדשים.  הקינוחים  טבעוני.  אחד  קינוח  בהם  ומפנקים, 
שטרויזל  ברשת:  המוצעים  הקינוחים   לשאר  יתווספו 
במחיר:  ואגוזים  קינמון  תפוחים,  ממולא  בצק  תפוחים, 
38 ₪, מוס פסיפלורה, שוקולד לבן, שקדים ותות במחיר: 
38 ₪, עוגת ביסקוויטים, שכבות של קרם גבינה ושמנת, 
 ₪ 37 במחיר:  ופירורים.  עשיר  שוקולד  זיגוג  ביסקוויטים, 
ושוקולד רושה טבעוני, מוס שוקולד על שכבה של קראנץ' 

רושה. במחיר: 38 ₪ .

קינוחים חדשים 
הבעל"ט,  החגים  את 
וחג  השנה  ראש 
במלון  תחגגו  הסוכות, 
בכניסה  ירושלים'  'גני 
ותיהנו  הקודש,  לעיר 
כיד  ברמה  מאירוח  גם 
המלך, תפילות מיוחדות 

עם בעלי תפילה יידועי שם וסעודות חג באירוח כיד המלך 
מציעים  ירושלים'  ב'גני  ירושלים.  של  ובקדושה  באווירה 
בריכה  הפינוקים,  כל  עם  היטב  מאובזרים  חדרים  לכם 
נפרדת לשחייה מהנה וספא בריאות הפועל בכל יום, מגוון 
את  שיעסיקו  ומהנות  עשירות  משפחתיות  תכניות  של 
הילדים וכמובן – מיטב מעדני השף. לקראת חג הסוכות 
תוקם במלון סוכה כשרה למהדרין. המלון ממוקם במיקום 
ציר  על  לירושלים,  בכניסה  בדיוק  במיוחד,  אטרקטיבי 
הרכבת הקלה המובילה לעיר העתיקה ולכותל המערבי. 

כשר למהדרין בהשגחת רבנות מהדרין ירושלים.

קפה ג'ו משיקה לראשונה בישראל קפסולת 
קפה קובני אמיתי. מחיר: מארז 10 קפסולות 

20 ₪. בסניפי בתי הקפה ובחנות המקוונת של 
ג'ו ניתן לרכוש 4 מארזים במחיר מבצע של 
60 ₪. בחנויות הנוחות של רשת מנטה ניתן 

לרכוש 6 מארזים ב-90 ₪. כשרות: בד״ץ חוג 
חתם סופר

חברת אלפרו 
מביאה לישראל 

את השוקו 
הטבעוני הראשון 

מן הצומח: משקה 
קוקוס בטעם 

שוקולד ומשקה 
שקדים בטעם 
שוקולד מריר 

המצטרפים 
למשקה סויה 

תנובה מרחיבה את 
סדרת הסויה במקרר 

ומשיקה לראשונה 
בישראל משקאות 

סויה BIO עם פירות 
באריזה אישית, 

בטעמי פטל - תפוח, 
תות - בננה ואפרסק. 
כשרות: פרווה בד"ץ 

העדה החרדית

נספרסו משיקה מהדורה מוגבלת של 
CAFEZINHO do BRASIL - הטעם 

האותנטי של קפה ברזילאי בדרגת חוזק 9 
בסולם דרגות חוזק הקפה של נספרסו הנע בין 

1-12. להשיג בטלפון 2500*

בהתאם לחוזר 
מנכ"ל לתזונה 

נכונה במוסדות 
חינוך: רפאל'ס 

תשווק חטיפי 
בריאות וגרנולה 

לבתי ספר על 
טהרת הרכיבים 

הטבעיים

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח





 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מועדון גמלאים – פעיל ויעיל
ברחוב אחיה השילוני (קומה 3) פועל מועדון גמלאים עצמאיים, 

במקצועיות ובאיכותיות.

                                          המועדון פועל בימים:
                שני       12:00-10:00      הרצאות בנושאים מגוונים.

                שלישי  9:30-8:30          חוג התעמלות – נשים.
                             11:00-10:00      חוג התעמלות – נשים.
                             12:30-11:00      חוג ריקודי עם – נשים.

                רביעי   12:00-10:00       המקום פתוח – פעילות חופשית.

במסגרת המועדון מתקיימת פעילות חברתית כגון: טיולים, נופשונים, 
ברישום מוקדם.

לרישום לחוגים, נא לפנות למר נחמן פייגנבוים, מנהל המועדון, 
טלפון: 050-7736642, או 03-6189873.

המחלקה לטיפול בזקן

ברוכים הבאים!

מחלקת
נוער

עיריית ב"ב מח' נוער-בשביל הנוער 

מח' נוער מעוניינת להפנות נערים לרכישת מוצרים במחיר מוזל. 
ביגוד. הנעלה. כובעים. ספרים וכדו' 

בעלי חנויות המעוניינים להציע את הצעותיהם בגין מתן אחוזי הנחה 
לרכישת המוצרים הנ"ל, 

מוזמנים להגיש  את הצעותיהם למשרדי מח' נוער בעיריית בני-ברק,
רח' ירושלים 58, או בת"ד של המחלקה, במעטפה סגורה. 

הגשת המסמכים עד ליום רביעי,
ד' באלול ה'תשע"ו (7,9,16) בשעה 14:00. 

העירייה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים , 
אין בפניה זו כדי לחייב את העירייה לכל התקשרות שהיא ,

והינה רק פניה להציע הצעות.  

לפרטים: זכריה 050-6730831. 

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

הכניסה לאימהות וילדים בעלות סמלית.

אמא יקרה!
אנו מזמינות אותך עם ילדייך ליהנות משעה של חוויה משותפת להעשרת 

התקשורת והחוויה המשפחתית באמצעות המשחק, במסגרתה מושם דגש על 
משחקי הנאה.

המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי ולשכלל יכולות חברתיות. 

להלן המשחקיות הפועלות בעיר במסגרת התכנית 360 לילדים ונוער
שתפתחנה בע“ה מר“ח אלול:

 
 

מרכז העיר:
רח’ מהרש”ל 14, בימי שני ורביעי, בין השעות: 18:00-16:00.

רח’ מהרש”ל 14, בימי שלישי, בין השעות: 18:00-16:00 למשפחות בעלי לקות ראייה.
רח’ חיד“א 24 (עזרה למרפא), בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.

רח’ אחיה השילוני 2,“בית הקשיש”, בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.
נוה אחיעזר:

רח’ אורליאן 27, במתנ”ס, בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.
שיכון ו’:

רח’ ביריה 8, ב”מוקד הקהילתי”, בימי רביעי, בין השעות: 18:00-16:00.
פרדס כץ: 

רח’ דב גרונר 48, ב”מוקד הקהילתי”, בימי שלישי, בין השעות: 18:00-16:00.
לכלל האוכלוסייה, רח‘ דב גרונר 48, ב“מוקד הקהילתי“,  בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.

מצפים לראותכם,
צוות המשחקייה

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים!הורים נכבדים!
אנו שמחים לברך את ילדי עירנו והוריהם 

עם פתיחת שנת הלימודים
בברכת שנה טובה, בריאה ומבורכת!

בהזדמנות זו נזכירכם: 
ימי הפעילות בגן , החל מהיום הראשון ללימודים, יום חמישי, כ"ח באב 

ה‘תשע“ו (01/09/2016), מהשעה 7:30 - 1:30.
כמו כן, בימי שישי במהלך כל שנה“ל ,

יתקיימו הלימודים בין השעות 7:30 - 12:00.

* בגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון מ 7:30 –1:30. 
* ילדים שזו להם שנת לימודים שניה בגן, ילמדו בגן עד השעה 1:30. 
   הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר, יוכלו לעשות זאת.

* ילדים שזו להם השנה הראשונה בגן :
   ביום הראשון יתקיימו הלימודים מ- 7:30 - 10:00.

   ביום השני יתקיימו הלימודים מ- 7:30 - 11:00.
   הגננת תעבוד בגן עד 12:00 ותקבל עד לשעה זו ילדים שמסוגלים או  

   שהוריהם מעוניינים בכך. 
   מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלמודים כסדרם.

אגף החינוך

מח‘ גני ילדים

בברכת הצלחהבברכת הצלחה



לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

כ”ז - כ”ט אב
תשע”ו           

31/08-2/09/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות מושכרות, 
2,900,000 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

+גינה, הכל משופץ, 
שלושת הדירות מושכרות 

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

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

■ באדמור מרוזין, בית 
יפה עם כניסה פרטית, 

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

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

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת רח' ריינס 

בק"ג, דופלקס 3+3, 
120 מ'+גג, ללא 

מעלית, 2,100,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

וילות ובתים

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים

■ בשיכון ד' ברח' 
מהר"ל המבוקש, 

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

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

לחלק, 2,300,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

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

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)36-39(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)36-39(_____________________________________________

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

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

3,200,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

■ בסעדיה גאון 
מפוארת ומושקעת 

בק"ג 110 מ"ר, מעליה 
בנויות 3 יחידות 

שמושכרות ב-8,400 
ש"ח+חניה בטאבו 

שאפשר לעשות ממנה 
יחידה, יש תוכניות 

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

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

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

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

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

1,450,000 ש"ח. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)36-39(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-39(נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)36-39("אדר נכסים" 052-4834706

דופלקסים

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

2,200,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 

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

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס, 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'. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

כ"א, חזית,מחולקים 
ל- 2 דירות, 1,900,000 

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

053-3157272)35-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

052-4834706)36-39(_____________________________________________

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

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)36-39("אדר נכסים" 052-4834706

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

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

3-3.5 חדרים

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב- 3,500 
ש"ח+ גג של 70 מ' 

מבוקש 3,100,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

כ- 140 מ' עם מעלית, 
חזית, לדירה מוצמד 

מחסן תת קרקעי של 
45 מ' )לא מתאים לדיור( 

שניתן להשכרה ב- 2,000 
ש"ח. מחיר מבוקש 

2,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

מ"ר, משופצת ומושקעת, 
_____________________________________________)36-39(קומת קרקע. 050-4127122

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

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 

2,070,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת 3 חד' 
+ גג בטאבו + 2 מרפסות, 

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 
גן מחולקת ל- 4 יחידות, 
הכנסה כ- 10,000 ש"ח. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

ברח' חיא, דופלקס 5 חד' 
+ גג ענק, רציני למכור! 

אפ' לחלוקה. ישראל, 
052-3251213. אהובה, 

050-5886828)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס בתחתון, מושקעת 
ברמה, 1,700,000 ש"ח. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 חדש! בלעדי! ביהודה 
הנשיא העליון! 4 חדרים, 

משוקעת + בנין קטן + מחסן 
+ נוף! 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37("תיווך קזן" 054-8420522

 בלעדי! בשמאי האיכותי! 
4 חדרים + מרפסת מסלון + 
אופציה 50 מ"ר! 1,300,000 

ש"ח. "תיווך קזן" 
054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעון הצדיק! 
)מול קארו(! 4 חדרים + סלון 

ענק + מחסן! 1,280,000 
ש"ח. "תיווך קזן" 

054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בבן-

עוזיאל, 4 חד', 1,300,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! אבן גבירול! 3 
חדרים + נוף מרהיב + גג 
בטאבו + הסכמת שכנים 
ליחידת דיור! "תיווך קזן" 

054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! דירת 3 חד' מרווחת, 

קומה א', אופ' להרחבה, רק 
1,220,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)37-37(_____________________________________________

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

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)37-37(תיווך רומן, 052-7731832

 מציאה! דירת 3 חד', 
קומת נמוכה, 465,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(תיווך רומן, 052-7731832

 באזור מתחרד, בית פרטי, 
250 מ"ר + יחידה נפרדת 3 
חד', 1,800,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948

וילות ובתים

 באזור מתחרד במעפילים, 
3 חד', ק"א + אפשרות 
לתוספת )למטה בנו(, 

850,000 ש"ח, בלעדי, תיווך 
_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד, 3 חדרים, 
ק"ב, כיור כפול, מוארת, ב- 

800,000 ש"ח בלבד,
052-2604463)37-37(_____________________________________________

 באיזור מתחרד, ק"ג, 3 
חד' + מרפסת סגורה לחדר 
נוסף, 800,000 ש"ח בלבד, 

052-2604463)37-37(_____________________________________________

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

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)37-38(_____________________________________________

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

יוקרתי, תוכניות מרווחות, 
נוף פתוח, בתיווך 

_____________________________________________)37-38(אשכנזי, 03-5791770

 בז'בוטינסקי, דירת 2 
חד' + 2 חצאים, קומה 1, 
משופצת. תיווך יוסף יגן, 

052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 80 
מטר, מחולקת ברמה גבוהה 

לשתי יחידות דיור גדולות, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
,054-8483810
058-7878784)37-37(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)37-37(_____________________________________________

 באזור שטרסר!! 90 
מ"ר, ענקית, ק"ב + מעלית, 

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

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

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

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

3-4חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

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

052-3344721)37-37(_____________________________________________

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

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

052-3344721)37-37(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו, בנייה חדשה 
בבלעדיות! 2.5/3/3.5 החל 
מ- 1,050,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, 5 חד' 
גדולה! ק"א, מעלית, 

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)37-38(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת 
ל- 4 דירות נפרדות, ב- 3 

מפלסים, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 
+ אופציות הרחבה, 

3,000,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 ביונתן השקט, 5 חד', 
משופצת + סוכה, מוקפת 
ירוק, רק 1,790,000 ש"ח. 

אדוה, רימקס 100%,
054-4463383)37-37(_____________________________________________

 לחטוף! דופלקס 150 
מטר, 2 קומות באזור נחמיה, 

מחיר שאסור לפרסם. 
_____________________________________________)37-37(054-3050561 "הראשון בתיווך"

 בבעל התניא, קומה 
5, מעלית, דופלקס ענק 

230 מ"ר, 7 חדרים, 
מושקע ויפהפה, 

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

והשקעות, 
052-6321306)37-37(_____________________________________________

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

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

חיצוניות( + מעלית 
+ חניה, 3,550,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ג' לקראת גמר 
בניה, 5ח', ק"א, חזית + 

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

053-3128884)37-37(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + 

מעלית, חזית, 3כ"א, 
2,550,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 5 חד', 
100 מ"ר, מחולקת ל- 4 

+ יחידה בטאבו, שני דירות 
שחוברו, ניתן לפצל בחזרה, 

אופציה להרחבה, ק"א, עורף, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בחנה סנש, 5 
חד', 120 מ"ר, ק"א, אחרונה 

+ אופציה בצד להגיע ל- 155 
מ"ר + א.בגג 100 מ"ר בנוי 

+ 50 מרפסת. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 לגור ולקבל 
תשואה!!!! בעוזיאל, 5 
חד' + גג, ניתן לחלוקה 
בקלות, רק 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)37-37(_____________________________________________

 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 1,350,000 ש"ח, 
אפ' לדירה נוספת באותו גודל 

בתוספת 1,000,000 ש"ח, 
050-4102467)37-37(_____________________________________________

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

גבוה, כניסה פחות מחצי 
שנה. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)37-37(_____________________________________________

  לרציניים!! בבנימין 
אברהם 5 חד כ 140 מ"ר 
מפוארת  רק 1.765.000

נדל"ן הקריה 050-3000121  
054-8472222)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

 באזור רמב"ם - בן פתחיה, 
4, גדולה, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3כ"א, פתוחה, סוכה 
גדולה + חניה, 1,780,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4חד', ק"ד, חזית! 
1,790,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! הכל חדש!! 
1,900,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)37-37(_____________________________________________

 באיזור הרצוג, 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג, 
3 כ"א, משופצת חלקית, 
1,800,000 ש"ח. *באזור 

העריה, 4 חד', 100 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,900,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

  בבלעדיות בקובלסקי 
קומה ב  4 חד כ 100 מ"ר 

מפוארת!!!חזית 1.590.000 
נדל"ן הקריה 050-3000121  

054-8472222)37-37(_____________________________________________

  בגינוחובסקי 4 חד' 92 
מ"ר .חזית.+אופציה בגג. רק 
1550000 שח, נדל"ן הקריה 

054-8472222  050-3000121)37-37(_____________________________________________

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 חד' 

ומעליה 2 יחידות 
מושכרות ב-5,000 ש"ח, 

2,350,000.תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23  

050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס ברב קוק, 
6 ח', 200 מטר, קומה ד' + 
מעלית, חזית + חניה, אזור 

מרכזי ושקט. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 למכירה )הקודם זוכה(
באיזור מתחרד, 5 חד', ק"ב, 
מחולקת ל-2 דירות- תשואה 

גבוהה,גישה נוחה לבעלי כיסא 
_____________________________________________)37-37(גלגלים, 052-2604463

  במשרדינו מגוון דירות 
3 חד  במחירים אטרקטיבים 

במיוחד, נדל"ן הקריה
054-8472222  050-3000121)37-37(_____________________________________________

 *בבניה!!! בהרב 
קוק!!! 3 חדרים בסטנרט 

גבוה ע"י קבלן אמין 
מ-1430000*פנטהאוזים 

מפוארים מ-2350000 "תווך 
פרפקט" 03-5745877 

052-7649782)37-37(_____________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 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

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

ברח' הרב קוק, 3 חד', ■ בבניה מתקדמת, 
קבלן אמין, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

דימונה

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

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

_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

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

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,390,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

1-1.5 חדרים

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

ירושלים

+5 חדרים

חיפה

טבריה
4-4.5 חדרים

ירוחם

4-4.5 חדרים

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

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

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

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

עפולה

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

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

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

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

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

 ברמות פרנקפורטר, 4 
נהדרת + מרפסת פתוחה 

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

מקבלן 
ברחוב ה-93 פ“ת
פנטהאוזים 
4-5 חדרים
לאכלוס מיידי!

052-5900073

 מציאה, בגניחובסקי, ק"ד, 
3 חד', אופ' ל- 6 חד', שמורה, 

1,480,000 ש"ח. 
050-7266246)36-39(_____________________________________________

 בצירלזון 3 חד' מושקעת, 
גדולה, 85 מ"ר, ק"ב עורפית, 

מעלית, מיידית, 1,620,000 
_____________________________________________)36-37(ש"ח. 050-4188862/3

 ברח' הירדן/ הרב שך 
3.5 חד' ענקיים ק' קרקע 

מוגבהת, חזית+ אופ' 
להרחבה 1,600,000 

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

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

 ללא טאבו בשבטי ישראל 
2 חדרים כ- 25 מ' חדשה, 
מצויינת גם לזוג, 350,000 

_____________________________________________)36-37(ל)מצוין(. 058-7858243

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

רמת גן

 במאור חיים 4, שמורה, 
3 חד'+ פוטנציאל להרחבה, 

700,000 ש"ח. ישראל
052-8803010)36-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים
■ מיידי בר' עקיבא ליד 

הרב קוק, דופלקס, 4 
חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 בעמוס 4 חד', כ-90 מ"ר, 
ק"ב, ממוזגת, סוכה, עורפית, 

4,800 ש"ח במיידי. "נדל"ן 
_____________________________________________)36-39(כהלכה" 050-414-1926

■ 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(_____________________________________________

■ 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. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,750,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 מציאה למגורים/ 
השקעה/ חלוקה!!! ליד 

העיריה, ענקית כ- 100 מ' 
משופצת לחלוטין+ מ. 

שמש+ ממ"ד+ 3 שרותים+ 
2 מקלחות, 1,720,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38(תיווך 050-4160-390

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
ברבי עקיבא אזור שמואל 

הנביא, דירת 4 חדרים 
ענקית, כ- 115 מ"ר, 

קומה ג' בטאבו משותף, 
עם אפשרות לקחת 

משכנתא! ב- 1,450,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 100 מטר 
באיזור יואל, קומה ב', חזית, 

מפוארת + סוכה, 2,000,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בפרל, 4 ח', 95 
מטר + נוף מהמם + 3 יחידות 

דיור בטאבו 75 משופצת, 
2,500,00. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)37-37(_____________________________________________

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

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

054-4980159 ,03-6138886)37-37(_____________________________________________

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

לגינה, 1,585,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 4 
חדרים, 90מ"ר, משופצת 

ומושקעת, נוף, חזית + 
סוכה, ק"ג + אופציה 
להרחבה, 1,490,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

שניה, 1,170,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

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

050-3034110)37-37(_____________________________________________

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

חזית, 1,550,000 ש"ח. 
*בהראשונים, 3.5 חד', 73 

מ"ר, ק"ד, א.בגג, משופצת, 
חזית, 1,400,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרית הרצוג, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"א + אופציה כולל 

רישיון ל- 55 מ"ר, שמורה, 
1,470,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג', 

הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 מצליח, 3 חד', קו' ד', 
גג בטון, אפשרות הרחבה, 

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בדניאל, 3 חד', משופצת 
מהיסוד, חזיתית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

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

052-3344721)37-37(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
+ אופציה בצד ובגג, 

1,240,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

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

1,400,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3חד', 3 
כ"א, משופצת + אופציה בגג 
ובצד, 1,300,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)37-37(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ק, מוגבהת, משופצת, 

1,200,000 ש"ח. *ברח' 
טבריה, 3 חד' + מרפסות 75 

מ"ר, ק"א, שמורה, 1,550,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי,

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

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

_____________________________________________)37-37(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)37-37(נדלן-בועז' 054-8474843

 בפרדס כץ, 3 חד', 
מיקום מעולה + אופציה 
להרחבה. תיווך יוסף יגן,

052-2243454. מייל- 
yosi.yagen@gmail.com)37-37(_____________________________________________

 בבר אילן, דירת קרקע, 70 
מ"ר, מרפסת 15 מ"ר במחיר 
אטרקטיבי במיוחד. אחיטוב 

נכסים והשקעות, 
052-7130328 ,050-3086855)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ה', ק"ג, כ- 80 
מ"ר, משופצת ויפה, אופציה 
לבניה על הגג, 1,350,000. 
אחיטוב נכסים והשקעות, 

052-7130328 ,050-3086855)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)37-37(_____________________________________________

 לקראת בניה ממש 
ברבי עקיבא, נותרו 2 

דירות אחרונות, 3 חדרים 
בבנין מפואר ואיכותי, 

ב- 1,295,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

 בלעדי, 3 חד' בקרית-
הרצוג, שמורה מאוד, 

אופציה בגג בטון, 
1,250,000. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)37-37(בועז' 054-8474843

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

משופצת, קומה א', 
1,300,000. תיווך אלטרנטיב, 

מפתחות במשרד, 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 2.5 
חד', משופצת ומשוקעת, 

חזיתית + כ"א טובים + 
אופ' לבנייה, 1,350,000 

ש"ח, גמיש בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

,03-6166104/5
054-8483810)37-37(_____________________________________________

  בבנימין אברהם 2 חד 
כ 56 מ"ר משופצת מהיסוד 
קומה ב ואחרונה + אופציה 

בגג שכנים טובים רק  
1.250.000 , נדל"ן הקריה 

054-8472222  050-3000121)37-37(_____________________________________________

  מציאה!!! בפלמ"ח 
2.5 חד כ 60 מ"ר קומה ב 
ואחרונה+אופציה בגג רק 
1.130.000 גמיש לרציניים 

בלבד נדל"ן הקריה -050
054-8472222  3000121)37-37(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג 

+ חתימות שכנים, חזית, 
משופצת, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 חד', 
ענקית ברב קוק השקט, 

אופציה בגג, ק"ג, 
אחרונה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)37-37(בועז' 054-8474843

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

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

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בסוקולוב, איזור 
ז'בוטינסקי, 2.5 חד', 70 מ"ר, 

ק"א, משופצת, 1,300,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור העיריה, 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ק + חצר פרטית 

)לא בטאבו( + א.לבניה, 8 
מ"ר, מצב טוב, 1,400,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, פלמח, 1 חד', 
32 מ"ר, קומה א', עורפי, 

870,000 ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 קוטג', 5חד', 140 מ"ר 
+ חניה וגינה פרטית, ממוזג, 
מושכר: 4,500 ש"ח, מחיר: 

1,100,000 ש"ח. תיווך ברכת 
_____________________________________________)37-37(הבית, 050-4199643

 דירת גן, 3 חד' + גינה + 
מ.סוכה 25 מ"ר, מושכרת ב: 
2,300 ש"ח, מחיר: 500,000 

ש"ח. תיווך ברכת הבית, 
050-4199643)37-37(_____________________________________________

 תיווך ארץ הצבי. ק"ב, 
3 חד', ברח' השיטה, רק 

_____________________________________________)37-37(400,000 ש"ח, 052-5253470

 בשדרות הרצל, 3 חד', 
ק"ב, משוכרת ב- 1,800 ש"ח 

לשנתיים, מחיר: 450,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)37-37(_____________________________________________

 בחיפה, עסקה מצויינת, 
ברח' מיכאל, כ- 3 חד', ק"2, 

משופצת, מיקום מרכזי. תיווך, 
_____________________________________________)37-38ל(052-7663204

2-2.5 חדרים
 להשקעה, 2.5 חד' 

בשכונת חליסה למהירי 
החלטה, לאחר שיפוץ, 
מושכרת 2,350 ש"ח, 
420,000 ש"ח. דב גור 
_____________________________________________)37-37(רימקס, 052-6457987

 קוטג' 2 קומות, 6 חד', 
800,000 ש"ח. תיווך ברכת 

_____________________________________________)37-37(הבית, 050-4199643

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37(050-6610501, סתיו

פנטהאוזים ודירות גן
 מציאה! ברמות א' 

במדורגים של מורגנטאו, 
דירת גן 5 חד', 120 מ"ר, 

כ.פרטית, חצר/גינה 50 מ"ר, 
מ.סוכה, ק"א, יח' הורים 

גדולה, משופצת, נוף מהמם, 
רק 2,195,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)37-37(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, מהממת, אחרי שיפוץ 
כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)37-37(_____________________________________________

 ברחוב שטרן, 3.5 חדרים, 
ענקית, משופצת קומפלט, 

מזגנים בכל הבית, נוף פתוח, 
קרובה למרכז הרחוב על יד 
המכולת, אופציה עתידית 
להרחבה, קומה 4, מחיר 

מעולה!! לא לפספס!! בלעדי 
_____________________________________________)37-37(לשאולוף נדל"ן, 050-4204396

נתיבות
 תיווך ארץ הצבי. מציאה, 

4 חד', רק 600,000 ש"ח, 
052-5253470)37-37(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! במרכז עפולה 

אחד מרבעיה, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, קומה ראשונה 

ואחרונה + חצר פרטית, 
כ- 100 מ"ר עם יחידת דיור 
שמושכרות ביחד, ב- 4,200 

ש"ח + פטנציאל גדול 
להשבחה, ב- 770,000 

ש"ח. להב נכסים, 
052-6224648 050-4177750)37-37(_____________________________________________

ערד
 תיווך ארץ הצבי. מציאה, 

ענקית, דירת גן, 4 חד' + 
חצר, רק 450,000 ש"ח, 

052-5253470)37-37(_____________________________________________

 בתקומה, קומה רביעית 
עם מעלית, שמורה, רק 

052-5562748 ,1,200,000)37-37(_____________________________________________

 בפיקא, ק"ב, ענקית, 
3 חד', אפשר להפוך ל- 4 

חדרים, מעלית וחניה מקורה, 
מיידית, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(050-6610501, סתיו

 הקודם זוכה! 5 חדרים, 
ק"ב, מחולקת ל- 2 דירות + 

תשואה גבוהה, גישה נוחה 
לבעלי כסא גלגלים,

052-2604463)37-37(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

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

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,100,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות, 052-6321306

 בכפר גנים ג' בויצמן! 
דירת 6 חדרים ענקית, 
150 מ"ר בנוי, 17 מ"ר 
מרפסת סוכה! יחידת 
הורים ויחידת מתבגר, 

מחסן צמוד, בנין בוטיק 
12 דיירים! מעלית שבת. 

אילנית בניטה,
054-8192007)37-37(_____________________________________________

 ביוספטל קרוב לכפר 
אברהם, 3ח', מסודרת, ק"ג + 

מזגן + דוד"ש, רק 845,000 
_____________________________________________)37-37(ש', 050-4811122

 בפיק"א היוקרתי, 3ח', 
כ- 90 מ"ר + מעלית + חניה 
מקורה, מיידית!! 1,419,000 

ש', 050-4811122,
050-6610501)37-37(_____________________________________________

 3.5 חדרים, קומה 4 ללא 
מעלית, מסודרת ושמורה, רק 

052-5562748 ,1,050,000)37-37(_____________________________________________

 ברוטשילד/קק"ל, 
2ח', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)37-37(915,000 ש', 050-4811122

 בפרנקפורטר, 2.5 חדרים, 
קומה א', 1,270,000,

052-5562748)37-37(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חדרים, 
קומה ג', 50 מ"ר, 940,000, 

052-5562748)37-37(_____________________________________________

 בשטמפפר, דירת 2 חד' 
)חנות בטאבו(, קומת קרקע, 

40 מ"ר + חניה פרטית, 
540,000 ש"ח. 050-6610501, 

_____________________________________________)37-37(סתיו

FOX  נדל"ן - הזדמנות 
חד פעמית בכפר אברהם, 

דירת 2.5 חדרים עם אופציה, 
מושכרת 2,800 ש"ח,

050-6925400)37-37(_____________________________________________

 בצפת, וילה מדהימה, 
12 חד', 750 מ"ר, בריכה, 

מרתף + 3 צימרים פעילים, 
052-8379996)37-40(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

קריית אתא
 דירות החל מ- 410,000 

ש"ח, 3 חד', כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)37-37(תיווך אלפסי, 052-2790370

אלעד
 בלעדי! ברבי חייא! 3 

חדרים, חדשה! מטבח וחדרי 
שרותים מפוארים! מיידי! 

לממושך! "תיווך קזן"
054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בביאליק 2 חד'!! 
בבורוכוב 2 חד'!! 

בגנחובסקי, 4 חד'!! 
מפתחות "אביחי - 

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

וילות ובתים
 באנילביץ, בית דו 

משפחתי, 4 חד', 100 מ"ר, 
מצב מצוין, ק"ק, 5,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

+5 חדרים
 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 4,500 ש"ח,
050-4102467)37-37(_____________________________________________

  בבלעדיות בקהילות יעקב 
5 חד' כ 120 מ"ר + חצר 

גדולה מאוד ניתנת לחלוקה 
2.050.000 נדל"ן הקריה

  ,054-8472222 050-3000121)37-37(_____________________________________________

 באהרון דב בבנין חדש, 
דירת גן + חצר ענקית, מיידית, 
6,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בלעדי ברב אברמסקי, 
4 חד' + מעלית, ק"ב 

לחצי שנה בלבד, מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)37-37(_____________________________________________

 לתקופות קצרות 
בלנדא, 4 חדרים, 

מפוארת ומושקעת + 
מ.שמש, חזית, ק"ד + 
מעלית + ריהוט מיידי, 

לפרטים: "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!!! ביונתן!!! 3 
יפיפיה,ק"א חזית,אופציה 

לבניה 30 מ"ר "תווך פרפקט" 
052-7649782 03-5745877)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות! באבוחצירא, 
2.5 חד' ק"ד, אופציה 

מוחשית, 1,200,000 ש"ח, 
בלעדי. "אביחי - מתווכים" 

)37-37(   03-5701010_____________________________________________

דירות 
להשכרה
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ירושלים

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת דירות להשקעה 
בב"ב, תשואה מובטחת, 

נק' יציאה בכל שלב 
בהתראה של 90 יום החל 

 rsi" מ- 100,000 ש"ח
תיווך והשקעות"

050-8761460)34-37(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזון איש לרח' השומר, 
פרנסה בשפע, השכירות 
5,000 ש"ח+מע"מ, דמי 
פינוי וכל הציוד 100,000 

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

■ משתלם ברח' יחזקאל 
ק"ק, 100 מ' מחולק ל-2 
יחידות חדשות מושכרות 

ב-5,700 ש"ח, ניתן 
להפוך לחנות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 למסירה !! חנות למכשירי 
כתיבה וצעצעים ביישוב אזור, 
עסק רווחי. "נדל"ן כהלכה"  

055-66-88-111)34-37(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)47-47/16(_____________________________________________

■ להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר קומה 1- עם 
חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

לחדרים של 50 מ'- 25 
מ' מתאים לאולם תצוגה 

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)48-48(_____________________________________________

משרדים

מגרשים

אור הגנוז

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

■ בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

לים, ק-10, 20 מ', כולל 
יחידה למנהל ויחידה 

למזכירה, מיידי, 2,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

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

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-46(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ ירד המחיר בחזון איש 
קרוב לר"ע, חנות גדולה, 

80 מ"ר, משופצת, 
לרציניים בלבד, 16,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)3-3(_____________________________________________

■ למכירה חנות ברח' 
הרב קוק ליד רח' טבריה, 

30 מ'+גלריה+מחסן, 
850,000 ש"ח, פנוי חלקי 

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■  חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - ממוזג, 
מפואר, ג'קוזי, גינה פרטית, 

_____________________________________________)28-39(לזוגות/לקבוצה, 052-7165035

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)34-38(_____________________________________________

■ צימר 2 חד', שינה + סלון 
נקי ומאובזר, ממוזג + נוף + 

_____________________________________________)18-44(גינה ומתקני גן, 052-7655177

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-48(_____________________________________________

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

ירמיהו,חנות,  30 מ' 
משופצים כולל שרותים 
ומטבחון, 4,500 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 *צימר משפחתי ממוזג + 
נוף *וילה יפיפיה וממוזגת, אפ' 

לקבוצות עד 30 איש,
052-7655113 ,052-7651022)31-38(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד רח' 
חברון, חנות מסודרת 19 

מ'+ גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

■  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, מתאים 

למשרד או למחסן, ברח' 
הרב קוק, 2,500 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 להשכרה בברכפלד מבנה 
ממוזג ומושקע 112 מ"ר 

הכולל אולם גדול, 2 חד' )1 
חד' למזכירות, 1 חד' למחסן( 

2 שרותים + מטבחון,
052-7101756)34-37(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 65 מ"ר 
בפרדס כץ רח' הרצל, גישה 
נוחה לרכב עם כל התנאים, 

_____________________________________________)34-37ל(052-7127207

 להשכרה! משרד מפואר, 
מאובזר + מזגנים, 60 מ"ר, 

גם לקליניקה, 054-4659772 
_____________________________________________)34-37()לל"ת(

 מבחר דירות למגורים 
ולהשקעה בנתניה החל מ- 

650,000 ש"ח. נתי המתווך 
לציבור הדתי בנתניה,

050-5766979)35-38(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 רגע ! רגע ! תעצור 
דקה ! מעוניין להרוויח 

בגדול ?? אל תפספס !! 
_____________________________________________)21-20-17(תתקשר 058-7701070

השקעות

עסקים

קיט 
ונופש

ביקוש 
דירות

054-7333068

להשכרה 
מכירה
בבנין יוקרתי

במרכז בני ברק
משרדים בכל הגדלים

 חדר ב"רמת אהרון" )לא 
למגורים( לצורך עבודה שקטה 

וכד, מתאים במיוחד לסופרי 
סת"ם, כולל מיזוג, מים, 

שירותים, 500 ש"ח, אפשרי גם 
להיכנס כשותף, 

053-3157272)35-38(_____________________________________________

 לשומרי שבת יח"ד, 
בז'בוטינסקי עורפית, 
לזוג/ בודדת, 2,100 

ש"ח+ ארנונה. 
052-7125074)36-39(_____________________________________________

נצרת

קריית שמואל

 באורנשטיין דירת קרקע 
3 חד' מיזוג אויר, ארונות, 

במקום שקט, חצר לסוכה. 
055-6639072)36-37(_____________________________________________

 בהר יונה בקהילה 
החרדית, 4 חד', פנטהאוז 120 
מ"ר, נוף מהמם+ גג 120 מ"ר 

_____________________________________________)36-38 (מקורה. 050-4158730

 3 חד' ק"ג משופצת, 
1,900 ש"ח באזור הדתי. לל"ת 

050-4119400)36-37(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/ מרכז ב- 800,000 

_____________________________________________)36-37ח(בערך. 054-8432271

 דרושה דירה לקניה בב"ב 
עד 200,000 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 מעונין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 

בבית/ בתשלום. 
_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 דרושה דירה לקניה בפתח 
תקוה ובסביבתה ב- 700,000 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בערך. 052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בב"ב/ אפשרי הרוסה. 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 בחור ישיבה מחפש דירת 
בחורים באזור מרכזי בירושלים. 

_____________________________________________)36-37ח(052-7167172

 3 + סוכה בב"ב אזור 
הרצוג/ מנחם מח'- כ"ג תשרי. 

_____________________________________________)36-37ח(0506-840553

 למכירה עסק לשיווק 
משקאות בבני ברק, לרציניים 

_____________________________________________)36-37(בלבד. 054-4326610

 להשכרה/ מכירה 20 
מ"ר+ גלריה. ירושלים 65 בני 

ברק 054-5863443
054-7297764)36-39(_____________________________________________

 דירת נופש בקריית 
שמואל, מטופחת, מאובזרת, 

מקום מרכזי קרוב לעיר, 
_____________________________________________)31-38ל(054-3089717

■ 4 חד', יפהפיה, עם נוף 
פסטורלי לכינרת, ממוזגת 

ומאובזרת, ניסים
_____________________________________________)43-43/16ל(050-9522022

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-9/17(_____________________________________________

 2 יח"ד חדשות, עב"ס 
יומי, מאובזרות וממוזגות, 

למשפחות ולזוגות,
050-5263031)32-39(_____________________________________________

 בין הזמנים ,בקרית 
שמואל, לזוג + 2 400 ש"ח,

6-8 נפשות 700 ש"ח, 
יחידה מאובזרת, קרוב לכנרת 
0542076792 058-3227877)30-41(_____________________________________________

 בטבריה דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת, מאובזרת + 

חצר, עם נוף מרהיב לכינרת 
_____________________________________________)34-40(עד 20 אנשים, 050-7406442

 מתחם דירות נופש 
מול הטיילת, מאובזרות, 

מפוארות, ממוזגות, במחירים 
אטרקטיביים! 054-8818699, 

052-2177155)34-37(_____________________________________________

 נופש הרימון - חדרי 
אירוח ודירות נופש 
מטופחים וממוזגים 

לקבוצות ומשפחות, 
חלקם 4 ד' הליכה 

מהכינרת והטיילת מתחם 
לקבוצות עד 50 מיטות! 

050-8818678)34-44(_____________________________________________

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

■ וילת 7 סויטות מפוארות 
מאוד, עד 30 איש, לשבתות/

חגים, בריכה, משחקים, ג'קוזי 
_____________________________________________)38-39/16(ועוד. אבינועם - 054-8001138

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-3/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-7/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-16/17(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-43(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/16(_____________________________________________

■ צימרים חדשים + ג'קוזי 
ובריכה סגורה + מרפסת נוף 

_____________________________________________)37-38/16(לרשב"י . 052-6990764

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-17/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-3/17(ולמשפחות

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

אשדוד

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

הזמנים בטבריה, 
_____________________________________________)35-46(לפרטים: 052-7149402

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתאימה גם למס' משפחות

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 "תיווך נופשים"- מאגר 
של דירות נופש באשדוד בכל 

_____________________________________________)36-37(האזורים. 054-8495745

 נופש ברמה! מושקעת 
ומאובזרת + ג'קוזי מפואר, 

מרפסת נוף, לזוג + 4
052-8187700)36-37(_____________________________________________

■ וילה בעלמה למשפחות, 
עד 16 איש, ממוזגת, מטבח 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 להשכרה באלעד במרכז 
המסחרי- נחלת יצחק, חנויות 

20-50 מ"ר, החל מ- 1,900 
ש"ח כולל ארנונה )לא 

במותגים( 054-6331700  
052-7671305)37-40(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בק"ג, ללא, דירה יפה, 
חדרים גדולים + מזגן + 

דוד"ש, 3,200 ש"ח,
_____________________________________________)32-39ל(054-4225158

 להשכרה יחידת דיור, 
2 חד', חדשה, מרוהטת 

וממוזגת בשיכון ג', 
2,750 ש"ח כולל ארנונה 

_____________________________________________)35-38(ומים, 052-4783640

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)34-37(2,300 ש"ח, 052-6160852

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', 
מרוהטת, ממוזגת + מעלית, 

_____________________________________________)34-37ל(ק"א, 054-8406608

3-3.5 חדרים

■ בר' פנקס , 4 חד' 
גדולים, כ- 100 מ' חזית, 
3 כ"א, ק"ג ללא מעלית, 
משופצת, עם אפשרות 

לסוכה גדולה על הגג, 
5,000 ש"ח. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03- 5797756)35-35(_____________________________________________

 4 חד' במנחם, ק"ק+ 
חצר, מסודרת, מיידי.

054-8425701)36-37(_____________________________________________

 3 חד', ברח' גניחובסקי 
)ק. הרצוג(, ק"ד על עמודים, 

לזו"צ בלבד. החל מ- 1-10-16, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 054-2464316

1-1.5 חדרים

■ להשכרה ברח' הרב 
קוק / חברון, 3.5 חד', 

משופצת כחדשה, ק"א, 
חזית, ללא מדרגות, 

מתאימה גם למוגבלים, 
מיידית, אפשרות לרהוט 

חלקי, 5,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

■ ברח' חרל"פ, ליד 
טבריה, 3 חד', ק"ב, 

חזית, פינוי מיידי, 3,300 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בשח"ל בבנין חדש, 3 חד', 
חזית, מיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, צד ב"ב 
)בבנין רוב חרדים(, יח"ד, כ- 35 
מ"ר, ק"ב, מרווחת ומפוארת, 

_____________________________________________)37-38(2,500, מיידי, 054-8412200

 בדוד המלך )גבול 
ב"ב-ר"ג(, 2 חדרים, משופץ 
לחלוטין, ק"ק, 3,500 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(055-8838757, אבי

 בלעדי, אברבנאל, 2 
חד', 30 מ"ר, קו' א', עורפי, 

מסודרת, 2,300 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 ז'בוטינסקי, 2 חד', 30 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' 

ג', עורפי, 2,800 כולל ארנונה, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 ברח' צירלזון בב"ב, 2 חד', 
ק"2, מושקעת, כניסה מיידית, 

_____________________________________________)37-40ל(052-4491995

 דירת 2 חד' ברח' הרב 
קוק ב"ב, ק"1 + מעלית, 

סורגים, דוד"ש, מיידי,
_____________________________________________)37-40ל(052-2770834

 2חד', 50 מ"ר לצורך 
מגורים: 3,300 ש"ח. למטרה 

אחרת: 4,500 ש"ח )חנות/
_____________________________________________)37-37(משרד וכדו'(, 050-2229247

 ברמת-אלחנן, יח"ד 30 
מ"ר, יפה, מרוהטת וממוזגת, 

2,200 ש"ח, מיידי, גם 
לתקופות קצרות,

050-4110069)37-40(_____________________________________________

  יחידת דיור חדשה 
משופצת מרוהטת בני ברק 
מכון מור בר כוכבא המחיר 
כולל ארנונה 2250 כניסה 

מידית, נדל"ן הקריה
  050-3000121)37-37(_____________________________________________

 במרכז יח"ד, יפייפיה, 
חדשה, מרוהטת ומרווחת, 

אוויר מצויין ע"ב חודשי או יומי, 
_____________________________________________)37-37ל(050-4157604

פתח תקווה

 באורלוב, 3 חד', קומה 
רביעית ללא מעלית, 3,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-5562748

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חדרים, משופצת 

כחדשה או בגני הדר, מרוהטת, 
_____________________________________________)37-37(מיידי, 050-6925400

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/מרכז, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)37-38ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירה לקניה 
בפתח-תקוה ובסביבתה, ב- 

900,000 ש"ח בערך,
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, במיקום 

מעולה, מחיר אטרקטיבי 
ותשואה גבוהה! חבל 

לפספס!! לתאום סיור: 
אקסקלוסיב, שיווק וניהול 

_____________________________________________)37-37(נדל"ן, 054-5233623

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. בניהו הוכמן, 
054-6713816. משרד ראשי, 

 .077-5166040
office@perfectpro.co.il)37-37(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)37-37(_____________________________________________

 מציאה להשקעה 
בלעדי למכירה!! חנות 

ב"ע במיקום מרכזי, 
קרובה לגן ורשא, 

100 מ"ר, קומה א', 
חזית לרחוב, משופצת 

כחדשה, מושכרת ב- 
11,000 ש"ח + מעמ 

לתקופה ארוכה, מיידי, 
2,130,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 חנות במרכז העיר ברח' 
רש"י, חזיתית, 80 מ"ר, מיידית, 
9,000 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 באזור סוקולוב וילה 
לטווח ארוך, 2 קומות + גינה 
)גן-ת"ת(. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

ליווי מקצועי ע"י משרד רואי 
חשבון מוביל בסודיות!!! 

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בבני-ברק? בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך! 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
למסירה חנות מכולת 
פעילה ורווחית, כ- 40 
מ"ר באזור הרב שך, 

מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
60,000 ש"ח, דמי 

שכירות חודשים 3,000 
ש"ח, לפרטים: "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקריית אתא, מסחר 
בגדלים שונים עם תשואה 

יפה! תיווך אלפסי,
04-8441111)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא-ירושלים, 
להשכרה חנות 40 מ"ר 

בפסאז', 4,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)37-37(המצליח" 03-6198367

 בר' עקיבא - אלישע, 
חנות 20 מ"ר להשכרה, 2,800 

ש"ח!! "תיווך המצליח"
03-6198367)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא - הרב קוק, 
להשכרה חנות 20 מ"ר + 

גלריה, מתפנה עוד חודשיים. 
_____________________________________________)37-37("תיווך המצליח" 03-6198367

 חנות במרכז רבי 
עקיבא, חזית, 30 מ"ר, 
מיקום מרכזי מאוד!!! 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 מציאה!! להשכרה 
חנות בחזו"א/ר' עקיבא, 

90 מ"ר, חזית רחבה, 
ליד תחנות האוטובוס, 

פינוי מיידי, תיווך אשכנזי, 
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בר"ע 
חנות בפסאג', 40 מ"ר, במחיר 

 BA מציאה, מיידי! תיווך
_____________________________________________)37-37(יזמות, 054-4980159

 להשכרה בב"ב 35 מ"ר 
)בית מרקחת מכבי לשעבר 

- ר"ע 34(, 4,300 ש"ח, יצאה 
 BA משיפוץ, בלעדי. תיווך

_____________________________________________)37-37(יזמות, 054-4980159

 חנות להשכרה בב"ב 
בקניון מרכז רימונים, 

30-170 מ"ר, 
052-7113375)37-37(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, מבנה 
כ- 400 מ"ר באיזור מתתיהו 

- בן יעקב לכל מטרה. "תיווך 
_____________________________________________)37-37(המצליח" 03-6198367

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

במחיר 1600 ש"ח לחודש, 
052-7667000)37-40(_____________________________________________

 להשכרה, 'משרדים' 
בגדלים שונים, 20-100 

מטר באזור חזון איש 
מגדל המים בבני-ברק, 

052-7122595)37-37(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)37-37(_____________________________________________

 להשכרה למשרדים או 
לכל מטרה 125 מ"ר, קומה 

מינוס 1, חלונות גבוהים 
במחיר מציאה במרכז העיר 

ב"ב, מיידית. תיווך BA יזמות, 
054-4980195)37-37(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי 
עקיבא אזור הרב קוק 

משרד או לכל מטרה 40 
מ"ר, מחולק לחדרים, 
קומת קרקע, משופץ 
ומושקע כולל מזגנים, 

אופ' לריהוט, מיידי, 
4,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה + סוכה כשרה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 נופש ברמה, 
משוקעת, מאובזרת, 

ג'קוזי מפואר, מרפסת, 
נוף, לזוג + 4,
052-8187700)37-39(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

 מבצע קיץ ארוח בכינרת 
- עד 40 איש לקבוצות, 

משפחות וזוגות + סוויטה עם 
ג'קוזי לזוג + 2 דקות הליכה 

_____________________________________________)37-44(לכינרת, 050-7824909

 ברח' פרדו, 1 חד' + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממוזגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ ירמיהו!!! 
3 חדשה מהקבלן, ק"ב 

+מעלית,חזית מ-3800 ש"ח 
מיידי, "תווך פרפקט" 

052-7649782 03-5745877)37-37(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

כפר שמאי
 3 צימרים על מתחם 

של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! 

054-4385580)29-40(_____________________________________________

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

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

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

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

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

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

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

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

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

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

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

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

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

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

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

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

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

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

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

מרכז הארץ

■ 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, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-10/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ 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(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ תאריכים פנויים לסופ"ש 
הקרוב פרשת "ראה" 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(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

■ "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

 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(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

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

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

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

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(_____________________________________________

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

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

052-8650222)33-44(_____________________________________________

 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 

גדולה, בצלע ההר, צופה 
לנוף מדהים+ בריכה, )על 

עמודים(052-7155422, 
053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 וילה לכ-20 איש + חצר 
גדולה + מתקנים, ,מתאים 

למשפחות, מחיר מיוחד, 
למזמינים עכשיו! 

054-2833145)34-37(_____________________________________________

פקיעין החדשה

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

ומרווחת, נוף גלילי 
_____________________________________________)36-47(מדהים! 050-4770781/2

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

טוען רבני
  טוען רבני ישראל זכריה. 

מוסמך ומקצועי. ל.מ. טל': 
6632298 -054, יצוג בבית הדין 

רבני- פרטי, ממונות-אישות. 
_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
03-523-66-50

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

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

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

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

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

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

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

052-5501812
_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

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

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

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

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

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

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

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

יעוץ ועזרה

04-6920082

הסעות סגל צפת 
אוטובוסים ומיניבוסים 

חדישים לכל הארץ.
טיולים לק. צדיקים                                                           

שירות ואמינות!

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

מאזדה

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

מיצובישי

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

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

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

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

בריאות הפה
 הסרת אבנים בחינם 

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

טויוטה

סובארו

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

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

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

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

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

 למכירה רכב סיטרואן 
 ,C4 פיקאסו

 7 מקומות, במחיר 
אטרקטיבי עקב מעבר 

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

סיטרואן

איפור
 גמ"ח איפור - מותגים 

במחירים מסובסדים, 
למשפחות בני תורה.

053-3121293)36-39(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

■ שברולט טראוורס 
2013, דגם מפואר, כל 
התוספות, 8 מקומות, 
צבע זהב עדין, שמורה 

מאוד, מחירון, 
050-4133075)37-40(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-4/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-8/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

 רק 450 ש"ח עד 6 
מיטות במקום הכי טוב 
_____________________________________________)34-44(ביבניאל 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-23/17(וטיולי שטח, 055-6678585

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-1/17ל(053-7707020 050-3770300

 בקריית שמואל, דירת 
נופש, 100 מ"ר, 10 מיטות, 
ממוזגת ומשופצת, מחירים 

_____________________________________________)29-40(נוחים! 050-4110995

 2 יחידות מוילה, 3 חד' 
כ"א, משופצת ומרוהטת 

קומפלט ברמה גבוהה!!! גינה 
_____________________________________________)29-40(יפהפיה וחניה, 050-4505345

■ ארוח משפחתי מעל 
הכינרת - חדרי ארוח 

מאובזרים, מחירים מוזלים, 
אפשרות להסעה מהבית, 

052-2634477 ,052-3224835)45-38/16(_____________________________________________

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 דירות קיט מפוארות 
ומטופחות לבין הזמנים 

ולתקופת החגים. להשכרה 
ולפרסום דירה חינם,

050-4175579)27-38(_____________________________________________

 וילה 4 חד', מרווחת 
וממוזגת, קרוב 

לשטיבלאך ולכינרת, חצר 
גדולה, נדנדות, לשבתות 

ולימי חול, 052-7606968, 
050-4120279)24-8/17(_____________________________________________

 בבר אילן, 2.5 חד', 
ק"ק, 5 מיטות + מזרונים, 

מאובזרת, מחיר מציאה, 
_____________________________________________)35-38ל(052-7631763

 דירות נופש מטופחות 
ומאובזרות, בריכה פרטית+ 

ג'קוזי, ללא הגבלת ילדים. 
054-8441841)36-37(_____________________________________________

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, 500 ש"ח לזוג, 

_____________________________________________)36-32/17(80 ש"ח לילד. 052-7150124

 בצור- הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, נוף, 
אטרקציות בסביבה, עד 18 

איש, 1,500 ש"ח ללילה. 
054-6987004)36-34/17(_____________________________________________

■ בגאולה - דירות קיט 
מפוארות, על בסיסי יומי/

שבועי + כל הנוחיות,
053-3184783 ,02-5384783)7-37/16(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-52(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-3/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)37-40/16(ובית מדרש, 052-7646764

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)37-40/16(_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 500 

_____________________________________________)35-39(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 צימר חדש, מרווח, 2 
חדרי שינה + סלון מטבח, 500 

_____________________________________________)37-40(ש"ח ללילה, 052-7648264

 וילה גדולה לארוח )4 חד' 
+ סלון(, מאובזרת, בריכת 
שחיה מובנת, גינה גדולה, 

פינות ישיבה ועוד,
054-5726412 ,077-5590283)37-10/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

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

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

 טויוטה אונסיס - 2002, 
אוטומט 150,000 ק"מ, טסט 

9 חודשים, צורה חדשה!! 
5 מקומות, שמור מאוד!! 

_____________________________________________)37-37(15,000 ש"ח, 052-9678475

 מיצובישי לנסר מודל 
2000, אוטומט, 1600 סמ"ק, 

טסט ל- 11 חודשים במצב 
מצוין, 8,000 ש"ח,

052-6917491)37-37(_____________________________________________

 סובארו 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר + 

טסט לשנה, 
054-8402332)37-37(_____________________________________________

 פורד פוקוס סטיישין 
2011, יד שניה, 118 ק"מ, 

מרווח, חסכוני במצב חדש!! 
_____________________________________________)37-37(41,000 ש"ח, 052-7220391

 קיה ריאו 2011, אוטומט, 
שמורה וחסכונית, נוסעת גם 

על גז, טסט חצי שנה, 38,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-6918692

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

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

ג'קוזי, לזוגות, גם לשבתות 
_____________________________________________)37-40(וחגים, 058-3234001
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■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

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

שידוכים

קייטרינג
 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(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

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

■ 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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

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

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

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

ריהוט

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

052-4227714)34-37(_____________________________________________

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

0544-919299)35-38(___________________________________________

 ביום רביעי כ"ח תמוז 
נמצאו טבעות זהב ליד אחת 

הברזניות בפארק הירקון 
בתל אביב. אשמח להחזירן 

למאבדת ע"פ סימנים מזהים. 
_____________________________________________)36-37ח(דבורה 050-6243734

 סלון עור, פינת אוכל+ 
6 + קומודה תואמת, ארון 

נסיכות יוקרתי, מיטה 3 
_____________________________________________)36-39(נפתחת. 052-7060235 )ב"ב(

 שולחן ו- 6 כסאות מעץ 
מלא, שחור וריפוד שמנת 
מנוצנץ, שנתיים בשימוש, 

כחדש, אורך 1,80 על מטר, 
3.100 ש"ח גמיש )כולל 
_____________________________________________)36-39(משלוח(. 058-4561789

 חדר ילדים, ארון מיטה 
ושידה בצבע ג'ינס בנים בנות, 
_____________________________________________)36-37ל(במחיר מציאה. 050-8253734

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 2 

מזרנים, יפה אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)36-37(052-8571371 ג. שמואל

 מיטת נוער על- קל 
כחולה, כשפתוחה הגובה כ- 

40 ס"מ, 200 ש"ח.
_____________________________________________)36-37ח(052-5320820

 שולחן חום 0.52*1.50 
נפתח ל- 2 מטר, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8481830

 ספה דמוי עור 2 מקומות 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח. ב"ב. 052-3073826

 למכירה מיטת עץ 
מתרוממת עם ארגז מצעים, 

מצב טוב 220 ש"ח. בב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

תינוקות

 מזרון לול, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים, 054-8423405

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(בני-ברק, 054-4906526

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

_____________________________________________)36-37ח(058-3234562

 מציאה! קשתות )שלדה( 
שך גגון בוגבו B, ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון בובגו B ב/ 
+ רצועות - כחדש, ב- 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-4127708

 מיטת תינוק עם מזרן, 
צבע לבן, מצב מצוין, 350 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מזרון מיטת תינוק, מצב 
מצוין כמו חדחש, 140 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 עגלה )מוצי(, אמבטיה 
)תכלת(, טילון )ירוק( + 

שילדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7112123

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

_____________________________________________)36-37ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

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

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

תקשורת

 נטסטיק מודם סלולרי של 
חברת אוקיימייל+ סים 180 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 054-8416200

 אוזנית בלוטוס חדשה 
וטובה ב- 40 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-7663109

 מטען סמסונג מצוין 2 - 
_____________________________________________)36-37ח(10 ש"ח. 052-7663109

■ 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(_____________________________________________

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

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

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

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

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

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

_____________________________________________)28-38()י-ם(

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

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

 נעליים לילדה חגיגיות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידה 

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

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

_____________________________________________)31-40()ב"ב(

 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(

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

 שמלה לבנה קצרה 
משולבת זהב, שבתית, לגיל 

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

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

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

 הליכון למבוגרים מתכוונן 
ומתקפל, גובה 92, רוחב 48 
+ מתלה, 150 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)35-38(מצוין,054-4919299

 למכירה פאות קצרות 
כהרות, קאסטם, ייבוש 

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

_____________________________________________)35-38()בירושלים(

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

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

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

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

 לרגל מעבר דירה למכירה 
ריהוט לחדרי ילדים יד שניה + 

ויטרינות לסלון 
_____________________________________________)36-37(טל': 052-8900573

 למכירה אורגנית מחברת 
 PA-900 בדגמים korg

PA-600 במחירים טובים. 
053-3177969)36-37(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות

תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 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

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

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

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

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

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

■ 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(_____________________________________________

צילום אירועים

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

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

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

 רותי הצלמת, צילום 
אירועים, 052-7662853,

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

קורסים
 לימודי תעודה בייעוץ 

נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

סת”ם
 משקפת מגדילה 

לסופרי סת"ם, מקצועית 
_____________________________________________)37-40(ביותר, 054-8527470

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)37-40(_____________________________________________

 נאבד כרטיס זיכרון של 
מצלמה ע"ש דונט באלעד - 

_____________________________________________)37-38ח(פ"ת, 050-4107520

 נמצא תכשיט זהב בבית 
_____________________________________________)37-38ח(וגן, 054-8423405

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)37-38ח(1-599-500-003

 לקחתי בטעות מגבת, 
ביום רביעי כ' אב, בחוף הים 

_____________________________________________)37-38ח(הרצליה, 054-8409978

 ביום ראשון יז' אב נשכח 
בשרתון חלוק וכובע ים,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 נמצא עגיל זהב באיזור 
גן ורשא, ביום שני בערב 
בסביבות 19:00-21:00,

_____________________________________________)37-38ח(054-7337079

 במתנ"ס משואות בב"ב, 
נמצא עגיל זהב בכ' אב

_____________________________________________)37-38ח(052-7650730

 דרושה קערה לבלנדר, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8423405

 דרוש שעון מעורר לשבת 
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)37-38ח(מקולקל, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

 דרוש מקפיא במצב מצוין 
בבני-ברק, שולחן למטבח 

1.50X0.50, 052-7616750)37-38ח(_____________________________________________

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה - 
_____________________________________________)37-38ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעוניין לקנות פאלפון 
תואם לחברת פאלפון, עד 
200 ש"ח, 052-7617697, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6189714

 זו"צ מעוניין לקנות חדר 
שינה + תנור אפיה, מיד שניה, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8477222

 מעונין לקנות ספר תניא 
וספרי קבלה מהדורה ישנה 
_____________________________________________)37-38ח(במצב חדש, 054-5699552

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

_____________________________________________)37-38ח(בתרומה, 054-8432271

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מהפכה בעולם הפיוט

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם כל הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

סייל ענק "אצל בתיה"

03-579-28-41

מבצע 10 ₪
בגד גוף לתינוק

חולצות טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים

ירושלים 59 ב"ב

4 ב- ₪50

מבצע ₪10
חולצות, חצאיות, עליוניות

חולצות  טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים!!
חדש! קולקציית ארועים מרהיבה!

ירושלים 59 ב"ב

 מכונת כביסה בלרס, 7 
ק"ג, 500 ש"ח במרכז,

_____________________________________________)37-38ח(054-8444246

 רדיאטור, מצב טוב, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8478028

 מזגן חלון, 1.5 כ"ס, 
אלקטרה, מצויין + מכסה, 

500 ש"ח, גמיש, בבני-ברק, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7641400

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, פלאפון: 050-4128920

 תנור דו תאי + כיריים, 5 
להבות, חום, 500 ש',

_____________________________________________)37-38ח(052-7616750

 מברשת הפלא המקורית - 
כחדשה + אחריות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8419068

 משחק פי אס פי +נגן 
וידיאו + מצלמה, חדש 

בקופסא, מחיר מציאה במקום 
230, 190 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)37-38ח(052-7677680

 בהזדמנות, 2 מחשבים 
ניידים: 600 ש"ח/1,000 ש"ח, 

עקב שינויים בענייני עבודה, 
_____________________________________________)37-37(מצב מעולה! 052-3281503

 ארבע דלתות במצב 
טוב בהזדמנות, ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(בלבד! לפרטים: 03-5784812

 מיטת ילדים משולשת, 
עץ סנדוויץ' במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-5784812

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633316

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,62X43/110X32/174X43
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(052-3804646

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)37-38ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 ארון ספרים עתיק במצב 
טוב, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)37-38ח(050-4183200

 ספריית עץ מלא, מצב 
מעולה, 2.40X3.20, ב- 5,000 

_____________________________________________)37-38ל(ש"ח גמיש, 050-4160233

 שולחן עם מדפים לספרים 
מעל השולחן, 230 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסאות פלסטיק "כתר" 
עם משענת גב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, 500 ש"ח 
ליח'. מיטת קומותיים נפתחת 
לשלוש + מגירות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7433440, בני-ברק

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-6538266

 ספה דו מושבית, 480 
ש"ח, צבע שמנת, נוחה מאוד, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר על 1.55 

ס"מ, מחיר 220 ש"ח, צבע 
_____________________________________________)37-38ח(חום, בני-ברק, 052-5737813

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

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

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

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה 3 מושבים סקאי 
שחור, מצב טוב, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)37-38ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 חדר שינה במצב מצוין 
)ללא ארון(, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב, 077-5001935

 ספרית קודש איכותית, 
500 ש"ח כל עמודה,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478028

 מיטת היירייזר נמוכה 
שנכנסת מתחת להיירייזר, 

כחדש, למסירה, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4190020

 ארון למטבח 3 מגירות 
פנימיות, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7616750

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(054-4992952

 כסא על גלגלים, אורטופדי, 
100 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 4 מדפי ברזל + עמודים 
30X90 ב- 140 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7602626

 דלת זכוכית למקלחון, 
שקופה, 60 ס"מ, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-7602626

 מזרון מתנפח, חדש, 
76 ס"מ, INTEX )מתאים 

לסוכה(, 50 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(052-7602626

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון בוגבו B - 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד!! 054-8455030

 עגלת תאומים של 
Doctor baby, ב- 200 ש"ח, 

כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)37-38ח(052-7115880

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 054-4906526

 בהזדמנות, עגלת תינוק 
חדשה, ג'וי ג'ינס הדגם החדש 

_____________________________________________)37-38ח(+ תיק, 052-7109004

 עגלת איזי בייבי במצב 
מעולה, 300 ש"ח + אמבטיה 

_____________________________________________)37-38ח(שחורה, 052-7603611

 מזרון מיטת תינוק 
אורטופדי, מצב מצוין, 140 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מיטת תינוק צבע לבן, 
מצע מצויין, כמו חדש, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק יוקרתית, 
מצב כמו חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק משולבת 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7662125

 מזרונים למעון, 40 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(כל אחד, 052-8857700

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4127708

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)37-38ח(190 ש"ח, 054-8478028

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצויין, של "שילב" 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)36-37ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)36-37ח(052-3073826

 טיולון COMBI, מצב 
_____________________________________________)36-37ח(טוב, 150 ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-7384429

 שידת החתלה "סגל" צבעי 
שמנת/סגול במצב מצוין, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 053-3103049

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, מצ 
במצוין, 250 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)36-37ח(ברק, 054-4906526

 פלאפון טלגו - 140 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8589585

 אוזניית בלוטוס סמסונג - 
100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(054-8589585

 מטען חדש לפלאפונים 
כשרים ונגני MP 3 כבל ארוך, 

_____________________________________________)37-38ח(10 ש"ח, 052-3036980

 שיחות ללא הגבלה בארץ, 
כולל שיחות לחו"ל במחירים 

מיוחדים, החל מ- 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-37(לחודש, 052-7167777

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

 מחליק שיער של חברת 
babyliss, לא היה כמעט 

בשימוש, 200 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(054-8538646

 להשכרה שמלה מפוארת, 
לגיל 2-3 ש', חדשה + ק.שיער 

מדהים! 50 ש"ח!!
_____________________________________________)37-38ח(054-8455030

 ספר עתיק מנורת המאור 
בכריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7154392

 מערבל קנווד בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 054-8423405

 שק שינה, כיור, לול, 
100 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8423405

 גמרות ללימוד תלמוד 
בבלי במחיר 50 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(058-3289108

 פאה טבעית גלית איטליה 
8/12, חדשה, מעוצבת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4131038

 חצאית שחורה חדשה, 
מס' 44, 100 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4131038

 חליפה חדשה שבתית 
שחורה, מס' 44, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4131038

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8453370

 למסירה, חולצות 
 XL, L 'תלבושת שיכון ג

_____________________________________________)37-38ח(כחדש! 058-3220603

 מציאה: נעלי "סאס" 
)38(, שחורות לאישה, חדשה 

)שימוש ח"פ(, 420 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8448001

 סוכה עם כל האביזרים 
חדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 CD  מחשב נייד ללא כונן 
שימשו עם כבל בלבד, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7662125

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)37-38ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)37-38ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7633316

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 052-7633316

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 כל הציוד המיועד לעבודות 
ויטראז', 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5858631

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן משחק כדורגל 
חדש + אחריות, איכותי 

ומסיבי, 490 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 טיטולים למבוגרים - 40 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח ופדים, 052-7366764

 אקווריום לחדר ילדים, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7366764

 מיחם לשבת 60 כוסות 
)חב י.ל( מנרוסטה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשייש( 
במצב תקין, 70 ש"ח, -052

_____________________________________________)37-38ח(3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

 נעלי "טימברלנד" חדשות 
לגמרי, יפות במיוחד, מידה - 

43, 240 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7664522

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפרים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8412903, 03-9074725

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

_____________________________________________)37-38ח(03-9074725

 2 אופני BMX לילדות, 
באדום ובסגול לגיל 6-8, 

ו- 8-13, ב- 100 ש"ח, -052
_____________________________________________)37-38ח(7366764

 שני תוכים יפיפיים + 
כלוב + אוכל וכל האביזרים, 

_____________________________________________)37-38ח(100 ש"ח, 052-7366764

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 דפנות סוכה, מצב חדש, 
כל דופן 60 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4183200

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)37-38ח(15, 20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7603864

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)37-37(_____________________________________________
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

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

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

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

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

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

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

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

המפתח שלכם לפרנסה

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

4,000

www.glatjobs.co.il 
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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

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 בתוקף 
ינתן מענק 3000 ש“ח

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

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

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים חרוצים עם 
ניסיון עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)33-40(טובים! 052-6628690 ישראל

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 איש מכירות תותח?
בא תעשה את מה 

שאתה עושה, רק טוב 
יותר, ובמקום טוב יותר. 
חברת הייטק בבני ברק 

מגדילה את מצבת 
עובדיה ומחפשת אנשים 

בדיוק כמוך! 
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד.
* אפשרויות קידום.

קו"ח ניתן לשלוח למייל
job@kidumplus.co.il 

_____________________________________________)34-40(טלפון: 072-3902280

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499277)34-37(_____________________________________________  לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב: גננות 

ומטפלות למ.מלאה לשה"ל 
הבאה, שכר גבוה יותר 

ממינימום, 054-8493435 
_____________________________________________)34-37()בשעות הערב המאוחרות(

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( + גננת מוסמכת לשנה 

הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכר 

הולם ביותר! 052-8750036, 
_____________________________________________)34-37(אסתר

 לקרן הילד בב"ב, דרושות 
נציגות בעלות מוטיבציה 

גבוהה, בונוסים למתאימות, 
072-2288600)34-37(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות.  
052-6580906  עבודה 

_____________________________________________)34-37(מיידית!!!

 *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(_____________________________________________

 דרוש מתקין מטבחים 
פרילנסר עם נסיון, ניידות 

חובה, 054-4948003,
_____________________________________________)34-37ל(054-4227322

 לבי"ס בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה ויסודית לנקיון, 
_____________________________________________)36-37(תנאים טובים. 054-8445427

 דרושה סייעת/גננת לגן 
פרטי בהדר גנים.)גילאי 1.5-2(, 

תנאים טובים למתאימה, 
050-5933224)34-37(_____________________________________________

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

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

050-5636364)35-38(_____________________________________________

 בבני-ברק, דרוש נהג, 
_____________________________________________)35-38ל(רשיון ג', נסיון, 03-5709972

 דרושה עובדת נקיון 
לבית ספר בבני-ברק, 

חלקית, לבוקר,
 ,04-8264690
054-3307261)35-38(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת מסורה 

וחייכנית, 052-8226582, 
_____________________________________________)35-38ל(052-8530061

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

אוירה משפחתית, בוקר/
ערב, שכר הולם! כמו"כ עובד 
_____________________________________________)35-38(מטבח לבוקר, 052-660-7070

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת- גן, 

מהשעה 16:30, 5 ימים 
בשבוע, 40 ש"ח לשעה,

050-5305916)35-38(_____________________________________________

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, בעל רישיון ג' 15 

טון- חובה, רציני וחרוץ, 
תנאים מצויינים, משעה 

05:00 בבוקר,
_____________________________________________)34-37ל(052-3754596

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים, 
_____________________________________________)34-37ל(054-8461589

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

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

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

 לחברה לוגיסטית 
מובילה בבני ברק

דרוש/ה מידי
מחסנאי/ת לקליטה ומיון

תפעול מפיצים
 משמרות:  

בוקר 05.00-14.00
ערב 12.00-21.00

052-3745777

 איש מכירות בתחום 
המזון, חומרי נקיון, חד פעמיים 

למוסדות, חצי משרה,
052-6964614

beny631@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

 לפעוטון/ גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר / אחה"צ. 
054-2022629)35-38(_____________________________________________

 בכולל אברכים להוראה 
בת"א התפנה מקום לזמן 
אלול הבעל"ט+ הסעות, 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 050-4120616

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני ברק, 60 

_____________________________________________)36-37(ש"ח לשעה. 054-3607420

 לבית מסחר בת"א 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ידע 

בחשבשבת, למשרה מלאה. 
קו"ח: 

dov@hamefalef.co.il)36-39ל(_____________________________________________

 דרושים בתחום 
הביטוח- שכר גבוה, אפשרות 

למשרת אם, בפתח תקוה. 
 bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)36-39(פקס: 03-6182118

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)36-39(למתאימים! 052-5760284

 "אצל בתיה"- דרושות 
מוכרות בוקר/ ערב, 
מנוסות ואחראיות+ 
המלצות. התשלום 

_____________________________________________)36-39(בהתאם! 054-7212985

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 דרושים מחלקים+ 
רכב ללילה 1:00-6:00 רמת 

השרון+ צפון תל אביב.
050-7932061)36-39(_____________________________________________

 למעון בפ"ת 
*מטפלות מסורות למלאה 
*מטפלת למ"מ עד סוכות 

_____________________________________________)36-37(חלקית. 054-8474393

 דרושה בחורה צעירה עם 
ראש גדול לצהרונית בפתח 

תקוה, 12:30-16:00.
_____________________________________________)36-37(052-3168162 מאיה

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת מובטחת!

לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967

הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
החי

דרושים/ות
גננות/ים וסייעות

לצהרונים בגני ילדים

אים
מת

/ות
רים

למו
 

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

ננים
לצוות לוין  וג

בע“מ

בפתח תקוה - אם המושבות החדשה

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)37-37(לפקס: 03-8007050

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, מיידי!
03-5702323)37-37(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים! ישראל, 
.052-3251213

_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 דרושה גרפיקאית לעבודה 
מהבית, 30 ש"ח לשעה. 

*למשרד סמוך לב"ב דרושה 
מנה"ח, 9:00-14:00, 7,000 

ש"ח. *לת"ת בירושלים 
דרושים מורים מקצועיים, 
שעות משה"ח. קריירה, 

072-22-222-62)37-37(_____________________________________________

 בפ"ת דרושה 
סייעת למעון, בינתיים 

מ- 13:00-17:00, מעון 
מקסים, תנאים מצויינים, 

_____________________________________________)37-40ל(052-6420120

 לחברה פיננסית במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)37-40(לפקס: 03-9205309

 לרו"ח מזכירה עם ידע 
בהנה"ח לשעות: 12:00-17:00 

_____________________________________________)36-39(קו"ח לפקס: 03-5706330

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושה מוכרת עם 

נסיון לשעות הבוקר,
054-7694963)37-38(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח בת"א, 
משרה מלאה, נסיון + פריורטי, 
Avital@prima.co.il, פקס: 

_____________________________________________)37-38ל(03-5276022

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)37-38(_____________________________________________

 לרשת כלי בישול 
ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

_____________________________________________)37-40(למתאימים, 054-7604012

 לפרויקט ימים נוראים עזר 
מצוין ב"ב, דרושות טלפניות 

לשעות בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות,

052-5808957)37-38(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

טרקלין חשמל כהלכה מחפשת אותך!

תותח/ית 
במכירות?

yair@traklin.co.il  :לשליחת קו”ח
פקס: 036161193

דרושים אנשים רציניים המחפשים מקום
עבודה מסודר לתקופה ארוכה

שכר גבוה למתאימים | בונוסים והטבות בהגעה ליעדים 
| אפשרויות קידום למצטיינים

* ניסיון במכירות חובה!

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

 דרוש משלוחן עם רכב 
מסחרי, לעבודה בב"ב בשעות 

_____________________________________________)36-37(הערב. 054-4326610

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

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק. שירות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות. 054-7425005
hr@dplus.co.il)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש מזכיר 
+ שליחויות, רשיון חובה + 
ידע באופיס, משרה מלאה, 
_____________________________________________)37-38ל(קו"ח לפקס: 073-7742031

 למפעל בבני-ברק, דרושה 
תופרת מנוסה למשרה מלאה, 

_____________________________________________)37-38(קו"ח בפקס: 03-5702721

 מטפלות מסורות 
למעון חנה בפרדס כץ, 
שעות המשרה: 13-16 

וכן 7-16. אסתר,
054-8413913)37-38(_____________________________________________

 לתלמוד תורה ברחובות, 
דרושה גננת משלימה, נסיון 

חובה, קו"ח לפקס:
_____________________________________________)37-40ל( 1538-9340131

 לפרויקט ימים נוראים עזר 
מציון ב"ב, דרושה אחראית 

משמרת בעלת נסיון לשעות 
בוקר/ערב, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)37-38(למתאימות, 052-5808957

■ 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(

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 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

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

 עורך ספרים וותיק ומיומן 
עם המלצות חמות פנוי 

לקבל עבודת עריכה רצינית: 
שיעורים/ שיחות/ וכן תרגום 

מאידיש ללה"ק.
_____________________________________________)36-37ח(0527-110-102

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/24 שעות + 

_____________________________________________)37-38ח(מגורים, 054-7938941

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633316

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי, מקצועי!!! 
_____________________________________________)37-38ח(050-4160390

 מכונת תספורת חדשה 
עם 2 בטריות נטענות, ב- 140 

ש"ח, פלאפון:
050-4175490/1 או

_____________________________________________)37-38ח(03-5791312

 כלוב עם 3 פינקים, 140 
ש"ח, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)37-38ח(03-5791312

 אוכל לפינקים ותוכים 
)סטריה ודוכן( ב- 10 ש"ח 
לק"ג, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)37-38ח(03-5791312

 שידת החתלה, דוכן 
מכירות לגן, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8857700

 הליכון כושר VO2 במצב 
טוב - 500 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)37-38ח(054-8419068

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח, טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי, שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4906526

 מגהץ אדים 
KENWOOD, חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)37-38ח(054-4906526

 סיר טיגון 5 ליטר, חשמלי, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 סט והגדת מועדים, הרב 
גלינסקי, כחדש, ב- 170 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7115498

 שמלה יוקרתית 36 
להשכרה - 350, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8435331

 מיקסר חברת קנווד 
מהדגים הישנים )חזק מאוד(, 

מצב מצוין, 400 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-3222928

 חליפת אלגנט חדשה 
- בלי בלאס לבחור ישיבה, 

מידה 36, ב- 500 ש"ח במקום 
1,500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)37-38ח(052-7164135

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 אופני הילוכים )מעצורי 
דיסק(, ב- 300 ש"ח, טל': 

052-7617697, טל' 2:
_____________________________________________)37-38ח(03-6189714

 אורגנית יפנית מדהימה 
- 300 ש"ח. מכשיר הליכה 

לחיזוק שרירי הרגליים והבטן - 
_____________________________________________)37-38ח(100 ש"ח, 054-4980062

 אופניים BMX חדשות, 
גובה בינוני, מחיר 280,

_____________________________________________)37-38ח(053-3146143

 חצאיות ועליוניות, מידה 
44 במצב חדש, אלגנטי - 35, 

_____________________________________________)37-38ח(050-9742004

 חליפת גבר חדשה )זקט 
ומכנס( ללא חשש שעטנז, 

_____________________________________________)37-38ח(100 ש"ח, 052-3036980

 נרתיק מגן לפאלפון דמוי 
עור עם תופסן לחגורה, חדש, 
_____________________________________________)37-38ח(2 ש"ח בלבד, 052-3036980

 חנוכיית כדורים חדשה 
מקרמיקה, 2 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3036980

 אופניים הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, פל': 054-5385013

 דלת ומשקוף למכירה 
בצבע לבן, 90 ס"מ, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7168424

 מקצף חשמלי + קערה 
כחדשה, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7616750

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3805386

 קנדלברה מכסף, 5 קנים, 
_____________________________________________)37-38ח(3.5 ש"ח, 052-7154392

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00 
שכר בסיס + בונוסים 

לפרטים  עמוס
)37-37(           052-7652801_____________________________________________

תוספת הכנסה ללא מאמץ!
מתאים לכם לעשות את הקניה החודשית 

על חשבוננו, באופן קבוע?
לא תאמינו כמה זה פשוט וקל!

אם אין לכם את האומץ להרים טלפון, 
אולי אתם לא מתאימים...

חייגו ו...מקסימום תרוויחו..

073-7077424
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או

או

או

או

או

או

לקרוא כותרות 
בעיתון

ליהנות מספר
גם ביום ראשון

 קפה בקטנה
בדרך לעבודה

 לשבת על כוס
קפה עם חברה

פילאטיס 
בסטודיו בשכונה

 הליכה לילית
עם השכנה

להאזין בבית 
לשיעורי מרצים

לצאת בערב
לשיעור מעצים

להתחדש 
בספר מתכונים

סדנת אפייה 
של מקצוענים

לשמוע שירים 
כשאת מבשלת

לנגן על הכלי 
שאת אוהבת
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 לשבת על כוס
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פילאטיס 
בסטודיו בשכונה

 הליכה לילית
עם השכנה

להאזין בבית 
לשיעורי מרצים

לצאת בערב
לשיעור מעצים

להתחדש 
בספר מתכונים

סדנת אפייה 
של מקצוענים

לשמוע שירים 
כשאת מבשלת

לנגן על הכלי 
שאת אוהבת
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