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פרופסור האוזר. צילום: גיא אסיאג בלום

קידמו תורים. ביה"ח הדסה

יושב ראש הרשות לניירות ערך, שמואל האוזר, ערך בתחילת השבוע תדרוך לאנשי תקשורת חרדיים בו הציג את 
נתוני הקרנות הבלתי מפוקחות בישראל בכלל ובציבור החרדי בפרט  הנתונים: עקב חוסר ידע בתחום, בציבור 
החרדי התרבו המקרים של הונאות מצד נוכלים  רוצים בכל זאת להשקיע את כספכם? אלו חמשת כללי היסוד

מאת: שי בן מאיר

צעירים  שני  שעבר  השבוע  בסוף  עצרה  המשטרה 
חשודים שהציעו 'שירותי רפואה פרטיים' וקידום תורים 
לחולים בבית חולים הדסה עין כרם תמורת תשלום כספי. יחידת 
אזור  ערי  תושבי  חשודים,  שני  עצרה  המשטרה  של  ההונאה 
ואף  הונאה  בעבירות מרמה,  20 החשודים  ה-  ירושלים בשנות 
חשד לשוחד. מעצרו של החשוד המרכזי, הוארך עד ליום ראשון 

השבוע והחשוד השני שוחרר בתנאים מגבילים.
ראשיתה של החקירה בתלונה שהוגשה במשטרה ע"י קב"ט 
בית חולים בירושלים לפיה החשודים פועלים מול גורמים שונים 

בבית החולים במטרה לקדם עניינים רפואיים פרטיים של חולים 
תמורת תשלום כספי אותו גרפו לכיסם.

תורים  לקיצור  עזרה  שמציעים  ככאלו  מוכרים  החשודים 
תשלום  תמורת  וזאת  שונים  רפואיים  עניינים  וקידום  לבדיקות 
כספי. בני משפחות החולים היו פונים לאחד החשודים אשר היה 
פועל מול גורמים בבית החולים לקידום עניינם, ואילו החשוד 
התשלום,  את  ולוקח  המשפחה  לבני  מטעמו  נשלח  היה  השני 

אותו סיכמו מראש, שהיה מועבר במזומן במעטפה.
ממצאי החקירה וכפי שעולה עד כה החשודים פעלו בשיטה 
אלפי  סך  על  עומד  ההונאה  היקף  וכי  חודשים  מספר  מזה  זו 
שקלים. כמו כן , במסגרת החקירה נבחנת מעורבותם של רופאים 

וגורמים רפואיים בבית החולים.

החשוד המרכזי קושר עצמו לאירועים, והחקירה עדיין נמשכת. 
במסגרת החקירה נחקרו גם שני רופאים בכירים, ושחררו. לטענת 
הרופאים הם לא קידמו את התורים בתמורה לתשלום כספי, אלא 
כי שוכנעו בדחיפות המקרים. במשטרה מבקשים ופונים לציבור 
הרחב בדרישה שכל מי שנדרש לתת כספים באופן פרטי עבור 
למשטרה  לפנות  דהו  מאן  לכל  רפואי  טיפול  או  תורים  קידום 

הקרובה למקום מגוריו ולהגיש על כך תלונה.
חשודים  של  מורכבת  בחקירה  "מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
ובני  חולים  של  הרגיש  ומצבם  הרגשות  סערת  את  ניצלו  אשר 
משפחות חולים וביצעו מעשי הונאה ומרמה תמורת בצע כסף. 
המשטרה תפעל למצות את החקירה ולאסוף ראיות מוצקות כנגד 

כל מי שמעורב בפרשה".

מאת: יעקב אמסלם

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, ובכירי הרשות 
ערכו השבוע )ראשון( תדרוך מיוחד לנציגי תקשורת חרדית, 
על רקע העלייה התלולה במספר ההצעות להשקעות לציבור 
החרדי ועל רקע מקרים רבים בהם משפחות חרדיות השקיעו את מיטב 
כספן במיזמים מפוקפקים ואבדו אותו כליל. במפגש אמר האוזר כי 
להשקעות  גם  נוגע  לנפשותיכם'  מאוד  'ונשמרתם  הפסוק  "בעיניי, 
בלתי מפוקחות. זה פיקוח נפש ממש של משפחות שלמות. משפחה 
ממש  נהיים  אנשים  להתקיים.  מתקשה   - כספה  כל  את  שמאבדת 

חולים מזה – גם פיזית וגם נפשית".
בישראל  הבכירים  הכלכלנים  לאחד  הנחשב  האוזר, 

הוא  כי  אמר  ההון,  בשוק  עולמי  שם  בעל  ומומחה 
גורמים  בו  הקיים  מהמצב  מאוד  "מוטרד  אישית 
התקשורת  כלי  באמצעות  החרדי  לציבור  פונים 
שונות  להשקעות  כספים  לאסוף  בשביל  החרדית 
ומשונות בהציגם כל מיני הבטחות ללא כיסוי אודות 

תשואות דמיוניות". 
במפגש הדגישו בכירי הרשות כי בכוונתם להגביר 

את הפיקוח על הפרסומות בתקשורת החרדית במטרה 
לבחון כל הצעה להשקעה. כחלק מהבחינה תיבדק 

שאמורה,  בהשקעה  מדובר  האם  השאלה 
של  פיקוחה  תחת  להיות  החוק,  לפי 

הינה  לכך  שהתשובה  ככל  הרשות. 
חיובית, ברשות מבטיחים לחקור את 
ההדוק  בפיקוחה  ולחייבן  ההצעות 

של הרשות ובעבודה תוך שמירה על הסטנדרטים המחמירים שלה.
עם זאת, מציינים ברשות, כי עדיין הדרך האפקטיבית ביותר, הינה 
השקעות  מפני  להיזהר  במטרה  החרדי  הציבור  של  ערנותו  הגברת 
סביר  חשש  קיים  בהם  במקרים  לרשות  ולהתלונן  מפוקחות  שאינן 
לנושא בציבור  מפני תרמית. "הנוכלים מנצלים את חוסר המודעות 
יידע  החרדי  שהציבור  קריטי  לכן  רבות.  משפחות  ועוקצים  החרדי 

להיזהר".
"נכון להיום, הציבור החרדי הוא בבחינת  כי  פרופ' האוזר מציין 
החרדי  בציבור  יש  סיבות:  מכמה  נוכלים.  מיני  כל  עבור  קל'  'טרף 
פחות חינוך פיננסי, עובדה שמנוצלת על ידי אותם נוכלים; בציבור 
באמצעות  מפוקחת  השקעה  בין  להבחנה  מודעים  פחות  החרדי 
יותר  מסוכנת  הינה  מפוקחת אשר  לא  לבין השקעה  הבורסה 
הגישה  ההשקעה;  כספי  כל  לאבדן  בנקל  להוביל  ויכולה 
של הציבור החרדי לאינטרנט מוגבלת. לעתים חיפוש קל 
ברשת של שמו של מציע ההשקעה יגלה שמדובר בנוכל. 
הוא יודע זאת ולכן לא יציע את עצמו למגזר הכללי, אבל 

הוא כן ינסה במגזר החרדי, ועוד".
בניירות  "השקעה  כי  מוסיפים  ערך  ניירות  ברשות 
סיכונים מטבעה. השקעה  ערך כשלעצמה טומנת בחובה 
בניירות ערך שאינם מפוקחים מגבירה את הסיכון פי כמה. 
משקיעים  בטרם  הרשות  מול  לבדוק  מאוד  חשוב  לכן 
ולהפעיל את השכל הישר מול הבטחות לתשואות 
מכדי  יותר  טוב  שנראה  מה  דמיוניות. 
הנראה,  ככל   – אמיתי  להיות 
אכן, טוב מדיי מכדי להיות כזה 

ומדובר ככל הנראה בתרמית".

  ד' באלול תשע"ו 27/9/16

יו"ר הרשות לניירות ערך לציבור החרדי: 

רפואה בשחור
המשטרה עצרה שני צעירים תושבי אזור 

ירושלים, בחשד כי הציעו למשפחות חולים 
עזרה בקידום תורים וטיפול רפואי בבית החולים 
הדסה עין כרם, זאת בתמורה לכסף במזומן  גם 

רופאים בכירים נחקרו בפרשה

 "סיכון ממשי של חיי אדם""השקעות לא מפוקחות - פיקוח נפש"

אפליה בגן הילדים

כך תזהו תרמית
כללי האצבע לזיהוי תרמיות 

בתחום ההשקעות

אם  חינם".  ארוחות  "אין  זכרו,  תתפתו.  אל 
זה נראה טוב מכדי להיות אמיתי, זה כנראה 

באמת טוב מכדי להיות אמיתי.

ומהצעות  לחץ  תחת  מהשקעה  להימנע 
להשקעות היוצרות תחושת דחיפות כמו "רק 

היום!" ו"הזדמנות חד פעמית שלא תחזור".

תשקיעו  ואל  ייעוץ  רישיון  בבעל  היוועצו   
או  חברים  של  עצות  תחושות,  סמך  על  רק 

פרסומים שונים.

או  מפוקח  בגוף  מושקע  שכספכם  תוודאו 
על ידי מורשה בעל רישיון בתוקף של רשות 

ניירות ערך.

בדואר  אישיים  פרטים  מהעברת  הימנעו 
אלקטרוני כמו תעודת זהות, מספרי חשבון, 
לאתר  או  לאדם  וקודים  סיסמאות  אשראי,  מספרי 
אינטרנט שאינכם מכירים ושאינכם יכולים להוכיח 

בוודאות את מהימנותו.



תקף בחריפות. ליצמן )צילום: פלאש 90(

3         ד' באלול תשע"ו 7/9/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

הגננת פוטרה מעבודתה משום שהיא חרדית

 "סיכון ממשי של חיי אדם"

אפליה בגן הילדים

מאת: חיים בנשק

השבוע  בסוף  ששיגר  חריף  במכתב 
לשר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  שעבר 
את  ליצמן  תקף  כחלון,  משה  האוצר 
התנהגותה של החשבת הכלכלית באוצר, מיכל 
במכתבו  טען  הבריאות  שר  בויאנג'ו.  עבאדי 
רכש  חברת  על  קשיים  מערימה  שהחשבת 
לנתק  והורה לאנשי משרדו  'שראל'  התרופות 

עמה קשר.
עבאדי  כי  ליצמן  כותב  לכחלון  במכתבו 
בויאנג'ו אישרה את הפטור האחרון של חברת 
'שראל', חברת הרכש המספקת תרופות וציוד 
לבתי החולים הממשלתיים, רק בכפוף לשורת 
התעלמות  שמהווה  דבר  מגבילה,  תנאים 
מתהליכי העבודה הארוכים בנושא בין משרדי 
מתברר  בדיעבד  "אשר  והאוצר,  הבריאות 
לב מוחלט מצד החשבת  תום  שנוהלו בחוסר 

הכללית".
להמשיך  לכחלון,   קרא  הבריאות  שר 
את  ו"להפסיק  תנאים  ללא  ל'שראל'  בפטור 
טירוף המערכות ולעצור מהלכים אלה באופן 
נוקטת בהליכים חד  מיידי". לדבריו, החשבת 
צדדיים שאינם נעשים ממקום ענייני ומקצועי. 
הממשלה  מהחלטות  מתעלמת  "החשבת 
מענה  נותנות  אינן  ופועלותיה  בעניין, 
התייחסות  נעדרות  הבריאות,  מערכת  לצרכי 
למורכבות הליכי הרכש לבתי החולים ולצורך 
גורמי  כלל  ההספקה.  איתנות  את  להבטיח 
בראשם  ואני  הבריאות  במערכת  המקצוע 
סבורים כי פעולות אלה יביאו לפגיעה ממשית 
בבריאות הציבור ולסיכון לחיי אדם תוך פגיעה 
אני  הבריאות.  מערכת  של  התקין  בתפקודה 
אלה",  בפעולות  רציונלי  יסוד  לאתר  מתקשה 

תקף ליצמן את בויאנג'ו.
החלטות  את  במכתבו  פרט  הבריאות  שר 
והציוד  התרופות  יבואנית  בעניין  הממשלה 
הרפואי. בין היתר, מציין השר, הוחלט להקים 
וועדה שתפקח על הרכש, בה יהיו חברים גם 

נציגי החשבת.
"על אף פעולות אלו, החלטת ועדת הפטור 
והבקשה לקבלת מידע אינם מאפשרים הלכה 
למעשה ליישם את החלטת הממשלה ומכניסים 
את מערך הרכש לסחרור תוך פגיעה ביתרונות 
של שראל כגוף רכש מרכזי. התנהלות זו תפגע 
בתי  על  יושתו  אשר  ובעלויות  הרכש  במחירי 

חשש  מטילה   – מכך  וחמור  עצמם  החולים 
אמיתי לפגיעה ברציפות האספקה עצמה בשל 
הצורך לפצל את העבודה למול מספר ספקים 
קריטי  אשר  דבר  ביניהם,  בתיאום  ופגיעה 

ליציבות האספקה".
"אין ספק כי יש לבצע שינויים באופן פעולת 
פועלים  אנו  כן  "ועל  ליצמן,  מציין  החברה", 
ופעלנו  לכך  מחויבים  אנו  שנקבע.  במתווה 
כאמור בנדון", אך עם זאת כותב כי "היכולת 
לעבוד באופן מקצועי עם משרד האוצר ואגף 
כאשר  קשות,  נפגעים  בפרט  הכללי  החשב 
מתבצעות פעולות חד צדדיות מעין אלו, אשר 

בזמן  זאת  כל  תקופה,  במשך  הוכנו  כי  ברור 
שאנשי המקצוע מנהלים שיח שוטף עם אנשי 

משרדי".
של  שפעולותיה  ליצמן  כותב  לסיום 
החשבת יפגעו באספקת הציוד לבתי החולים: 
והאספקה  הציבור  בריאות  על  "האחריות 
נמצאים  ותרופות  רפואי  ציוד  של  השוטפת 
הצפויות  התקלות  ואחריותי.  בסמכותי 
ידי  על  סלחנות  בחוסר  יתקבלו  באספקה 
הרות  החלטות  כי  יתכן  לא  ובצדק.  הציבור, 
גודל ויסודיות כאלו יתקבלו חד צדדית על ידי 
החשבת הכללית. איני יכול לקבל את החלטת 
מידע,  לקבלת  הבקשה  לצד  הפטור  ועדת 
המטילה חשש אמיתי לרציפות אספקת הציוד 

הרפואי והתרופות לבתי החולים".
ארוך  מאבק  אחרי  מגיע  השר  של  מכתבו 
'שראל',  נגד  המשרד  חשבת  מנהלת  אותו 
מאבק שבא לידי ביטוי בתנאים לפטור ממכרז 
שניתן לחברה. החשכ"לית שטוענת שהחברה 
הפטור  את  התנתה  שקיפות  בחוסר  מתנהלת 
בנתוני רכש ומכר של החברה שיועברו לאוצר, 
נתונה  הנתונים  העברת  על  כשהאחריות 
הוכפף  הפטור  בנוסף,  הבריאות.  משרד  בידי 
חלק  של  מכרזים  להוצאת  מתווה  לגיבוש 
מפעילות החברה על ידי משרד החשכ"לית עד 
ה-15 בדצמבר, ופרסום לוחות זמנים להוצאת 

המכרזים עד ה-24 בדצמבר.
"משרד  בתגובה:  נמסר  האוצר  ממשרד 
הציבור  בריאות  על  לשמירה  פועל  האוצר 
כמו גם על מנהל תקין. משרד האוצר מאפשר 
לשראל להמשיך לספק תרופות לבתי החולים 
עד סוף 2016. עם זאת, המשרד פועל להגברת 
הרפואי.  והציוד  התרופות  ולהוזלת  התחרות 
שיצרה  המונופול  לצמצם  נחוש  המשרד 

מאת: חיים בנשק

הוראה  תעודת  בעלת  חרדית  גננת  ג', 
ממלכתי- בגן  הועסקה  ראשון,  ותואר 
היא  אז  כשבוע,  לפני  עד  המרכז  באזור  דתי 
קיבלה מהמפקחת האזורית הודעה על פיטוריה 
פנתה  הגננת  לעין.  הנראית  סיבה  כל  ללא   –
אביב  תל  במחוז  הגננות  אגף  מנהלת  לסגנית 
שבמשרד החינוך, כדי לקבל הסברים לפיטוריה, 
ניתן להגדיר כמקוממת:  וקיבלה תשובה אותה 

"הסמינרים של החרדים הם ללא רמה".
העיתונאי  ידי  על  נחשף  המקומם  הסיפור 
עם  השיחה  הקלטת  את  שהביא  מניב,  עמרי 
הסגנית. הסגנית: "איפה גמרת ללמוד?" הגננת: 
"בסמינר תהילה". הסגנית: "מה זה, חרדי? אז 
אני  מה  קשור?  זה  "מה  הגננת:  הסיבה".  זאת 
סוג ב' בגלל זה?!" הסגנית: "היא אומרת שלה 
לא  הפירוש  "מה  הגננת:  מתאימה".  לא  את 
מתאימה? כי אני חרדית. זה קצת עצוב שבתוך 

משרד החינוך יש כאלה אפליות".
אין  תשמעי…  אפליות.  אין  "אבל  הסגנית: 

משחק  עבודה  סיימת  שבו  המקום  לעשות  מה 
לטובתך או לרעתך… אהה… בייחוד במה… 
ולא  גדלים  לא  אנשים  אם  כללית.  בהשכלה 
יודעים מה זה ביאליק, ומה זה לאה גולדברג". 
לי  אין  חרדית.  שאני  שבגלל  "קלטתי  הגננת: 
לך…".  מבטיחה  אני  ספרים,  לקרוא  בעיה 
זה  זה!  על  לגדול  זה  לקרוא.  לא  "זה  הסגנית: 

להפנים את זה. זה משהו שבא מבפנים".
בשיחה שקיימה עם חדשות 10, אמרה הגננת: 
"לפי הערכים שצריך לתת לילדים ולהעניק להם 
אני מבטיחה שאני לא פחות מכל אחת מהמגזר 

החילוני. אני חושבת שאני הצלחתי לרומם את 

יצאו אחרת מהגן שלי. אני  הילדים והם פשוט 

חושבת שזו הגאווה שצריכה להיות ולא כל מיני 

עניינים אחרים".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: ״גננות חרדיות 

מועסקות בכל גני הילדים, בכל המגזרים ובכל 

הופסקה  המדוברת  הגננת  של  עבודתה  הארץ. 

רקע  על  אלא  חרדית,  להיותה  קשר  שום  ללא 

חוסר התאמה למקצוע״.

שר הבריאות נגד חשבת האוצר: במכתב לשר האוצר כחלון, תקף ליצמן את החשבת הכללית של האוצר בעקבות 
החלטתה להתנות את הפטור ממכרז לחברת 'שראל', ספקית התרופות והציוד הרפואי לבתי החולים  "התנהלות 

החשבת מטילה חשש אמיתי לרציפות אספקת הציוד הרפואי והתרופות לבתי החולים"

גננת חרדית שעבדה בגן ממלכתי במרכז הארץ פוטרה מעבודתה ללא סיבה הנראית לעין  בפניה למשרד החינוך 
קיבלה הגננת את התשובה: "למדת בסמינר חרדי, זאת הסיבה"  למרות שהשיחה הוקלטה מתעקש משרד החינוך 

לטעון כי היא פוטרה בגלל חוסר התאמה
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הגננת פוטרה מעבודתה משום שהיא חרדית

 "סיכון ממשי של חיי אדם"

אפליה בגן הילדים

מאת: חיים בנשק

השבוע  בסוף  ששיגר  חריף  במכתב 
לשר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  שעבר 
האוצר משה כחלון, תקף ליצמן את התנהגותה 
עבאדי  מיכל  באוצר,  הכלכלית  החשבת  של 
בויאנג'ו. שר הבריאות טען במכתבו שהחשבת 
התרופות  רכש  חברת  על  קשיים  מערימה 
'שראל' והורה לאנשי משרדו לנתק עמה קשר.
עבאדי  כי  ליצמן  כותב  לכחלון  במכתבו 
בויאנג'ו אישרה את הפטור האחרון של חברת 
'שראל', חברת הרכש המספקת תרופות וציוד 
לבתי החולים הממשלתיים, רק בכפוף לשורת 
התעלמות  שמהווה  דבר  מגבילה,  תנאים 
מתהליכי העבודה הארוכים בנושא בין משרדי 
מתברר  בדיעבד  "אשר  והאוצר,  הבריאות 
לב מוחלט מצד החשבת  תום  שנוהלו בחוסר 

הכללית".
להמשיך  לכחלון,   קרא  הבריאות  שר 
את  ו"להפסיק  תנאים  ללא  ל'שראל'  בפטור 
טירוף המערכות ולעצור מהלכים אלה באופן 
נוקטת בהליכים חד  מיידי". לדבריו, החשבת 
צדדיים שאינם נעשים ממקום ענייני ומקצועי. 
הממשלה  מהחלטות  מתעלמת  "החשבת 
מענה  נותנות  אינן  ופועלותיה  בעניין, 
התייחסות  נעדרות  הבריאות,  מערכת  לצרכי 
למורכבות הליכי הרכש לבתי החולים ולצורך 
גורמי  כלל  ההספקה.  איתנות  את  להבטיח 
בראשם  ואני  הבריאות  במערכת  המקצוע 
סבורים כי פעולות אלה יביאו לפגיעה ממשית 
בבריאות הציבור ולסיכון לחיי אדם תוך פגיעה 
אני  הבריאות.  מערכת  של  התקין  בתפקודה 
אלה",  בפעולות  רציונלי  יסוד  לאתר  מתקשה 

תקף ליצמן את בויאנג'ו.

החלטות  את  במכתבו  פרט  הבריאות  שר 
והציוד  התרופות  יבואנית  בעניין  הממשלה 
הרפואי. בין היתר, מציין השר, הוחלט להקים 
וועדה שתפקח על הרכש, בה יהיו חברים גם 

נציגי החשבת.
"על אף פעולות אלו, החלטת ועדת הפטור 
והבקשה לקבלת מידע אינם מאפשרים הלכה 
למעשה ליישם את החלטת הממשלה ומכניסים 
את מערך הרכש לסחרור תוך פגיעה ביתרונות 
של שראל כגוף רכש מרכזי. התנהלות זו תפגע 
בתי  על  יושתו  אשר  ובעלויות  הרכש  במחירי 
חשש  מטילה   – מכך  וחמור  עצמם  החולים 

אמיתי לפגיעה ברציפות האספקה עצמה בשל 
הצורך לפצל את העבודה למול מספר ספקים 
קריטי  אשר  דבר  ביניהם,  בתיאום  ופגיעה 

ליציבות האספקה".
"אין ספק כי יש לבצע שינויים באופן פעולת 
פועלים  אנו  כן  "ועל  ליצמן,  מציין  החברה", 
ופעלנו  לכך  מחויבים  אנו  שנקבע.  במתווה 
כאמור בנדון", אך עם זאת כותב כי "היכולת 
לעבוד באופן מקצועי עם משרד האוצר ואגף 
כאשר  קשות,  נפגעים  בפרט  הכללי  החשב 
מתבצעות פעולות חד צדדיות מעין אלו, אשר 
בזמן  זאת  כל  תקופה,  במשך  הוכנו  כי  ברור 

שאנשי המקצוע מנהלים שיח שוטף עם אנשי 
משרדי".

של  שפעולותיה  ליצמן  כותב  לסיום 
החשבת יפגעו באספקת הציוד לבתי החולים: 
והאספקה  הציבור  בריאות  על  "האחריות 
נמצאים  ותרופות  רפואי  ציוד  של  השוטפת 
הצפויות  התקלות  ואחריותי.  בסמכותי 
ידי  על  סלחנות  בחוסר  יתקבלו  באספקה 
הרות  החלטות  כי  יתכן  לא  ובצדק.  הציבור, 
גודל ויסודיות כאלו יתקבלו חד צדדית על ידי 
החשבת הכללית. איני יכול לקבל את החלטת 
מידע,  לקבלת  הבקשה  לצד  הפטור  ועדת 
המטילה חשש אמיתי לרציפות אספקת הציוד 

הרפואי והתרופות לבתי החולים".
ארוך  מאבק  אחרי  מגיע  השר  של  מכתבו 
'שראל',  נגד  המשרד  חשבת  מנהלת  אותו 
מאבק שבא לידי ביטוי בתנאים לפטור ממכרז 
שניתן לחברה. החשכ"לית שטוענת שהחברה 
הפטור  את  התנתה  שקיפות  בחוסר  מתנהלת 
בנתוני רכש ומכר של החברה שיועברו לאוצר, 
נתונה  הנתונים  העברת  על  כשהאחריות 
הוכפף  הפטור  בנוסף,  הבריאות.  משרד  בידי 
חלק  של  מכרזים  להוצאת  מתווה  לגיבוש 
מפעילות החברה על ידי משרד החשכ"לית עד 
ה-15 בדצמבר, ופרסום לוחות זמנים להוצאת 

המכרזים עד ה-24 בדצמבר.
"משרד  בתגובה:  נמסר  האוצר  ממשרד 
הציבור  בריאות  על  לשמירה  פועל  האוצר 
כמו גם על מנהל תקין. משרד האוצר מאפשר 
לשראל להמשיך לספק תרופות לבתי החולים 
עד סוף 2016. עם זאת, המשרד פועל להגברת 
הרפואי.  והציוד  התרופות  ולהוזלת  התחרות 
שיצרה  המונופול  לצמצם  נחוש  המשרד 

ישראל".

מאת: חיים בנשק

הוראה  תעודת  בעלת  חרדית  גננת  ג', 
ממלכתי- בגן  הועסקה  ראשון,  ותואר 
היא  אז  כשבוע,  לפני  עד  המרכז  באזור  דתי 
קיבלה מהמפקחת האזורית הודעה על פיטוריה 
פנתה  הגננת  לעין.  הנראית  סיבה  כל  ללא   –
אביב  תל  במחוז  הגננות  אגף  מנהלת  לסגנית 
שבמשרד החינוך, כדי לקבל הסברים לפיטוריה, 
ניתן להגדיר כמקוממת:  וקיבלה תשובה אותה 

"הסמינרים של החרדים הם ללא רמה".
העיתונאי  ידי  על  נחשף  המקומם  הסיפור 
עם  השיחה  הקלטת  את  שהביא  מניב,  עמרי 
הסגנית. הסגנית: "איפה גמרת ללמוד?" הגננת: 
"בסמינר תהילה". הסגנית: "מה זה, חרדי? אז 
אני  מה  קשור?  זה  "מה  הגננת:  הסיבה".  זאת 
סוג ב' בגלל זה?!" הסגנית: "היא אומרת שלה 
לא  הפירוש  "מה  הגננת:  מתאימה".  לא  את 
מתאימה? כי אני חרדית. זה קצת עצוב שבתוך 

משרד החינוך יש כאלה אפליות".
אין  תשמעי…  אפליות.  אין  "אבל  הסגנית: 

משחק  עבודה  סיימת  שבו  המקום  לעשות  מה 
לטובתך או לרעתך… אהה… בייחוד במה… 
ולא  גדלים  לא  אנשים  אם  כללית.  בהשכלה 
יודעים מה זה ביאליק, ומה זה לאה גולדברג". 
לי  אין  חרדית.  שאני  שבגלל  "קלטתי  הגננת: 
לך…".  מבטיחה  אני  ספרים,  לקרוא  בעיה 
זה  זה!  על  לגדול  זה  לקרוא.  לא  "זה  הסגנית: 

להפנים את זה. זה משהו שבא מבפנים".
בשיחה שקיימה עם חדשות 10, אמרה הגננת: 
"לפי הערכים שצריך לתת לילדים ולהעניק להם 
אני מבטיחה שאני לא פחות מכל אחת מהמגזר 

החילוני. אני חושבת שאני הצלחתי לרומם את 

יצאו אחרת מהגן שלי. אני  הילדים והם פשוט 

חושבת שזו הגאווה שצריכה להיות ולא כל מיני 

עניינים אחרים".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: ״גננות חרדיות 

מועסקות בכל גני הילדים, בכל המגזרים ובכל 

הופסקה  המדוברת  הגננת  של  עבודתה  הארץ. 

רקע  על  אלא  חרדית,  להיותה  קשר  שום  ללא 

חוסר התאמה למקצוע״.

שר הבריאות נגד חשבת האוצר: במכתב לשר האוצר כחלון, תקף ליצמן את החשבת הכללית של האוצר בעקבות 
החלטתה להתנות את הפטור ממכרז לחברת 'שראל', ספקית התרופות והציוד הרפואי לבתי החולים  "התנהלות 

החשבת מטילה חשש אמיתי לרציפות אספקת הציוד הרפואי והתרופות לבתי החולים"

גננת חרדית שעבדה בגן ממלכתי במרכז הארץ פוטרה מעבודתה ללא סיבה הנראית לעין  בפניה למשרד החינוך 
קיבלה הגננת את התשובה: "למדת בסמינר חרדי, זאת הסיבה"  למרות שהשיחה הוקלטה מתעקש משרד החינוך 

לטעון כי היא פוטרה בגלל חוסר התאמה
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ועשית ככל 
אשר יורוך

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

מהו "מצב תקין" בדירה?

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

מספר,  ימים  לפני  שניתן  דין  בפסק 
המשפט  את  המשפט  בית  מפרש 
"בתום  שכירות:  חוזה  בכל  כמעט  שמופיע 

תקופת השכירות, הנכס יושב במצב תקין". 
של  שהות  בפני  עמדו  יהב  הזוג  כשבני 
דירתם  את  השכירו  הם  בחו"ל,  שנים  מספר 
כששבו  גורן.  הזוג  לבני  השרון  שברמת 
מחלוקת  נתגלעה  שנים,  ארבע  לאחר  ארצה, 
בין הצדדים בשאלת האחריות לנזקים ופגמים 
שהושבה  השכורה  בדירה  שנמצאו  שונים 

לידי בעליה. 
בסך  כבדים  נזקים  בדירה  כי  טענו  יהב 
את  לחלט  והחליטו   ₪ ל160,000  הקרוב 
בסך  גורן  להם  שמסרו  הבנקאית  הערבות 
של 68,000 ₪. גורן הגישו תביעה כנגד יהב 
את  להם  להשיב  ליהב  להורות  יש  ולטענתם 

הערבות שחולטה. 
נזקים  הינם  בדירה  הנזקים  גורן,  לטענת 
בדירה  שהיו  כאלו  או  סביר  מבלאי  שנגרמו 
כי  הוסיפו  גורן  השכירות.  לתקופת  עובר 
יהב סרבו לאפשר להם להביא מומחה לשם 
בחינת הנזקים, בזמן אמת ומדובר בחוסר תום 
לב ו"בנזק ראייתי" שמצדיק את העברת נטל 

ההוכחה לידי יהב. 
מומחה מטעמם של גורן, שבחן את הדירה 
ששופצה  ולאחר  התביעה  הגשת  לאחר 
גורן  שבאחריות  הנזקים  כי  קבע  בחלקה, 
עומדים ע"ס 15,000 ₪ בלבד. גורן גם תבעו 
להם  שנגרמה  הנפש  עגמת  בגין  כספי  פיצוי 
שפגע  מה  כדין,  שלא  הערבות  חילוט  ובגין 
בשמם הטוב. יהב הגישו תביעה שכנגד, בגין 
הנזק הנוסף לטענתם שלא "כוסה" ע"י חילוט 
ושיפוץ  מאחר  כי  הוסיפו,  יהב  הערבות. 
הדירה ארך כ-60 יום, יש לפצותם בגין איחור 
פעמיים  כי  יהב  טענו  בנוסף  הנכס.  בהחזרת 
סיירו הצדדים יחדיו בנכס ושום דבר לא מנע 
מגורן, לצרף לסיור מומחה מטעמם, באותם 

המועדים. 
ביהמ"ש קבע כי אמנם גורן הם אלו אשר 
אי  ואת  הנזקים  מהות  את  להוכיח  נדרשים 
אחריותם להם. יחד עם זאת, לסירוב לאפשר 
עריכת חוות דעת שמאי מטעם גורן, יש משקל 
מהם.  הנדרשת  הראיות  עצמת  בהפחתת 
ביהמ"ש סירב לקבל את חוות הדעת שהגישו 

הצדדים וקבע כי שתיהן לוקות בחסר. 
פרטני  באופן  הליקויים  את  בחן  ביהמ"ש 

בגין  יהב  את  לפצות  נדרשים  גורן  כי  וקבע 
הנזקים שעשו ביודעין ובנגוד לאמור בחוזה, 
כמו למשל: בשיש - המטבח שנוסר, בבריכת 
שהוסרו.  ובנברשות  בחול  שמולאה  הגינה 
ביהמ"ש  קבע  הליקויים  שאר  של  ברובם 
גורן  את  לחייב  אין  וכי  הוכחו  לא  אלו  כי 

בתיקונם. 
בליקויים  מדובר  כי  וקבע  הוסיף  ביהמ"ש 
עבור  ששולמו  השכירות  דמי  אשר  סבירים, 
ברי  אחרות,  במילים  אותם.  מכסים  הבית, 
על  יעלה  ולא  למגורים  הושכרה  הדירה  כי 
בה  גרו  לא  כאילו  לבעליה  שתושב  הדעת 
מעולם. ביהמ"ש קבע כי ההפרש האדיר שבין 
יהב ומה שנקבע בסופו  הליקויים להם טענו 
לשלם  גורן  של  סירובם  את  הצדיק  יום,  של 
וממילא לא ניתן לקבוע כי השיבו את הדירה 

באיחור. 
לשלם  גורן  את  ביהמ"ש  חייב  בס"ה 
את  חייב  ובעצם  הנזקים  בגין   ₪ כ-33,000 
לגורן כ-35,000 ₪ שנגבו מהם  יהב להשיב 
בסך  והוצאות  טרחה  שכר  בתוספת  ביתר, 

.₪ 17,500

מיני  בכל  כאלה  חנויות  יש 
אתרים תיירות בעולם, שמוכרים 
מצלמות,  מזוודות,  מזכרות,  שם 
מניסיון  ביציאה,  ומטריות  ממתקים, 
שהכי  החנויות  אלו  תמים,  כתייר  שלי, 
אצלם  הכול  כי  בחיים,  אותי  דפקו 
שקניתי  הגילוח  ומכונת  נוצץ,  נראה 
גילחה  במנהטן,  שנה   15 לפני  אצלם 
הזיפים,  את  לא  הארנק,  את  רק  לי 
סקי  עיירת  באיזו  שקניתי  והמטריה 
בגבול איטליה צרפת, כשפתאום התחיל 
מעטות  שניות  תוך  שוטף,  גשם  לרדת 
הבד  כשפיסת  הידית,  עם  רק  נשארתי 
השחורה התעופפה לה אל על, ועדשת 
למרחוק,  לצלם  אמורה  שהייתה  זום 
מקבץ  אלו  מקרוב,  אפילו  צלמה  לא 
מתלאותיי, שלא תחשבו שכל קל לסדר 
השפה,  שמגבלות  כנראה  אבל  אותי, 
לחושי  גרמו  החופש  אווירת  פלוס 

המחודדים להתקהות.
חדרה,  בנייר  עבדתי  הרחוק,  בעברי 
שם היה לי לקוח מכובד, גדול, תעשיין 
איגוד  יו"ר  היה  גם  שלימים  ותיק, 
התעשיינים, הוא היה קונה ממני בחודש 
ישבנו  אחד  יום   ,₪ במיליון  בערך 
אריה  מר  אותו,  שאלתי  עומק,  לשיחת 
בשנה  ממני  לקנות  לך  למה  הנכבד, 
המכונה  את  לך  תקנה   ₪ מיליון   12 ב 
קונה  שאתה  גלם  החומר  את  שמייצרת 
ממני, גם אתה מתחום הנייר, אתה מכיר 
לקנות  תצטרך  ולא  כמוני,  התחום  את 
מיליונים  כמה  תחסוך  גם  ואולי  ממני, 
בשנה, ענה לי האיש לאחר שחשב כמה 
אתם  להדפיס,  יודעים  אנחנו  שניות, 
יודעים לייצר, אין שני מלכים משמשים 
במלכות אחת, שכל אחד מאתנו יתמחה 
להזמין,  המשיך  והוא  הוא,  בתחומו 
נכנס  הוא  ולימים  עבורו,  לייצר  ואנחנו 
לאחל  כשבאתי  ההיא,  בחטיבה  שותף 
לו מזל טוב, הזכיר לי את שיחת הייעול 

ההיא.
גם ביומיום השוטף בענף התקשורת 
ער  אני  בפרט,  הענפים  ובשאר  בכלל, 
להיכנס  וניסיונות  תופעות,  מיני  לכל 
מצליח,  זה  לפעמים  שני,  לתחום  אחד 
נראה  הממשק  בגדול,  כי  לא,  לפעמים 
לעשות  שיודע  מי  שלא,  זהו  אז  זהה, 
ומי  רדיו,  לעשות  יודע  לא  עיתון 
בית  לנהל  יודע  לא  פרסום  שמשרד 
דפוס, ולמי שיש אתר אינטרנט, לא יודע 
לעשות רדיו, וכולי תקווה שכל הגופים 
ישתפו פעולה אחד עם השני, ויחד נביא 
לקורא, לגולש, למאזין, את חווית הידע 
תחת  זה,  כל  וכמובן  והאינטליגנציה, 
כי  יורוך".  אשר  "כל  של  הרחב  המטה 
את  יש  בתחום  מהעוסקים  אחד  לכל 

האחריות הציבורית למען כולם

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

מאת: חיים רייך

עיתון,  לקרוא  או  ברחוב  לאחרונה  להסתובב  לכם  יצא  אם 
ודאי תהיתם מה פשר מקבצי הלוגואים הבלתי נגמרים שמגיעים 
בהשקפה   - מדובר  במה  תהינו  אנחנו  גם  פרוג.  מבית  היישר  אלינו 
ועיצוב,  מיתוג  במסלול  תלמידים  של  פרויקט  שזהו  חשבנו  ראשונה 

אבל הסיפור האמיתי מרתק הרבה יותר.
חיה  עדות  הם  פרוג  מבית  האחרונות  במודעות  הלוגואים  עשרות 
להצלחה הכבירה של היוצרים בוגרי הקורסים השונים במכללה. מאז 
עסקים  להקים  בוגריו  את  ועודד  ייחודי  קו  פרוג  בית  הוביל  ומתמיד 
ומתמקדת  גבוהים  השמה  אחוזי  על  מדברת  מכללה  "כל  עצמאיים. 
בשילוב בוגרים כשכירים בתעשייה", מספר לנו חיים דיקמן, המנהל 
הפדגוגי והרוח החיה במכללה . "בית פרוג מוביל גם בתחום הזה, עם 
מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת וצוות שמקדיש שעות רבות בכל 
חודש לסיוע לבוגרים המעוניינים לרכוש ניסיון כשכירים - ואף רושם 
הצלחות גדולות בתחום. רק בחודש האחרון השתלבו מספר בוגרים 

שלנו במשרדי עיצוב ופרסום.
"אבל השמה כשכירים היא רק חלק אחד של הסיפור. אנחנו מאמינים 
עסק  שמקים  יוצר  להצלחה.  אמיתי  מנוף  היא  עצמאי  עסק  שהקמת 
ומצליח בו חווה קפיצת מדרגה משמעותית, מקצועית ואישית, מחדד 
כישורים נוספים ומתפרנס ברווח. בנוסף, עסקים עצמאיים מצליחים 
ערך  נותנים  ובכך  נוספים  עבודה  מקומות  היום  בבוא  לייצר  יכולים 
מוסף לקהילה - כמה וכמה עסקים של בוגרי פרוג כבר צמחו ומעסיקים 

כיום מעצבים נוספים".
והיום, לאחר שנים של עשייה ודחיפת יוצרים למצוינות ולהצלחה, 
החליטו בבית פרוג להביא את היוצרים המצליחים לחזית. במודעות 
השונות מופיעים בסך הכל יותר ממאה בעלי ובעלות עסקים מכל רחבי 
הארץ ומכל תחומי היצירה: עיצוב גרפי, צילום, עיצוב פנים, הדמיות 

תלת מימד, בניית אתרים, פרסום, איור ועוד.
"אנחנו מאמינים שהכלי החזק ביותר הוא עדות חיה", מסיים חיים 
דיקמן, "ולכן, במקום לספר מה אנחנו יכולים לעשות או רוצים לתת, 
פשוט נתנו לעובדות לדבר בעד עצמן. אשרינו שזכינו לכל כך הרבה 

בוגרים מצוינים ומצליחים בכל התחומים".

"בית פרוג מוביל גם בתחום הזה, עם מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת וצוות 
שמקדיש שעות רבות בכל חודש לסיוע לבוגרים", אומר חיים דיקמן, המנהל 

הפדגוגי של פרוג

"הקמת עסק עצמאי 
- מנוף להצלחה"
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ועשית ככל 
אשר יורוך

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

מהו "מצב תקין" בדירה?

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

מספר,  ימים  לפני  שניתן  דין  בפסק 
המשפט  את  המשפט  בית  מפרש 
"בתום  שכירות:  חוזה  בכל  כמעט  שמופיע 

תקופת השכירות, הנכס יושב במצב תקין". 
של  שהות  בפני  עמדו  יהב  הזוג  כשבני 
דירתם  את  השכירו  הם  בחו"ל,  שנים  מספר 
כששבו  גורן.  הזוג  לבני  השרון  שברמת 
מחלוקת  נתגלעה  שנים,  ארבע  לאחר  ארצה, 
בין הצדדים בשאלת האחריות לנזקים ופגמים 
שהושבה  השכורה  בדירה  שנמצאו  שונים 

לידי בעליה. 
בסך  כבדים  נזקים  בדירה  כי  טענו  יהב 
את  לחלט  והחליטו   ₪ ל160,000  הקרוב 
בסך  גורן  להם  שמסרו  הבנקאית  הערבות 
של 68,000 ₪. גורן הגישו תביעה כנגד יהב 
את  להם  להשיב  ליהב  להורות  יש  ולטענתם 

הערבות שחולטה. 
נזקים  הינם  בדירה  הנזקים  גורן,  לטענת 
בדירה  שהיו  כאלו  או  סביר  מבלאי  שנגרמו 
כי  הוסיפו  גורן  השכירות.  לתקופת  עובר 
יהב סרבו לאפשר להם להביא מומחה לשם 
בחינת הנזקים, בזמן אמת ומדובר בחוסר תום 
לב ו"בנזק ראייתי" שמצדיק את העברת נטל 

ההוכחה לידי יהב. 
מומחה מטעמם של גורן, שבחן את הדירה 
ששופצה  ולאחר  התביעה  הגשת  לאחר 
גורן  שבאחריות  הנזקים  כי  קבע  בחלקה, 
עומדים ע"ס 15,000 ₪ בלבד. גורן גם תבעו 
להם  שנגרמה  הנפש  עגמת  בגין  כספי  פיצוי 
שפגע  מה  כדין,  שלא  הערבות  חילוט  ובגין 
בשמם הטוב. יהב הגישו תביעה שכנגד, בגין 
הנזק הנוסף לטענתם שלא "כוסה" ע"י חילוט 
ושיפוץ  מאחר  כי  הוסיפו,  יהב  הערבות. 
הדירה ארך כ-60 יום, יש לפצותם בגין איחור 
פעמיים  כי  יהב  טענו  בנוסף  הנכס.  בהחזרת 
סיירו הצדדים יחדיו בנכס ושום דבר לא מנע 
מגורן, לצרף לסיור מומחה מטעמם, באותם 

המועדים. 
ביהמ"ש קבע כי אמנם גורן הם אלו אשר 
אי  ואת  הנזקים  מהות  את  להוכיח  נדרשים 
אחריותם להם. יחד עם זאת, לסירוב לאפשר 
עריכת חוות דעת שמאי מטעם גורן, יש משקל 
מהם.  הנדרשת  הראיות  עצמת  בהפחתת 
ביהמ"ש סירב לקבל את חוות הדעת שהגישו 

הצדדים וקבע כי שתיהן לוקות בחסר. 
פרטני  באופן  הליקויים  את  בחן  ביהמ"ש 

בגין  יהב  את  לפצות  נדרשים  גורן  כי  וקבע 
הנזקים שעשו ביודעין ובנגוד לאמור בחוזה, 
כמו למשל: בשיש - המטבח שנוסר, בבריכת 
שהוסרו.  ובנברשות  בחול  שמולאה  הגינה 
ביהמ"ש  קבע  הליקויים  שאר  של  ברובם 
גורן  את  לחייב  אין  וכי  הוכחו  לא  אלו  כי 

בתיקונם. 
בליקויים  מדובר  כי  וקבע  הוסיף  ביהמ"ש 
עבור  ששולמו  השכירות  דמי  אשר  סבירים, 
ברי  אחרות,  במילים  אותם.  מכסים  הבית, 
על  יעלה  ולא  למגורים  הושכרה  הדירה  כי 
בה  גרו  לא  כאילו  לבעליה  שתושב  הדעת 
מעולם. ביהמ"ש קבע כי ההפרש האדיר שבין 
יהב ומה שנקבע בסופו  הליקויים להם טענו 
לשלם  גורן  של  סירובם  את  הצדיק  יום,  של 
וממילא לא ניתן לקבוע כי השיבו את הדירה 

באיחור. 
לשלם  גורן  את  ביהמ"ש  חייב  בס"ה 
את  חייב  ובעצם  הנזקים  בגין   ₪ כ-33,000 
לגורן כ-35,000 ₪ שנגבו מהם  יהב להשיב 
בסך  והוצאות  טרחה  שכר  בתוספת  ביתר, 

.₪ 17,500

מיני  בכל  כאלה  חנויות  יש 
אתרים תיירות בעולם, שמוכרים 
מצלמות,  מזוודות,  מזכרות,  שם 
מניסיון  ביציאה,  ומטריות  ממתקים, 
שהכי  החנויות  אלו  תמים,  כתייר  שלי, 
אצלם  הכול  כי  בחיים,  אותי  דפקו 
שקניתי  הגילוח  ומכונת  נוצץ,  נראה 
גילחה  במנהטן,  שנה   15 לפני  אצלם 
הזיפים,  את  לא  הארנק,  את  רק  לי 
סקי  עיירת  באיזו  שקניתי  והמטריה 
בגבול איטליה צרפת, כשפתאום התחיל 
מעטות  שניות  תוך  שוטף,  גשם  לרדת 
הבד  כשפיסת  הידית,  עם  רק  נשארתי 
השחורה התעופפה לה אל על, ועדשת 
למרחוק,  לצלם  אמורה  שהייתה  זום 
מקבץ  אלו  מקרוב,  אפילו  צלמה  לא 
מתלאותיי, שלא תחשבו שכל קל לסדר 
השפה,  שמגבלות  כנראה  אבל  אותי, 
לחושי  גרמו  החופש  אווירת  פלוס 

המחודדים להתקהות.
חדרה,  בנייר  עבדתי  הרחוק,  בעברי 
שם היה לי לקוח מכובד, גדול, תעשיין 
איגוד  יו"ר  היה  גם  שלימים  ותיק, 
התעשיינים, הוא היה קונה ממני בחודש 
ישבנו  אחד  יום   ,₪ במיליון  בערך 
אריה  מר  אותו,  שאלתי  עומק,  לשיחת 
בשנה  ממני  לקנות  לך  למה  הנכבד, 
המכונה  את  לך  תקנה   ₪ מיליון   12 ב 
קונה  שאתה  גלם  החומר  את  שמייצרת 
ממני, גם אתה מתחום הנייר, אתה מכיר 
לקנות  תצטרך  ולא  כמוני,  התחום  את 
מיליונים  כמה  תחסוך  גם  ואולי  ממני, 
בשנה, ענה לי האיש לאחר שחשב כמה 
אתם  להדפיס,  יודעים  אנחנו  שניות, 
יודעים לייצר, אין שני מלכים משמשים 
במלכות אחת, שכל אחד מאתנו יתמחה 
להזמין,  המשיך  והוא  הוא,  בתחומו 
נכנס  הוא  ולימים  עבורו,  לייצר  ואנחנו 
לאחל  כשבאתי  ההיא,  בחטיבה  שותף 
לו מזל טוב, הזכיר לי את שיחת הייעול 

ההיא.
גם ביומיום השוטף בענף התקשורת 
ער  אני  בפרט,  הענפים  ובשאר  בכלל, 
להיכנס  וניסיונות  תופעות,  מיני  לכל 
מצליח,  זה  לפעמים  שני,  לתחום  אחד 
נראה  הממשק  בגדול,  כי  לא,  לפעמים 
לעשות  שיודע  מי  שלא,  זהו  אז  זהה, 
ומי  רדיו,  לעשות  יודע  לא  עיתון 
בית  לנהל  יודע  לא  פרסום  שמשרד 
דפוס, ולמי שיש אתר אינטרנט, לא יודע 
לעשות רדיו, וכולי תקווה שכל הגופים 
ישתפו פעולה אחד עם השני, ויחד נביא 
לקורא, לגולש, למאזין, את חווית הידע 
תחת  זה,  כל  וכמובן  והאינטליגנציה, 
כי  יורוך".  אשר  "כל  של  הרחב  המטה 
את  יש  בתחום  מהעוסקים  אחד  לכל 

האחריות הציבורית למען כולם.

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

מאת: חיים רייך

עיתון,  לקרוא  או  ברחוב  לאחרונה  להסתובב  לכם  יצא  אם 
ודאי תהיתם מה פשר מקבצי הלוגואים הבלתי נגמרים שמגיעים 
בהשקפה   - מדובר  במה  תהינו  אנחנו  גם  פרוג.  מבית  היישר  אלינו 
ועיצוב,  מיתוג  במסלול  תלמידים  של  פרויקט  שזהו  חשבנו  ראשונה 

אבל הסיפור האמיתי מרתק הרבה יותר.
חיה  עדות  הם  פרוג  מבית  האחרונות  במודעות  הלוגואים  עשרות 
להצלחה הכבירה של היוצרים בוגרי הקורסים השונים במכללה. מאז 
עסקים  להקים  בוגריו  את  ועודד  ייחודי  קו  פרוג  בית  הוביל  ומתמיד 
ומתמקדת  גבוהים  השמה  אחוזי  על  מדברת  מכללה  "כל  עצמאיים. 
בשילוב בוגרים כשכירים בתעשייה", מספר לנו חיים דיקמן, המנהל 
הפדגוגי והרוח החיה במכללה . "בית פרוג מוביל גם בתחום הזה, עם 
מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת וצוות שמקדיש שעות רבות בכל 
חודש לסיוע לבוגרים המעוניינים לרכוש ניסיון כשכירים - ואף רושם 
הצלחות גדולות בתחום. רק בחודש האחרון השתלבו מספר בוגרים 

שלנו במשרדי עיצוב ופרסום.
"אבל השמה כשכירים היא רק חלק אחד של הסיפור. אנחנו מאמינים 
עסק  שמקים  יוצר  להצלחה.  אמיתי  מנוף  היא  עצמאי  עסק  שהקמת 
ומצליח בו חווה קפיצת מדרגה משמעותית, מקצועית ואישית, מחדד 
כישורים נוספים ומתפרנס ברווח. בנוסף, עסקים עצמאיים מצליחים 
ערך  נותנים  ובכך  נוספים  עבודה  מקומות  היום  בבוא  לייצר  יכולים 
מוסף לקהילה - כמה וכמה עסקים של בוגרי פרוג כבר צמחו ומעסיקים 

כיום מעצבים נוספים".
והיום, לאחר שנים של עשייה ודחיפת יוצרים למצוינות ולהצלחה, 
החליטו בבית פרוג להביא את היוצרים המצליחים לחזית. במודעות 
השונות מופיעים בסך הכל יותר ממאה בעלי ובעלות עסקים מכל רחבי 
הארץ ומכל תחומי היצירה: עיצוב גרפי, צילום, עיצוב פנים, הדמיות 

תלת מימד, בניית אתרים, פרסום, איור ועוד.
"אנחנו מאמינים שהכלי החזק ביותר הוא עדות חיה", מסיים חיים 
דיקמן, "ולכן, במקום לספר מה אנחנו יכולים לעשות או רוצים לתת, 
פשוט נתנו לעובדות לדבר בעד עצמן. אשרינו שזכינו לכל כך הרבה 

בוגרים מצוינים ומצליחים בכל התחומים".

"בית פרוג מוביל גם בתחום הזה, עם מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת וצוות 
שמקדיש שעות רבות בכל חודש לסיוע לבוגרים", אומר חיים דיקמן, המנהל 

הפדגוגי של פרוג

"הקמת עסק עצמאי 
- מנוף להצלחה"



  ד' באלול תשע"ו 67/9/16

קצרצרים

  ד' באלול תשע"ו 7/9/16

צרכנות 

ללידה,  חמה  טוב'  'מזל  ברכת  לכם  מאחלים  שופ'  'ביג 
חמים  מבצעים  לכם  מציעים  אטרקטיבי,  לידה  וכמענק 
בישראל,  הזולה  לבית  החנויות  רשת  התינוקות.  עבור 
כל  בהן  מחלקות  עם  המשפחה  לכל  קניה  חווית  מציעה 
אחד יוכל למצוא את מה שהוא צריך – מגוון עצום של ביגוד, 
אופנה, טקסטיל,  אביזרי  וטואלטיקה,  הנעלה, קוסמטיקה 
אופטיקה  לבית,  אביזרים  צעצועים,  תינוקות,  מוצרי 
וגאדג'טים ועוד. ב'ביג שופ' מאמינים שקניות, איכות והנאה 
שופינג  לעשות  ואפשר  גבוה  במחיר  להיות  מוכרחים  לא 
היכנסו  הכיס.  את  לרוקן  בלי  הקיץ,  צרכי  כל  של  מדהים 

ממתחמי  לאחד 
באר  שופ':  'ביג 
ישפרו   – שבע 
ירושלים  פלנט, 
חיפה   ,9 האומן    -
המפרץ,  חוצות   -
צומת וולקן ואשדוד 

– היהלומים 15

קנייה ראשונה לתינוק החדש
משפחת SUPREME של אסתי לאודר מתרחבת ומשיקה 
 REVITALIZING SUPREME את הקרם החדש בסדרה
LIGHT - קרם עדין,  קליל ביותר ורב-שימושי נטול שומן 
עם הכוח לטפל בכל צרכי האנטי-אייג'ינג של עור הפנים 
מוצקות,  אובדן  קמטוטים,  )קמטים,  אחת  ובעונה  בעת 
העור  עמידות  בהחייאת  מסייע  עמום(.  ועור  לחות  אובדן 
עיקריים,  הזדקנות  סימני  של  רב  מספר  בפני  הטבעית 

אובדן  קמטים,  קמטוטים, 
מוצקות, מראה עור עמום 
לקבלת  לחות,  ואובדן 
וזוהר  חלק  מוצק,  מראה 
יותר. מחיר השקה מיוחד: 
 – לצרכן  )מחיר   ₪  359
ברשתות  להשיג   .)₪  515
הפארם, אפריל והמשביר 
ובפרפומריות  לצרכן, 

פרטיות נבחרות

אסתי לאודר משיקה קרם חדש 
למהדרין  סימילאק 
תחליף  אבוט,  מבית 
מזמין  למהדרין,  החלב 
שמש  בית  נשות  את 
ומרתק,  מיוחד  לערב 
ערוכים.  שולחנות  סביב 
במיוחד  הופק  הערב 

שימת  תוך  שבדרך,  ואימהות  לתינוקות  אימהות  עבור 
נכונה  – תזונה  דגש על הנושא הקרוב ללבה של כל אם 
הערב  בסיום  הראשונה.  בשנה  ולתינוק  לאם  ומיטבית 
תחולק למשתתפות חבילת שי הכוללת מתנות מפנקות 
ט'  שני,  ביום  יתקיים  הערב  ולתינוק.  לאם  ושימושיות 
נחל  רחוב  תפילה"  "בית  באולמי   12/09/2016 באלול,  
לידה  לפני  לנשים  מיועד  והוא  שמש,  בבית   34 רפאים 
ולאימהות לתינוקות עד גיל שנה. מספר המקומות מוגבל. 
בין השעות 10:00  ההרשמה מראש חובה: 03-5329121 

בבוקר ל-18:00 אחה"צ.

נשות בית שמש מוזמנות לערב נשים 
סדרת אבקות הכביסה סנו מקסימה כוללת חמישה סוגים 
שונים של אבקות כביסה בעלי ריחות שונים, המתאימים 
מקסימה  סנו  לסנו-  בלעדי  והמכונות.  האריגים  סוגי  לכל 
בלאק: לכביסה שחורה וצבעונית בתוספת מרכיב מיוחד 
השומר על הצבעים הכהים ומגן עליהם מפני דהייה ובלאי. 
סנו מקסימה אפקט ז'אוול: כשהכביסה מלוכלכת במיוחד 
ויש עליה כתמים קשים, מחזיר לובן לבגדים הלבנים וזוהר 
לצבעונים. סנו מקסימה בניחוח מאסק: בעלת ניחוח חזק 
מאוד שקיבלה את השראתה ממותגי הבשמים היוקרתיים 

סנו  ביותר.  והאהובים 
מקסימה ביו: כשצריך 
בטמפרטורות  לכבס 
גם  יעילה  נמוכות, 
סנו  קשים.  לכתמים 
סנסיטיב:  מקסימה 
בגדי  לכביסת 
תינוקות, ילדים ובעלי 

עור רגיש.

כל כביסה והמקסימה שלה

 

מייקל קורס עם בושם חדש לנשים  שלושה ימי מכירות והטבות 
שנת הלימודים החדשה כבר בפתח, ויש להתכונן אליה גם 
בפן התזונתי. כדי לשפר את יכולות הלמידה והריכוז של 
ומגוונת.  מלאה  ארוחת עשר  על  להקפיד  הילדים, חשוב 
לכבוד פתיחת שנת הלימודים, מציגים השף אבי לוי וסלטי 
צבר, הצעות לכריכים מזינים וטעימים שיעשו לילדים )וגם 
למבוגרים( תיאבון ללמוד: # כריך סביח - מצרכים: פיתה 
מקמח מלא / פיתת דגנים / חומוסטחינה צבר / חציל אפוי 
עם מעט שמן זית )17-15 דקות( / לשדרוג: תפוח אדמה 
דקות   9( קשה  ביצה   / להתרככות  עד  בקליפתו  מבושל 
תיכונית  ים  ירק  חביתת  כריך   # חמוץ  מלפפון   / בישול( 
חומוסטחינה   / לבן  פרוס  לחם   / שיפון  לחם  מצרכים:   -

צבר / חביתת ירק 
עשירה בבצל ירוק 
עם  ופטרוזיליה 
מלח ופלפל שחור 
/ מעט נענע טרייה 
עגבנייה  /פרוסות 

דקות-דקות

הצעות לכריכים מצוינים 
 6 בנות  ילדות 
החרדי  מהמגזר 
לחגיגת  הוזמנו 
לקראת  בריאות, 

כניסתן לכיתה א', שנערכה במרפאת כללית פרונט ברח' 
ע"י  וגובה  משקל  בדיקות  עברו  הילדות  בחיפה.  גאולה 
האחראית  והאחות  מורקוס  סלים  ד"ר  המרפאה  מנהל 
אילנה שמחה, נהנו מהכנה של כריך בריא בהדרכת צוות 
כללית ונהנו לאכול את הכריך שהכינו ולגלות שבריא יכול 
ע"י  מבדרת  מהפעלה  נהנו  מכן,  לאחר  טעים.  גם  להיות 
מיכל שידלובסקי. מניסיוננו, מדגיש צוות כללית, ילדים הם 
סוכני המידע ושינוי ההתנהגותי החשוב ביותר. כשהמסר 
הוא  הפעילה,  השתתפותם  ותוך  מהנה  באופן  מועבר 
בעיות  לאתר  הזדמנות  גם  הם  אלה  אירועים  מופנם.  גם 
רפואיות לפני הכניסה לבית הספר ולטפל בהן בעוד מועד. 
גם בצפת מאות ילדים נהנו מאירוע ייחודי וחווייתי בתחום 

קידום הבריאות במרפאת גרבסקי בשכונת כנען.

אירוע בריאות מהנה 

בקולקציה  להתחדש  בואו  הבעל"ט  החגים  לקראת 
המועד  חול  הטובים,  הימים  לקראת  וחגיגית  אופנתית 
 2016-17 סתיו-חורף  בקולקציית  החורף.  ושבתות 
שהושקה ברנואר בימים האחרונים מציעים לכן מגוון רחב 
מעילים,  סריגים,  עליוניות,  חולצות,  שמלות,  חצאיות,  של 
אצל  גם  וחגיגיים.  מיוחדים  ואקססוריז  מגפיים  נעליים, 
הגברים תמצאו קולקצייה לסתיו-חורף 2016-17 המציעה 
לבני  המתאימים  כהים  בצבעים  פריטים  של  רחב  מגוון 

כוללת  הקולקציה  ישיבות. 
אופנתיים,  וז'קטים  חליפות 
בגזרות  מותאמים  מכנסים 
חולצות  וסלים-פיט,  רגילות 
סריגים,  ומכופתרות,  לבנות 
נעלים,  וכמובן  מעילים, 
אופניות  וחגורות  עניבות 
לשבת, חג, שמחה וליום-יום 

ישיבתי.

קולקציית סתיו חגיגית  ניחוח נוסף בסדרת מצבי הרוח
מותג  משיקה  סוד"  "הנקל  חברת  בישראל,  לראשונה 
בינלאומי חדש בקטגוריה:COLOUR CATCHER  - דפים 
וללא  בכביסה  צבע  תאונות  למניעת  הכביסה  למכונת 
1 באירופה.  צורך במיון צבעים בכביסה אשר הינם מספר 

 COLOUR לדפי 
 C A T C H E R
ייחודית  טכנולוגיה 
מעבר  למניעת 
פועל  הדף  צבעים, 
ולוכד  כמגנט 
הצבעים  את 
השתחררו  אשר 
במהלך  מהבגדים 
ומאפשר  הכביסה 
מקסימלית  הגנה 
הבגדים  לשאר 

במכונה.

למניעת תאונות צבע בכביסה 
המנות  של  המסרותי  היהודי  הטאצ'  עם  הביתי  האוכל 
ותחגגו את ראש השנה בשפע.  כדי שתארחו  טובות  הכי 
אצלכם בבית, בשולחן החג. מגוון עשיר של טעמים למנות 
מעשור  למעלה  ועוד  חריימה  פיש,  גפילטע  המסורתיות 
ובשרים,  עופות  סוגי  מ-20  למעלה  שונים,  דגים  תבשילי 
מרק עוף, קרעפלך ועוד מניחוחות החג גם השנה, עכשווי 
חדשני בטעם יהודי משובח. לשבתות, לחגים ולראש השנה 
ניתן לרכוש במסעדה היהודית מנות אוכל מובחרות. טעים, 
מגוון ובעיקר – משתלם. אז גם השנה, את ארוחות השבת 
והחג מעשירים עם מנות יהודיות אותנטיות איכותיות מבית 
הרה"ג  של  המהודרת  בכשרות  והכל  היהודית  המסעדה 

רחוב  ירושלים:  לנדא. 
ירמיהו 23 מתחם מפגש 
האש 02-538-8888 בני 
)מול   4 כינרת  רח'  ברק: 
03-578- )3 מגדלי בסר 

9999

סעודות ראש השנה? בשפע!

לנשים,  קורס  שלמייקל  החדש  הבושם   ,Wonderlust
מייקל  של  הביוטי  עולם  על  רעננה  מבט  נקודת  מציע 
בהשראת  בושם  זהו  חיים.  ומעורר  בטוח  מרתק,  קורס, 
הבלתי צפוי, הבלתי ידוע והאקזוטי. הניחוח - תערובת של 
וטעימים  מתובלים  בתווים  מתערבבת  שופעות  פריחות 
ברגמוט  עליונים:  תווים  אוריינטלית.  פרחונית  לאנינות 

סיציליאנית,  מנדרינה  איטלקי, 
תווים  ורוד.  חלב שקדים, פלפל 
יסמין  של  אבסולוט  מרכזיים: 
גרנדיפורום, דיאנתוס, אבסולוט 
והליוטרופ.  סמבק   יסמין  של 
בנזואין  קשמרן,  עץ  סיומת: 
סיאם, סנדלווד סרי לנקה. מחיר 
 50 השקה מיוחד עד 31.10.16: 
מ"ל – 299₪ )מחיר מלא לצרכן 
 399₪  – מ"ל   100  ,)₪  560

)מחיר מלא לצרכן  670 ₪(

של  הרוח  מצבי  בסדרת  נוסף  ניחוח  מציגה  קוסמופארם 
את  לכם  שתסדר  הסדרה  כיף, 
בניחוח   GLOW כיף  הראש,  
הניחוח  השיער.  סוגי  לכל  זוהר 
בצבעי  דרמטי  בבקבוק  מגיע 
זוהר שיסדר  וניחוח  - שחור  זהב 
חפיפה.  בכל  הרוח  מצב  את  לך 
לכל  מתאים  כיף  ומרכך  שמפו 
בעל  יומי,  לשימוש  השיער  סוגי 
את  מרגיע  אשר   HSP ה-  רכיב 
מפני  עליו  ומגן  הקרקפת  עור 
הייחודית  הנוסחה  ויובש.  גירויים 
של שמפו 'כיף' מעניקה לשיערך 
הגנה מרבית וטיפוח מושלם בכל 
בפרו  מועשר  השמפו  חפיפה. 
השערה,  את  העוטף   5B ויטמין 
לה  ומעניק  בלחות  אותה  מזין 

מראה בריא ובוהק.

 MG DS ו-  קבוצת לובנסקי, יבואנית רכבי פיג'ו, סיטרואן, 
ימים  לשלושה  אטרקטיביים  מכירות  בימי  תחל  לישראל, 
בלבד, בימים רביעי עד שישי בתאריכים ד'-ו' אלול תשע"ה 
 DS סיטרואן,   פיג'ו,  דגמי  את  כולל  המבצע   .)7-9.9.16(
ו-MG, בכל אולמות התצוגה של הקבוצה, הפרוסים ברחבי 
מסלולי  הנחות,  במגוון  חדש  רכב  רכישת  ומציע  הארץ 
מימון, טרייד אין והטבות. במסגרת ימי המכירות יוצעו דגמי 
הטבות  משמעותיות,  בהנחות   ,  -MGו  DS סיטרואן,  פיג'ו, 

אבזור, אפשרויות מימון ייחודיות וטרייד אין אטרקטיבי.

ם  י מ י ב
ה  ל א
ב  ח ר ת מ
ת  ו ו צ
המומחים 

העומד לרשות לקוחות 'כללית' במחוז ירושלים ואל שורות 
ללקוחות  איכותית  רפואה  המעניקים  הבכירים  הרופאים 
בנין  את  ניהלה  כמי  הידועה  גרנות,  אתי  פרופ'  מצטרפת 
בוגרת  היא  גרנות  פרופ'  מכבר.   לא  עד  ב'קפלן'  הילדים 
בירושלים  העברית  האוניברסיטה  של  לרפואה  ביה"ס 
ילדים,  ברפואת  התמחויות:  שלוש  בעלת  והדסה, 
בגסטרואנטרולוגיה-כבד במבוגרים ובגסטרואנטרולוגיה-
גסטרו  תחום  את  ריכזה  שנה  במשךכ-15  בילדים.  כבד 
היא  גרנות  פרופ'  'הדסה'.  הרפואיים  במרכזים  ילדים 
האוניברסיטה  של  לרפואה  בפקולטה  המניין  מן  פרופ' 
העברית והדסה, וכיהנה במגוון תפקידים בפקולטה. פרופ' 
בריאות  מערכות  במינהל  שני  תואר  מחזיקה  אף  גרנות 

מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. להזמנת תור 2700*

מצטרפת: רופאת ילדים מומחית  בחורי ישיבות בטריפ 
הטבעי  הברק  ועל  הרהיטים  חיי  אורך  על  לשמור  רוצים 
שלהם? סנו מציגה סדרת מוצרים לשימור והגנה של רהיטי 
רהיט. המוצרים  סנו  ומבריק:  ולהשגת מראה מחודש  עץ 
הצטברות  ומונעים  הטבעי  הברק  ועל  העץ  על  שומרים 
אבק באמצעות שכבת הגנה עמידה ושקופה. בסדרה: סנו 
רהיט במכל עם מתז, סנו רהיט ספריי, סנו רהיט פוליטול 

– פוליטורה לרהיטים עם 
רהיטי  משקם  סיליקון. 
ברק  להם  ומחזיר  עץ 
ואבק  לכלוך  מסיר  ויופי, 
ולכלוך.  מים  מפני  ומגן 
לחות  מטליות  רהיט  סנו 
מטליות   20 אריזת   –
לניקיון,  לשימוש,  נוחות 
על  והגנה  הברקה 
רכיב  בתוספת  הרהיט 

דוחה אבק.

חיים חדשים לרהיטים
אחד.  אף  כיריים?  לנקות  אוהב  מי 
מייגעת  משימה  כלל  בדרך  זו 
שמקל  פתרון  מציגה  סנו  וקשה. 
אותה  הופך  ואפילו  המלאכה  את 
כיריים  לניקוי  קרם  סנו  למהנה: 
קרמיות,  לכיריים  ניקוי  קרם   –
שמנקה  ונירוסטה,  אינדוקציה 
ומבריק.  מגן  שריטות,  ללא  בקלות 
סנו קרם לניקוי כיריים מכיל ממיסי 
להסרת  מינרלית  ואבקה  שומנים 
לכלוך קשה ללא שריטות, ומכיל גם 
להברקה  פעילים  חומרים  תערובת 
מכיל  הכיריים,  של  מושלמת 
סיליקונים  של  מיוחדת  תערובת 
כתמים  דוחה  הגנה  שכבת  היוצרת 
ולמנוע  הניקיון  את  לשמר  כדי 

כתמים חדשים בהמשך.

לכיריים מבריקות ללא שריטות
תלמידי ישיבות ונופשים רבים נחשפו במהלך ימי חופשת 
בין הזמנים למשקאות הקלים בטעם המטריף של 'טריפ 
קלים  משקאות  טריפ  העניקה  החופשה  במהלך  פלוס'. 
לצד  הנופש,  ובאתרי  בקמפים  ישיבות  תלמידי  למאות 
לילדי  טריפ  שהעניקה  צוננים  שתייה  כוסות  אלפי  מאות 
היתר  בין  בעיר.  שהתקיים  פארק  בלונה  עילית  ביתר 
שנערך  סוכה  מסכת  לסיום  חסותה  את  טריפ  העניקה 
הגר"י  בראשות  שמואל'  'בית  ישיבת  של  הקמפ  במהלך 
משקאות  פלוס  טריפ  העניקה  בנוסף  שליט"א.  ערנפלד 
קלים למאות תלמידי ישיבות שנפשו במהלך בין הזמנים 
חבר  ביוזמת  בצפת  שהוקם  הישיבישער'ס'  של  ב'מבצר 
שם  גלבך,  נחמן  הרב  החינוך,  תיק  ומחזיק  העיר  מועצת 

פעילות  נערכה 
וזיץ  קבועה  יומית 
וגם  הלילה  תוך  אל 
תלמידי  נחשפו  שם 
לטעמים  הישיבות 
המטריפים של טריפ.

מדליקים ונהנים: 
יצרנית המזון 

"מעולה" מציגה 
שמן זית למאור 

בבקבוק של 1 
ליטר

רגע לפני חגי תשרי, "יקבי 
כרמל' משיקים מהדורה 
מיוחדת של סדרת יינות 

SELECTED, המעוצבת 
ברוח אגרת ראש השנה 
נוסטלגית הכוללת שני 

סוגי יינות אדום ולבן: 
SELECTED מרלו 2015 

ו- SELECTED אמרלד 
ריזלינג קולומברד 2015. 

מחיר: 25 ₪  

המותג "מעולה" מציע נתחי טונה 
איכותיים בשמן קנולה באריזה 

משפחתית של 960 גרם. כשרות: 
בד"ץ העדה החרדית. בסדרה נתחי 

טונה בשמן / מים ושמן קנולה 
באריזות אישיות ומשפחתיות.

'יקבי ברקן' מציעים לרגל 
החגים, מתנה נהדרת 

למארחים: ברכישת שני 
בקבוקי יין, אדומים או 

לבנים, מסדרת האיכות 
 'Special Reserve'

תצורף בנוסף, ללא עלות, 
ערכת אביזרי יין יוקרתית 

מתנה, הכוללת פותחן 
יין מקצועי, מוזגן יין, פקק 

ואקום וטבעת למניעת 

נסקפה בהשקה חדשנית 
בעולם הקפה עם חווית קפה 

חדשה לאנשים שמבינים 
בקפה: נסקפה טייסטרס צ'ויס 

בריסטה עם תוספת ייחודית 
של פולי קפה בטחינה דקה. 

בכשרות בד"צ חוג חתם סופר 
בני ברק. קפה זה ניתן להכנה 

בשבת רק בכלי שני.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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מציע   Nuby התינוקות  מותג 
בפני  עמידה  מימיה  לגנים  לחזרה 
נשיכות עם פיה נשלפת ועם איורים 

צבעוניים. מחיר: 39 ₪

 Soft Care מותג הטיפוח לתינוקות 
אל-דמע  קצף  שמפו  להשיק:  גאה 
לחפיפה מהנה ובטוחה מהאמבטיה 
 500 ל:   ₪  19.90 מחיר:  הראשונה. 

מ"ל 

את  מציגה   SCOOP ההנעלה  רשת 
 2016-17 לסתיו  הילדים  קולקציית 
המתאימים  מיוחדים  דגמים  הכוללים 
נעלי  מחירים:  טווח  החגים.  לתקופת 

בובה- 129.90 ₪ חצי מגפון- 149.90 ₪

גוונים   5 משיקה   IL MAKIAGE
השפתיים  עפרונות  מסדרת  חדשים 
חוחובה,  בשמן  מועשרים  העמידים. 
המסייעים   C ובוויטמין   E בויטמין 

בהאטת הזדקנות העור. מחיר: 99 ₪

השנה  ראש  לרגל  מציעה  סנו, 
ג'ל  פלוס,  פורטה  סנו  את  והחגים 
מרוכז הנצמד לדפנות הכלים לניקוי 
שומן ולכלוך שרוף מסירים, תבניות, 
ריח  ללא  ועוד.  כיריים  גריל,  תנורים, 

חריף! להשיג ברשתות השיווק

 PIP של  החדשה  הכלים  קולקציית 
 STUDIO-  ROYAL WHITE
עיטורים  עם   COLLECTION
ייחודיים בכחול וזהב, המזכירה סגנון 
ברשתות   להשיג  וקלאסי.  מלכותי 

וחנויות כלי הבית 

משיק   WELEDA הטיפוח  מותג 
קרם ידיים מסדרת הרימונים להזנה, 
החל  בוגר,  לעור  ולגמישות  למיצוק 

מגיל 40. מחיר: 59.90 ₪

קולקציית   את  משיקה  גולף&קידס 
מחירים:   .2016-17 חורף   - סתיו 
חצאיות   ₪  59.9-169.9– שמלות 

 ₪ 59.9-119.9–

חברת Lavido, לקוסמטיקה טבעית 
מארזי  שני  לכם  מציעה  ואורגנית, 
השנה  לכבוד  ומפנקים  ייחודים  חג 
 - יותר  ועוד  לתת  שכיף  החדשה 
לקבל. מחירים מיוחדים לחג: 119₪ 

₪ 89.90 /

מספרד  הנחשק  הסירים  מותג 
לישראל  הגיע   INFINITY CHEFS
כלי הבית  ובחנויות  ומשווק ברשתות 
עכשיו  הארץ.  ברחבי  המובחרות 
ב-30% הנחה, המחירים לאחר הנחה 

נעים בין: -117 393 ₪ 

גלי,  רשת  משיקה  החגים,  לקראת 
ומהודרת  חגיגית  חדשה  קולקציה 
בובה:  נעלי  מחיר  ולילדות.  לילדים 

 ₪ 79.90

קולקציית  משיקה   ERROCA רשת 
שמש  משקפי  הכוללת  ספורט, 
המיועדים  בינלאומיים  מותגים  של 

לפעילות ספורטיבית

התכשיטים  רשת   ROYALTY
והשעונים מציגה: עד 70% הנחה על 
בתוקף  היהלומים.  קולקציית  מגוון 
ומצטרפים  מועדון  לחברי   30.9 עד 

חדשים

השכיחות  הקרקפת  בעיות  שתי 
הן  גברים,  סובלים  מהן  ביותר 
קשקשים ושיער דק ודליל. מעבדות 
את  פיתחו  שבגרמניה  וולף  ד"ר 
עם  כפולה,  פעולה  אלפסין  שמפו 

האפקט הכפול. מחיר: 49.90 ₪ 

סדרת   ,inspirations מקסימה  סנו 
ניחוחות  בהשראת  כביסה  מרככי 
לאורך  הנשאר  בבישום  עוצמתיים 
ליטר  אריזת   - מרוכז  סופר  זמן. 

מספיקה לעד 40 כביסות

 YON-KA הצרפתי  הטיפוח  מותג 
בסדרת  חדש  מוצר  משיק   PARIS
   NUTRI DEFENSEאייג'ינג האנטי 
לשירות  הפרוביוטיקה   -  CREME

עור הפנים. להשיג ב: 09-7456220

אינטרסן משיקה: זוג "מטליות הפלא" 
ניקוי  מטליות  יוניסאן,  המותג  של 
לניקוי  במיוחד  גדולות  מיקרופייבר 
חדשים.  ובצבעים  בנראות  רצפות 
 ₪  14.90 מבצע:  ספטמבר  במהלך 

במקום 29.90 ₪ 

Olea essence מותג הבית של "בית 
טיפוח  מארז  מציג:  הגולן"  של  הבד 
מעולה  כתית  זית  שמן   & טבעי 
תרחיץ  עשיר,  ידיים  קרם  המכיל 
זיתים גרגירי )פילינג(, סבון גוף ופחית 
 .TABHA מעולה  כתית  זית  שמן 

מחיר המארז: 199 ₪ 

www.health.gov.il

 רפורמת "הסדר החזר" -
כל הפרטים לזכאויות בביטוח 

המשלים בקופת החולים
 יש לך ביטוח משלים?

 רוצה להתייעץ עם רופא מומחה?
 מהיום יש יותר רופאים מומחים

שעולים לנו פחות
בחודש יולי האחרון החלה לפעול רפורמת "הסדר-החזר". הרפורמה 

מתייחסת לזכאויות בביטוח המשלים בקופת החולים. להלן כל 

הפרטים החשובים למבוטחי קופות החולים. 

מה היה לפני הרפורמה? 

התייעצות עם רופא מומחה - ברוב קופות החולים, הרופאים לא 

ישירות  התקשרו עם קופת החולים. המטופלים שילמו מכספם 

לרופא וקיבלו החזר מוגבל בסכום. 

עם  הסדר  במסלול  היו  המנתחים  מהרופאים  חלק   – ניתוחים 

ניתוח  עצמית.  להשתתפות  כפוף  היה  והניתוח  החולים  קופות 

אצל מנתח אחר, חייב תשלום מלא לרופא המנתח, לבית החולים 

מוגבל מקופת  וקיבל החזר  זה המטופל שילם  ולאביזר. במקרה 

החולים בהתאם לביטוח המשלים.

מה שינתה הרפורמה? 

צמצום בירוקרטיה והפחתת עלויות

התייעצות עם רופא מומחה - קופות החולים חתמו על הסדרי 

ישלמו  והמטופלים  בארץ,  ביותר  הטובים  הרופאים  עם  יעוץ  

לציין,  חשוב  המקרים.  ברוב  יותר  נמוכה  עצמית  השתתפות  רק 

בהתאם  נשמרה,  החזר,  במסלול  גם  ייעוץ  לקבל  שהאפשרות 

לכללי הקופה.  

הרופאים  עם  הסדרים  על  חתמו  החולים  קופות   – ניתוחים 

הטובים ביותר בארץ, והמטופלים ישלמו רק השתתפות עצמית 

נמוכה יותר ברוב המקרים, אשר תכלול את כל רכיבי הניתוח )שכר 

מנתח, עלות אשפוז ואביזר מושתל(. 

על המטופלים לפנות לקופת החולים, שם יקבלו הדרכה מתאימה. 

חולה שנזקק לחוות דעת שנייה, או להתייעצות עם מומחה 

לו ביטוח משלים, מה  ויש  ניתוח או מכל סיבה אחרת  לפני 

עליו לעשות?

האם  לברר  שייכים,  אליה  החולים  לקופת  לפנות  המטופלים  על 

העצמיות  ההשתתפויות  גובה  לוודא  בהסדר,  נכלל  הרופא 

ולהתעדכן באופן מתן השרות.

והאתרים  הטלפוניים  במוקדים  מופיע  הנדרש  המידע  כל 

קופות  כל  בסניפי  וכן  החולים,  וקופות  הבריאות  של משרד 

החולים.

מעדנות 
ממשיכה 

להוביל 
בחדשנות 

ומשיקה 
פיצה 

משפחתית 
דקה חריפה, 

במהדורה מוגבלת עם 100% גבינה 
אמיתית. טווח מחירים ברשתות: 

14.20 – 15.40 ₪ 410 גרם

לכבוד ראש השנה: קליית 
גת מרחיבה את סל מוצריה 

ומשיקה סילאן טבעי, ללא 
תוספת סוכר - בבקבוק 

לחיץ המאפשר נוחות 
שימוש מרבית ומכיל תמרים 

מובחרים המדגישים את 
הארומה וטעם הפרי הטבעי. 
מחיר: 16.90 ₪ כשר פרווה 

חוג חתם סופר ב"ב

חדש מפריגת: כעת ניתן להשיג 
את משקה אננס-פסיפלורה של 

פריגת בבקבוק 
אישי ונוח 

לנשיאה של 
0.5 ליטר, ואת 

משקה תות-
בננה בבקבוק 

330 מ"ל, 
בכשרות הרב 
לנדא שליט"א





 שנה
    פותחים

מלהיבה

לוח שנה
מעוצב
בסדנה חוויתית וקצרה, 

נלמד לעצב במחשב ”לוח שנה“,
עם תמונות הילדים/ הנכדים,
 תזכורות לארועים מיוחדים

וכיתובים מקוריים...

כרטיסי
שנה טובה

ללא תשלום!

נעצב במחשב, כרטיסי ”שנה טובה“
יפיפיים, עם ברכות לשנה החדשה

למשפחה ולחברים.

מתי?

שלושה מועדים לבחירתך:
יום שלישי מהשעה 21:15-18:00

 י‘ אלול תשע“ו (13.9.16) (נשים).
 יז‘ אלול תשע“ו (20.9.16) (נשים).

 כד‘ אלול תשע“ו (27.9.16) (נערות). 

יש להצטייד בדיסק און קי עם תמונות ולשמירת התוצר.

מתי?

שני מועדים לבחירתך:
יום שלישי מהשעה 18:00-19:30

 יז‘ אלול תשע“ו (20.9.16) (נשים).
 כד‘ אלול תשע“ו (27.9.16) (נערות). 

 שם פרטי, משפחה, מספר זהות, תאריך לידה(לועזי), כתובת וטלפון.

למרכז להב“ה- רח‘ אפשטיין 21 פינת חברון 19 לומדים ויוצאים עם תוצרים מרהיבים.

אישור הרשמה.

  rishum@lehava.gov.il :או בטלפון 6966912 שלוחה 4 בין השעות 10:00-09:00. לפקס 5703266 או למייל

כותבים
שולחים
מקבלים
מגיעים

 
  

 

BA

03-6171238/9
050-4168012
052-7185320

41 

אנו מקיימים ערב פתוח לנשות חינוך, הוראה וקהילה ביום שני, ט‘ באלול ה‘תשע“ו,
במרפד באולם הכינוסים, רח‘ שלמה המלך 12, בני ברק, בין השעות 18:30 - 21:45, פרטים במזכירות.

אנו מקיימים ערב פתוח לנשות חינוך, הוראה וקהילה ביום שני, ט‘ באלול ה‘תשע“ו,
במרפד באולם הכינוסים, רח‘ שלמה המלך 12, בני ברק, בין השעות 18:30 - 21:45, פרטים במזכירות.

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

האגף
לשירותים 
חברתיים

 05276-58267
Kursim123@gmail.com

ההרשמה נסגרת השבוע!!!

 
  

אגף
החינוך

משרד החינוך  אגף שפ"י

ערב עיון תורני
הכרות עם מסלולי ההכשרות ללימודי תעודה

אמהות, נשות הוראה ומקצוע,
הנכן מוזמנות לערב פתוח

ומפגש עם הצוות המכשיר בתחומי יעוץ חינוכי והנחית הורים ומשפחה,

שיתקיים בס"ד ביום שני, ט' באלול תשע"ו (12.9.16)

בתכנית:

בס“ד

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

באולם הכינוסים במרפ"ד, רח' שלמה המלך 12 בני ברק.
ערב העיון בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

נושא הערב: "והשבות ללבבך" - המשפחה היא התשובה!

18.45 – 18.30     מפגש רעים ורישום למסלולי ההכשרה: יעוץ חינוכי והנחית הורים
                                

19.45 – 18.45     הרב אליעזר סורוצקין – מנכ"ל החינוך העצמאי ומחברי הוועדה התורנית המלווה את המכון.
                           "ושבת"... – "והשבות"!  תעצומותיה של המשפחה כתשובה לכל שאלה.

                                
20.00 – 19.45      הפסקה , מפגש ושיח עם צוות ובוגרות.

                              
21.30 – 20.00      ר. ליכטנשטיין 

                            "ד' אור לי" – סיפור אישי על התמודדות עם חיים בחושך...
                            "אין הדבר תלוי אלא בי" (ר' אלעזר בן דורדיא) ובמשפחתי!

21.45 – 21.30      ר. אנגלרד – כנרית
                                 לשמוע לרינה ולתפילה - ניגוני הימים הנוראים.

                                 
                                 מנחה: הגב' ג. לויפר - מנהלת המכון והמרכז 

לפרטים: 03-6171238/9
הנחיית הורים: שרה, 050-4168012 | יעוץ חינוכי: רחל, 052-7185320

לפרטים: 03-6171238/9
הנחיית הורים: שרה, 050-4168012 | יעוץ חינוכי: רחל, 052-7185320

מה תעשי כדי שהמשפחה תהא התשובה? משפחה על כף המאזניים.

הכניסה
חופשית



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

ד’ - ו’ אלול
תשע”ו           

7-9/09/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 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(_____________________________________________

■ 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

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

יוקרתי, תוכניות מרווחות, 
נוף פתוח, בתיווך 

_____________________________________________)37-38(אשכנזי, 03-5791770

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

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)37-38(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

אופקים
 המרכז לניהול נדל"ן: קניה-
מכירה-השכרה, מבחר דירות 

למכירה/השכרה במחירים 
טובים!!! עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)38-38(_____________________________________________

 דירות 3 ו- 4 חד' בקהילה, 
באזור 600,000 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ל(050-4113791

3-3.5 חדרים
 המרכז לניהול נדל"ן - 

מציאה! למביני ענין! 3.5 חד', 
משופצת, ק"ג על עמודים, 

390,000. עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)38-38(_____________________________________________

 חדש! למבינים! בנחלת 
יצחק! 3 חדרים + 2 חדרים + 

אופציות, רק 1.5 מליון ש"ח. 
_____________________________________________)38-38("תיווך קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 

גן מחולקת ל- 4 יחידות, 
הכנסה, כ- 10,000 ש"ח. 

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
      ,052-3251213

050-4156317)38-38(_____________________________________________

וילות ובתים
 מכירה בבלעדיות 

בהזדמנות נדירה! "וילה 
הכי יוקרתית באלעד" 
מושקעת מליון שקל 
בפנים!!!! 600/300 

מגרש הכול ברמת 
פרימיום, גינה מושקעת 
ומתוחזקת, לבעלי יכולת 

בלבד, 3 מפלסים + 
ביסמנד, אופציה ליחידות 

+ אופציה לבניית 
עוד קומה, פרטיות 

מוחלטת, פרטים במשרד, 
לרציניים!!! "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר,

054-4242449)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
באזור המאירי, דופלקס 
5 חד' + גג ענק + אפ' 
לחלוקה, רציני למכור! 

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס בתחתון, מושקעת 
ברמה, 1,700,000 ש"ח. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

+5 חדרים
 בלעדי! חדש בשוק! 

ברמב"ם האיכותי! 5 חדרים + 
אופציות + שמורה ומטופחת! 
1,470,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברח' הזמיר, 5 
חד', כולל ממ"ד, ענקית, 
ק"ב. "אפיקי נדל"ן בועז" 

050-4156080)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי! ייחודית! במאירי! 
4 חדרים גדולה ומושקעת 

במיוחד + מחסן + בנין קטן 
+ נוף! רק 1,430,000 ש"ח. 

_____________________________________________)38-38("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

052-3251213. אהובה,
050-5886828)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

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

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)38-38(_____________________________________________

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

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

052-5752500)38-38(_____________________________________________

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

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)38-38(תיווך רומן, 052-7731832

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

_____________________________________________)38-38(תיווך רומן, 052-7731832

2-2.5 חדרים
 במגדלי גילת 2חד', 

48מ"ר, מעלית ושומר בלובי, 
מושכרת ב- 1,570 ש"ח 

לשנה, 370,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)38-38(לנכס, 050-9500075

+5 חדרים
 ברמת בית-שמש א' 

,בדולב, דירת 5 חד' עם 
אופציות, 1,750,000 ש"ח, 

מציאה ודירות נוספות,
_____________________________________________)38-39ל(050-4103803

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

850,000 ש"ח, בלעדי. תיווך 
_____________________________________________)38-38(יעקב, 054-4901948

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

052-2243454. מייל- 
yosi.yagen@gmail.

com)38-38(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב 
פנטהאוזים, 6חד', ודירות3-4 

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

052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 בבנין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

 מוכר דירה? פנה אלינו 
ללא דמי תיווך! תיווך עצמה, 

 ,052-7113508
03-6193412 ,052-7654346)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בשכון 
ויז'ניץ, מיקום מעולה, 

דירה גדולה, כ- 95 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה + אופציה 
להרחבה + אופציה בגג, 
2,240,000 ש"ח. תיווך - 

עצמון נכסים,
טל': 03-6055622,

פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)38-39(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב 
- השלושה, 4 חד', 

משופצת + 15מ', פרטית 
להרחבה + סוכה מיידית, 
1,650,000. "יאיר נדל"ן" 

052-7633978)38-38(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד', 90מ' 
+ גג בטון, 1,900,000. 

***בעוזיאל, 3חד', 
78מ', חדשה + מעלית 
+ אופציה, 1,590,000. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)38-38(_____________________________________________

 בפרל - מינץ, 4 חד', 
יוקרתית, ק"ב + מעלית 
+ יחידת-הורים + סוכה 
בסלון + חזית, מפתח 
במשרד, 1,700,000. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)38-38(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! 
בבניה בשכון ה', דירת 

נכה, 5 ח', 120 מ"ר 
+ חצר סמוך לפארק, 

2,150,000 ש"ח. *דירה 
בק"א, 4 ח', מפרט טכני 

מעולה, 1,630,000 ש"ח. 
תיווך - עצמון נכסים: 

טל': 03-6055622,
פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
דירות, מחולקת כ- 40 מטר 

כל אחד, משופצת ברמה 
גבוהה, תשואה כ- 6000 ש"ח, 

קומה ב', 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב, 054-5500263

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

נכסים והשקעות, 
052-7130328 ,050-3086855)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 
ק"ג, כ- 80 מ"ר, משופצת 

ויפה, אופציה לבניה על הגג, 
1,350,000 בבלעדיות אחיטוב 

נכסים והשקעות, 
052-7130328 ,050-3086855)38-38(_____________________________________________

 בדוב הוז, דירת 2.5 
חדרים, ק"ב, 2 כ"א + אופציה 

בבלעדיות אחיטוב נכסים 
והשקעות, 050-3086855, 

052-7130328)38-38(_____________________________________________

 באזור שטרסר!! 90 
מ"ר ענקית, מטבח גדול! 

ק"ב + מעלית, בנין מטופח, 
1,760,000 ש"ח, מפתח ב- 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

סלון גדול!! מטבח גדול! ק"ב, 
חזית!! 2,140,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

■ במציאה באדמור 
מרוזין, בית יפה עם 

כניסה פרטית, ענקית 
10 חד', 400 מ"ר, הסלון 

והחדרים ענקיים, 6 מיליון 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

וילות ובתים
 באזור הוילות/רמת 
אהרון דו משפחתי + 

חצר וגג + יח"ד, כ- 270 
מ' בנוי. תיווך - עצמון 
נכסים, 03-6055622, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 054-8451271

 למבינים!! באנילביץ, 
בית פרטי, 600 מ"ר, 

מפואר ומשוקע אדרכלי 
+ אופ' ליחידת דיור גדולה 

בק"ק + מעלית וחניות, 
מיידי, 7,500,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 באזור חזו"א לנדא!!! 
פנטהאוז יחודי!! מושקע!!! 

240 מ"ר, 6.5חד', ק"ו + חניה 
+ מחסן 15 מ"ר, 3,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

 פנטהאוז יוקרתי! 5חד' 
בבניה, ק"ה, כ- 150 מ"ר 

+ חניה + מחסן + אופציה 
לבניה 2 יחי' בתשלום 

3,200,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

 פנטהאוז ענק! 5 בבן 
פתחיה, כ- 160 מ"ר, ק"ז 

נוף מדהים. איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)38-38(_____________________________________________

 ברח' לנדאו, פנטהאוז 
6 חד', לחזית, ק"6, 155 
מ"ר מפלס אחד, מרפסת 

70 מ"ר, מחסן, חניה, 
מסודרת קומפלט, דרום-

מזרח-מערב, כניסה: 
ט"ו בשבט תשע"ז, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג,

,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק המבוקש, 
דופלקס 6 ח', שמורה קומה 4 
חזית + חניה + מעלית. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב, 054-5500263

 לחטוף! דופלקס 150 
מ"ר, 2 קומות, באזור נחמיה, 

2,000,000 ש"ח. 
054-3050561 "הראשון 

_____________________________________________)38-38(בתיווך"

 בבלעדיות בטכורש, 
דופלקס כ- 150 מ"ר, 

6 חדרים + יחידת דיור. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

קומה 4+5, 200 מ"ר + 
מרפסות 60 מ"ר + אופצי'. 
דוד גרוס, רי/מקס ספיריט, 

050-4122744)38-38(_____________________________________________

 ברח' רוזנהיים, 
דופלקס יפה ומסודרת, 5 
חד' + מרפסת גדולה + 

אופציה להרחבה וחלוקה. 
תיווך - עצמון נכסים, 

טל': 03-6055622,
פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 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 נדל"ן, 
052-6321306)38-38(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,500,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)38-38(_____________________________________________

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

גבוה, כניסה פחות מחצי 
שנה. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)38-38(_____________________________________________

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

מפוארת, רק 1,765,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)38-38(_____________________________________________

 בדב הוז, 5 חד' + גג 
100 מ"ר )חלקו בטון( באצבע 

שיפוץ, 1,250,000 ש"ח, 
050-4102467)38-38(_____________________________________________

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

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)38-38(_____________________________________________

 גבול ב"ב/ר"ג האיזור 
המבוקש בסמיכות 

לשיכון ג', קומה 5, דירה 
חדשה מקבלן בשלבי 

סיום ממש, דירת 5 חד', 
120 מ"ר, מרפסת ממד, 

מעלית, 2,250,000 ש"ח. 
א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)38-38(נדל"ן, 052-6321306

 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 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי, דופלקס, 5.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ג, שמורה, 
חזית, מאווררת, 2,750,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה יפהפיה, ק"ג + מעלית, 
חזית, 3כ"א, 2,550,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)38-38(_____________________________________________

 רגע לפני כניסה! 6 בזכרון 
מאיר, ענקית, ק"ג, חזית, 

2,550,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

 5 באבן גבירול/סוקולוב, 
ק"א, חזית, משופצת מהיסוד 
וממוזגת + מחסן, 1,915,000 

ש"ח. איצקוביץ נכסים,
058-6010060)38-38(_____________________________________________

 גדולה במיוחד! 5.5 חד' 
בשיכון ה' בבניה, ק"ה, חזית, 

כ- 130 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 180 
מ"ר, 2 קומות + גג 90 מ"ר 
מרוצף + דירה 70 מ"ר, רק 

4,200,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________
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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

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

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

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

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

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-40(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 חד' + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-11/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

חיפה

טבריה

ירוחם

■ 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(_____________________________________________

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

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

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

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

 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(_____________________________________________

■ 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 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-3157272

 באבן 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 

050-5308742 23
03-5797756)34-34(_____________________________________________

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

1,730,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

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

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

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

 בלעדי! באזור רח' אבטליון 
המבוקש, 4.5 חדרים, ענקית, 
110 מ"ר, פלוס חניה בחצר, 

זקוקה לשיפוץ. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 בזכרון מאיר המבוקש, 
בנין חדש, מעלית, ק"ה עם 

נוף פתוח ואוויר צח, 72 מ"ר, 
פינוי בעוד כשנה וחצי, רק 

1,542,000 ש"ח. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 באזור הרב שך המבוקש, 
דירה גדולה ורחבה, ניתנת 

בקלות להפוך ל- 4 חדרים, 
זקוקה לשיפוץ, רק 1,650,000 

ש"ח. תיווך "חנוכת הבית" 
053-315-72-72)37-40(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 85 מ"ר, 
3 חד', קומה 3, חזית, גדולה 
ומשופצת.  1.380.000 ש"ח.

דוד גרוס- רימקס ספיריט 
050-4122744)38-38(_____________________________________________

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת 
נותרו דירות אחרונות 4 חד' 

גדולות כ- 105 מ"ר 

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

החל מ- 
&1,590,000

בס"ד

■ 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(_____________________________________________

■ 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

 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(_____________________________________________

■ ברח' עוזיאל קרוב לבן 
דוד, 5 חד' משופצים 

בבנין חדיש עם מעלית, 
3 כ"א, ק"א, חזית עם 

סוכה גדולה+ חניה 
צמודה, 2,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' אלוף שמחוני, 
5 חד' גדולים, ק"א, 
משופצת, עורפית, 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)38-38(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה, עורף פתוח לרחוב, 3 
כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 4 באבן שפרוט, ק"א, 
110 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

בנין מחודש, 1,880,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)38-38(_____________________________________________

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

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

054-4980159 ,03-6138886)38-38(_____________________________________________

 באבטליון, 4חד' ענקית, 
ק"א, 3כ"א + מחסן, 

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

 בשח"ל, 4חד', מפוארת, 
110מ"ר, מפרט גבוה, 

1,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4 חד', 100 מ"ר + 
אופציה מפוארת ומושקעת!! 

חזית, 1,590,000. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)38-38(_____________________________________________

 בגינוחובסקי, 4 חד', 92 
מ"ר, חזית + אופציה בגג, רק 

1,500,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 4 חד' 
במחיר אטרקטיבי, פרטים 

במשרד נדל"ן הקריה,
054-8472222)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)38-38(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)38-38(_____________________________________________

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

העיריה, 4 חד', 100 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,900,000 
_____________________________________________)38-38(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)38-38(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4 חדרים 

ענקית, כ- 115 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

בטון! פוטנציאל ענק! 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)38-38(נכסים, 050-4177750

 בשלוש השעות 
בבניה מתקדמת, דירות 

אחרונות למכירה, 4 
חדרים, גדולות, כ- 105 

מ"ר, מפרט טכני עשיר, 
כניסה תוך 14 חודש, 

ב- 1,590,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 050-4177750

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר בשיפוץ, חלוקה 

ע"פ בקשת לקוח, 
ק"ק, כניסה פרטית, 

1,585,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

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

ומושקעת, נוף, חזית + 
סוכה, ק"ג + אופציה 
להרחבה, 1,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד', גדולה 

ומרווחת, מושקעת מאוד, נוף 
פתוח, קומה א', 

054-9422194)38-38(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד, 2,060 מליון 
פינוי, גמיש. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ בבנין מפואר 
וחדש, דירת נכה, 4 ח', 70 

מטר + חצר 80 מטר + חניה, 
1,350,000, פינוי מיידי. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב, 054-5500263

 באיזור חזו'א/לנדא, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

חזית, משופצת, משוקעת 
ברמה גבוהה, סלון וחדר שינה 

ענקיים, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 בסוקולוב, 4 חד', 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 3 + יחידה, ק"א 
+ חצר 25 מ"ר, 1,800,000 

ש"ח. *במימון, 4 חד', 90 
מ"ר, מחולקת 3 + יחידה, 

1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בהשלושה!!! 4חד', 
גדולה ומושקעת בבנין מטופח, 

ק"ב, חזית, פינתית, פתוחה. 
"תווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)38-38(_____________________________________________

 3 במימון בבניה, חזית, 
ק"ד + מרפסת שמש, 

1,500,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

 בפרדס כץ, 3 חד', ק"ב, 
ללא. בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 בנורדאו 3חד', משופצת + 
אופציה בצד ובגג, 1,240,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

1,390,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

 בפרדס כץ במיקום 
מעולה!! באמצע בניה, 

3 חד', גדולה, ק"א, חזית, 
1,300,000 ש"ח. "אפיק נסים" 

03-5791514)38-38(_____________________________________________

 בפרדס כץ מיקום 
מעולה!! 3 חד', ענקית 

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

053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. באזור 
המכבים, 3 חדרים, קומה ג' 
ללא עמודים, כ- 70 מ"ר + 
אופציה קטנה, 1.3 מיליון, 

054-7477054/050-2567111)38-38(_____________________________________________

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

052-2243454. מייל - 
yosi.yagen@gmail.

com)38-38(_____________________________________________

 3.5 ביונה הנביא, ק"ג, 
אחרונה, 67 מ"ר, עורף + 

אופציה, מטופחת במיוחד, 
1,550,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

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

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

 בלעדי!!! ביונתן!!! 3 
חד', יפיפיה, 70 מ"ר, ק"א + 

אופציה 30 מ"ר, חזית, אופציה 
לפינוי בינוי. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)38-38(_____________________________________________

 בדב גרונר!!! 3 חד' 
+ אופציה, ק"ב, אחרונה, 

1,200,000 ש"ח. "תווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)38-38(_____________________________________________

 בבניה!!! בהרב קוק!!! 
3חד' בסטנדרט גבוה וכן 

פנטהאוזים מפוארים ע"י קבלן 
אמין, החל מ- 1,430,000. 

"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)38-38(_____________________________________________

 באזור ריינס, דירת 3 
ח', בבניה, ק"ג, דרום 

מערב, מחיר 1,450,000 
ש"ח. תיווך - עצמון 

נכסים:
טל': 03-6055622,

פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 בתחילת בניה בשיכון 
ה', החל מ- 3 חדרים, 

קבלן אמין, לבעלי 
סכום ראשוני גדול, 

מחירים אטרקטיבים 
במיוחד. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בנורוק, 3 חדרים, 
ק"א, חזית, כ- 80 
מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור, 3 
חדרים, חדשה ומושקעת, 

כ- 80 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ מעלית + יחידת דיור, 

כ- 40 מ"ר, מושכרת 
ב- 2,400 ש"ח, מיידי, 

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

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,240,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)38-38(בועז' 054-8474843

 בהזדמנות! 
באבוחצירא, 2.5 חד', 

קד', אופציה מוחשית, 
בלעדי ל"אביחי - 

_____________________________________________)38-38(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-

נדלן-בועז' 
054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית 
הרצוג, 3 חדרים, שמורה 

ומסודרת, אופציה בצד 
ובגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(אדוארד

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי עורפית 
לצד בני-ברק, 2.5 חד', כמו 3, 

משופצת מהיסוד, קומה ב', 
1,250,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

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

)לא בטאבו( + א.לבניה 8 
מ"ר מצב טוב, 1,450,000 

ש"ח. *בשיכון ג', 2 חד', 60 
מ"ר, ק"ב, חזית, אופציה 25 
מ"ר, 1,50,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 תיווך בנע"ם. בהזדמנות, 
2 חדרים באזור ז'בוטינסקי/

דב גרונר, קומה א', 55 מ"ר, 
עורפית + אופציה קטנה, 1.1 

מליון, גמיש, 
054-7477054/050-2567111)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', מתאימה 

ל-מגורים/השקעה, בתהליך 
פינוי בינוי, 1,400,000. דוד 

גרוס, רי/מקס ספיריט,
050-4122744)38-38(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2חד', 
כ- 56 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
קומה ב' ואחרונה + אופציה 
בצד ובגג, שכנים טובים, רק 

1,250,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________

 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,
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי - עורפית, 
2.5 חד', מצב מצויין, קומה 

א, רק 1,150,000 ש"ח, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)38-38(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקלבו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)38-38(_____________________________________________

 נכס נדיר, בית פרטי 
על מגרש של מעל 3/4 
דונם במקום מעולה ביד 

_____________________________________________)38-39(בנימין, 054-6673339

יד בנימין

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

מושכרת, 400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(050-6610501, סתיו
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ברכפלד

 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)37-40(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 מבחר דירות למגורים 
ולהשקעה בנתניה החל מ- 

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

050-5766979)35-38(_____________________________________________

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

עסקים
ביקוש 
דירות

 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
 בהר יונה בקהילה 

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

_____________________________________________)36-38 (מקורה. 050-4158730

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

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

■ ברח' אהרונסון 
בבניינים של 4 דירות, 
2 חד' גדולים עם הול 

ומרפסות, מטבח חדש, 
פרקטים בכל הדירה, 

ממוזגת, מיידית, 3,200 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' הרב לוין 
להשכרה, 3 חד', ק"א, 
עורפית, מיידי, 3,900 

ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 

050- 5308742
03- 5797756)38-38(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

 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

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, 3 
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

נתיבות

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

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

קריית אתא

אלעד

וילות ובתים

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ ברח' פוברסקי 4 
חד' גדולים, מושקעים, 
נדירים ביופיים, בק"ג, 

ללא מעלית, 5,000 ש"ח, 
מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בהרצוג/ קוק, 2 חד', 
ק"ק, מסודרת, 2,800 ש"ח. 

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

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

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

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

_____________________________________________)38-38(ישיר, 02-6510266

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

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

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

וילות ובתים
 גבעת זאב, מבחר 

קוטג'ים החל מ- 1,950 
מליון ש"ח ובתים + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים, 
החל מ- 2,760. תיווך מאור, 

02-5730077)38-38(_____________________________________________

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

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

054-8451177)38-38(_____________________________________________

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

פתוחה לנוף, 3 כ"א, רק 
1,890,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

 גבעת זאב, באתרוג! 
קו ראשון לנוף, 5 ענקית + 
גינה גדולה לנוף, מרפסת, 
יח' הורים ואופצ' לחלוקה, 

1.6 מליון ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
מיידית! דירת גן 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 
קרוב לכל דבר, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 בגבעת מרדכי, גישה 
נוחה! כניסה פרטית לדירת גן 

5 + גינה, 32 מ"ר להרחבה 
נוספת, מרכזית ושקטה 

ואופצ' ליחידת דיור, במחיר 
קטן! תיווך מאור,

02-5730077)38-38(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
אבן! 6 + מרפסת סוכה גדולה 

לנוף, חצר ופרטיות, כוללת 
יחידת דיור 2 חד', ללא מדרגות 

לזריזים!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים מהממת אחרי שיפוץ 

כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 
קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)38-38(_____________________________________________

 בגילה א, )המתחרד(, 
4 חדרים, כ- 100 מ"ר + 
מרפסת סוכה, משופצת, 
אפשרות בניה, נוף של כל 
ירושלים. "תיווך דירה לי" - 

_____________________________________________)38-38()אלי( 050-8226337

 בגבעת זאב המתחרדת, 
אבן! מיידית! 4 מרווחת + 
פינת אוכל ומרפסת לנוף, 

שקטה, מלאת פרטיות 
ושטופת שמש, 1.4 מליון 

ש"ח!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 בגילה א )המתחרד(, 
3 חדרים, מוארת, במחיר 

הזדמנותי. "תיווך דירה לי" - 
_____________________________________________)38-38()אלי( 050-8226337

 בגילה, 3 חדרים, מרווחת 
+ מרפסת סוכה, משופצת, 
יונקרס, 1,150,000. "תיווך 

_____________________________________________)38-38(דירה לי" - )אלי( 050-8226337

 בלעדי ברמות א', 
3 חד' + מרפסת 

סוכה + אופציה גדולה 
להרחבה, קומה נוחה, רק 

1,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 
3 ח' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף + 
תב"ע מאושרת לבניה 

על כל הגג! תיווך ישיר, 
054-8451177)38-38(_____________________________________________

 במרכז גבעת זאב, 3 + 
פינת אוכל מוגדרת ומרפסת 
סוכה, משופצת, קרוב לכל 
דבר, במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 מיידית! גבעת זאב 
המתחרדת לזוג צעיר/

השקעה, 95 מ"ר, אבן! 3.5 
+ פינת אוכל, מרפסת סוכה, 

70 מ"ר לנוף וחלל 60 מ"ר, 
ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 

02-5730077)38-38(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברמות ב' במיקום 

מעולה, 2 חד,' גדולה, 
ק"א + רשיון ביד לעוד 

21 מ"ר ומחסן, רק 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

 מציאה! 3.5 חדרים, 
מיקום מעולה, שווה לראות. 

"תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)38-38(_____________________________________________

 במרכז עפולה 
ברבעיות, דירת 3 חדרים, 
גג בטון, קומה ראשונה + 
יחידת דיור עם גינה 100 
מ"ר, ב- 765,000 ש"ח, 

מושכרות ב- 4,200 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)38-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מבחר גדול, דירות 
להשקעה עם תשואות 

גבוהות. "תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)38-38(_____________________________________________

 בתקומה, קומה רביעית 
עם מעלית, שמורה, רק 

052-5562748 ,1,200,000)38-38(_____________________________________________

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)38-38(סכסון, 03-9301122

וילות ובתים
 בבלעדיות!!! בכינור, בית 

חד משפחתי )280 בנוי!!(, 
מרתף ענק ועליית גג 80 מ', 
מגרש 410 מ', 3,295,000. 

אביעד, 054-5580933, "תיווך 
_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
בית פרטי, 320 מגרש, 345 
בנוי שלוש קומות + מרתף. 

_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

 הדר גנים, בבלעדיות, 
קוטג' בכינור, 170 גינה, 220 

מ', 5.5 חד', 2,890,000. 
אביעד, 054-5580933, "תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

 במרטין בובר, קוטג' 
מגרש 280 מ', חניה פרטית, 
חצר ואופציה לבניה נוספת. 
_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

דופלקסים
 הדר גנים, דירת גג שתי 

כניסות נפרדות קומה + 
גג 70 מ' עם זכויות לבניה 

1,660,000. אביעד, 
5580933 -054, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 בכפר גנים ג', פנטהאוז/
דופלקס מרפסת 70 + 

מרפסת 20 מטר, 180 בנוי, 
3,900,000 ש"ח. עידן, 

2817721 -053, "תיווך דרים 
_____________________________________________)38-38(טרגט"

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

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

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,200,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)38-38(_____________________________________________

 הדר גנים ביהודה הנשיא, 
דירת גג 5 חד', 125 מ' בנוי + 

65 מ' גג, משופצת. אביעד, 
054-5580933, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 בורטשילד, 5 בבנין 
בקרבת קופח, משופצת 

מהיסוד, מעלית, חניה, 120 
מ"ר, 1,590,000 ש"ח.

054-3320655, "תיווך דרים 
_____________________________________________)38-38(טרגט"

 במקליס, פנטהאוז 150 
מ"ר, 5 חדרים, סלון ענק 

ומחסן, גג פתוח, 100 מ"ר, 
חניה ומעלית שבת. אנגלו 

_____________________________________________)38-38(סכסון, 03-9301122

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות, בהרצל! 

4 חד', ענקית!! מסודרת, 
ממוזגת, רק 1,290,000 ש"ח. 

בלעדי רם-נכסים, 
054-5566145)38-38(_____________________________________________

 באזור רח' יהלום - נוימן 
)אזור מתחרד(, 4.5 חד', ק"ג + 
מעלית, 120 מ"ר, חניה, ממ"ד, 

מחסן 10 מ"ר היכול לשמש 
כמשרד, מיידי, 1,900,000 ש"ח, 
גמיש מעט, בלעדי תיווך עצמה,

 ,052-7113508
03-6193412 ,052-7654346)38-38(_____________________________________________

 הדר גנים, 4.5, בניין 
"המפלצת", לכיוון דרום/

מערב, הדירה 110 מ' נטו. 
אביעד, 054-5580933, "תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

 הדר גנים, 4 חד' במנחם 
בגין, מ.שמש/סוכה, עורפית, 

ממ"ד, מעלית שבת וחנייה 
רשומה, 1,520,000. אביעד, 
054-5580933, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 ברוטשילד, פרנקפורטר, 
בלעדי, 4.5 חד', משופצת 

ומשודרגת מהיסוד, קומה 3 
ללא מעלית, 1,315,000 ש"ח. 

עידן, 053-2817721 "תיווך 
_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

052-5562748 ,1,050,000)38-38(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5ח' + 
ח.שירות + ח.ארונות, קומה 1, 
98 מ"ר, חניה מקורה, מעלית, 

דו"ש. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)38-38(_____________________________________________

 ברחוב הדף היומי, 
ק"א, דירת 3.5, 90 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)38-38(_____________________________________________

 בקפלן לפני תמא, 3.5 
חדרים, 856 מטר, קומה 2, 
עורפית, 1,380,000 ש"ח, 

הזדמנות נדירה. 
053-2817721, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר, במיקום 

מצויין, 1,290,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

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

מזגן + דוד"ש, רק 829,000 
_____________________________________________)38-38(ש', 050-4811122

 בפיק"א היוקרתי, 3ח', 
כ- 90 מ"ר + מעלית + חניה 
מקורה, מיידית!! 1,400,000 

ש', 050-4811122,
050-6610501)38-38(_____________________________________________

 בחיים עוזר/הרצל, 3 
חדרים גדולים + מעלית, 

1,250,000 ש"ח, 
050-3528252)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(050-6610501, סתיו

 בטרומפלדור המבוקש! 
2.5 חד', גדולה ומרווחת, 

משופצת חלקית, בתהליך 
פינוי בינוי!!! רק 1,240,000 

ש"ח. בלעדי רם-נכסים,
054-5566145)38-38(_____________________________________________

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

052-5562748)38-38(_____________________________________________

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

052-5562748)38-38(_____________________________________________

 בשעריה, 2.5 חד' 
+ תוספת 40 מ"ר, ק"א, 

950,000 ש"ח, גמיש! מציאה! 
מיידי, בלעדי תיווך עצמה, 

 ,052-7113508
03-6193412 ,052-7654346)38-38(_____________________________________________

 בויסבורג, 2 חדרים, 
משופצת מהיסוד ויפיפיה, 

קומה 2, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ברוטשילד/קק"ל, 
2ח', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)38-38(915,000 ש', 050-4811122

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

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

_____________________________________________)38-38(סתיו

 דירות החל מ- 480,000 
ש"ח כולל שוכר. תיווך אלפסי, 

052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בחייא המבוקש! 
3 חדרים + מטבח חדש + 

חדרי שרותים חדשים! מיידי, 
לממושך! 3,400 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)38-38(קזן" 054-8420522

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקלישר - בר אילן, 
4 חד', משופצת, ק"ב, 

מאווררת, ממ"ד + 
מרפסת שמש גדולה + 
מטבח גדול. "יאיר נדלן" 

052-7633978)38-38(_____________________________________________

 הזדמנויות השבוע! 
בביאליק, 2 חד'!! 
בבורוכוב 2 חד'!! 

בגנחובסקי, 4 חד'!! 
מפתחות במשרד. "אביחי 

_____________________________________________)38-38(- מתווכים" 03-5701010

 באנילביץ, בית דו 
משפחתי, 4 חד', 100 מ"ר, 

מצב מצוין, ק"ק, 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

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

בטאבו, 4,500 ש"ח, 
050-4102467)38-38(_____________________________________________

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

052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/בן 
זכאי!!! 4 גדולה, ק"א, 

4,700 בביאליק!!! 3 + 1 + 
גג, ק"ג בלי, יפה ומאווררת, 

4,400, מיידי. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)38-38(_____________________________________________

 לתקופות קצרות 
ברב לנדא, 4 חדרים, 

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

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)38-38(_____________________________________________

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

חצי שנה בלבד, מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)38-38(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
משופצת חלקית, מאווררת, 
חזית, מיידי, 054-8477111, 

_____________________________________________)38-39ל(054-8477222

 בבלעדיות! ביוסי, 3חד' 
+ מרפסת, משופצת מהיסוד, 
4,000 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, אברבנאל, 3 
חד', 50 מ"ר, קו' א', עורפי, 

מסודרת, 2,850 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

+ מעלית, חזית, מ- 3,800 
ש"ח, מיידי. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חדרים גדולים, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, 
3,300. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 דירה במצב חדש, 2 חד', 
ממזוגת, כ.פרטית, 2,500 
ש"ח באזור גן ורשא, רח' 

_____________________________________________)38-41(שקט, 054-6804376

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

2,550 ש"ח כולל ארנונה, 
_____________________________________________)38-38(מיידי! 054-8412200

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,300 ש"ח, 052-6160852

 ברח' יחזקאל, 2 חד', ק"ק, 
50 מ"ר נטו, 3,200 ש"ח, 

050-2229247)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(055-8838757, אבי

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 2 חד' + מרפסת 65 

מ"ר, שמורה , 3,300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 בחברון, 2 חד' גדולים 
+ מטבח ושרותים בנפרד 
+ מרפסות, ק"ב, חזית, 
3,200, מפתח במשרד 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)38-38(_____________________________________________

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

ג', עורפי, 2,600 כולל ארנונה. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

לפרסום
בלוח

03-6162228

 יח"ד, 1.5 חד', מרוהטת 
קומפלט, ממזוגת, דוד"ש, 

חדשה, 2,350 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ל(054-5523432

 בויז'ניץ, דירת חדר 
כחדשה, ליחיד, מרוהטת, 

ממוזגת ויפה, 1,900 ש"ח, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3073826

 בזכרון מאיר, יחידת דיור 
מרוהטת, מפוארת וממוזגת, 
_____________________________________________)38-38(ק"ק, מיידית, 050-4149124

 ברח' פרדו, 1 חד', יפה 
+ מטבח ופינת אוכל, קרקע, 

מרוהטת וממוזגת, מיידית! 
 ,052-7648100

03-6191468 ,054-7773591)38-38(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה, 
מרוהטת בבר כוכבא, כולל 
ארנונה, 2,250 ש"ח, כניסה 

מיידית. נדל"ן הקריה,
050-3000121)38-38(_____________________________________________

 ברח' רשב"י, 2 חד' + 
מרפסת סגורה, דוד"ש, מזגן, 

מרוהטת קומפלט, 1,900 
_____________________________________________)38-41(ש"ח, מיידי! 052-7101756

 באלתרמן, 3חד', ק'4, 
ללא מעלית, 2,850 ש"ח, 

050-3528252)38-38(_____________________________________________

 מיידית, 2 חד' במצב 
מצויין, אופציה לתקופות 

קצרות, בכפר אברהם, 
אפשרות למכירה

_____________________________________________)38-39ל(052-7132120

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 לתיווך בנע"ם דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 

ומכירה עלינו! 054-7477054, 
050-2567111)38-38(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)38-38(_____________________________________________

 מציאה! בבאר-שבע, 
למגורים/השקעה, במיקום 

מעולה, מחיר אטרקטיבי 
ותשואה גבוהה! חבל 

לפספס!! לתאום סיור: 
אקסלוסיב, שיווק וניהול נדל"ן, 

054-5233623)38-38(_____________________________________________

 להשקעה בקריית אתא, 
דירות עד 500,000, תשואה 

_____________________________________________)38-38(מעולה, 052-5562748

 מציאה להשקעה, 
בלעדי למכירה!! חנות 

בר"ע במיקום מרכזי, 
קרובה לגן-ורשא, 100 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופצת כחדשה, 
מושכרת ב- 11,000 

ש"ח + מעמ לתקופה 
ארוכה, 2,130,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 מציאה להשקעה 
מיידית! ברבי-עקיבא, 

300 מ"ר, בקומת-קרקע, 
משמש כסטודיו, מושכר 

ב- 17,500 ש"ח כולל 
מע"מ, חוזה לטווח ארוך, 
2,800,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 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)38-38(_____________________________________________

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

050-3034110 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, וילה לטווח 
ארוך, 2 קומות + גינה )גן-
ת"ת(. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

 קרובה לרכבת 3 חד' עם 
ממ"ד ומרפסת קטנה, שווה 

לראות. "תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)38-38(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

נתניה

נהריה

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

 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

■ "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

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 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 בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)37-40/16(ובית מדרש, 052-7646764

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

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

ג'קוזי, לזוגות, גם לשבתות 
_____________________________________________)37-40(וחגים, 058-3234001

■ 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)37-40(_____________________________________________

 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 - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)28-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

קיט 
ונופש

054-7333068

להשכרה 
מכירה
בבנין יוקרתי

במרכז בני ברק
משרדים בכל הגדלים

 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

 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(_____________________________________________

■ 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?

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

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

גליל

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

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

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

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

 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

 להשכרה משרד במרכז 
ר"ע, מאובזר ומרוהט, מושקע 
ברמה, 25 מ"ר, 3,700 ש"ח, 

050-2808022)38-41(_____________________________________________

 במוצקין, 1400 מ"ר 
"בפריים לוקישיין" מחיר 

מציאה! תיווך אלפסי,
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בחיפה, נו"ש, 250 
מ"ר, קומה ראשונה, רק 1.4 

מליון ש"ח. תיווך אלפסי, 
04-8441111)38-38(_____________________________________________

 בר' עקיבא,חנות 
להשכרה כ- 60 מ"ר + 

_____________________________________________)38-41(חצר, 055-6683357

 למכירה בב"ב בר"ע, 28 
מ"ר, חזית, 1,550,000 ש"ח, 

050-2229247)38-38(_____________________________________________

 להשכרה באלעד במרכז 
המסחרי נחלת יצחק, חנויות/

משרדים, 20-50 מ"ר, החל 
מ- 1,700 ש"ח כולל ארנונה 

)לא במותגים(. 054-6331700, 
052-7671305)38-40(_____________________________________________

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

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

יזמות, 03-6138886,
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 ברח' חברון חנות 
למכירה, 40 מ"ר, 
השקעה מעולה, 

בהזדמנות, 1,300,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי, 40 מ"ר + גלריה 

35 לכל מטרה, 3,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)38-41(האולמות, 0527-182182

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת מפעל קוקה 

קולה 80 מ"ר/30 מ"ר, 
שטח מסחרי, משופץ 

ומסודר, מתאים לחנות, 
מחסן , משרד ולכל 

מטרה, שרותים וחניה, 
_____________________________________________)38-41ל(050-2935656

 להשכרה בקהילות יעקב 
בב"ב מחסן 40 מ"ר לכל 

מטרה, 2,500 ש"ח,
050-2229247)38-38(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי 
עקיבא אזור הרב קוק, 

40 מ"ר, מתאים למשרד/
לפאנית/סטודיו, מחולק 
לחדרים, קומת קרקע, 
משופץ ומושקע כולל 
מזגנים, אופ' לריהוט, 

מיידי, 3,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד, 
כ- 25 מ"ר, 2,500 ש"ח, 

בגבעת הישיבה רחוב הלפרין. 
אחיטוב נכסים והשקעות, 

050-3086855)38-38(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 להשכרה למשרדים או 
לכל מטרה, 125 מ"ר, קומה 

מינוס 1, חלונות גבוהים 
במחיר מציאה במרכז העיר 

ב"ב, מיידית. תיווך BA יזמות, 
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-51(_____________________________________________

 דירת נופש לראש השנה, 
בית פרטי + חצר, ממוזג 

ומרווח, קרוב לכותל,
053-3139789)38-39(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

 *בגאולה, צימר יוקרתי 
+ גינה. *במקור ברוך, 4 

חד', חדשיה ויפהפיה + חצר, 
מחירים נוחים! 053-3131800, 

02-5387605)38-39(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-34/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  ד’- ו’ אלול תשע”ו  7-9/09/16

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

שידוכים

■ 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(_____________________________________________

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

 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

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

 לקחתי בטעות מגבת, 
ביום רביעי כ' אב, בחוף הים 

_____________________________________________)37-38ח(הרצליה, 054-8409978

 נמצא עגיל זהב באיזור 
גן ורשא, ביום שני בערב 
בסביבות 19:00-21:00,

_____________________________________________)37-38ח(054-7337079

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

■ 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(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + 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. 

 *דירת נופש יפה _____________________________________________)29-40(052-6460451
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

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

■ 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(

■ 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(_____________________________________________

■ 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

 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

 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

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

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

טויוטה

סובארו

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

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 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,
_____________________________________________)38-45ל(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)38-41(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-45(_____________________________________________

 מתחם הארחה חדש, 
חדרים + אולמות מפוארים 

במיוחד, עד 70 מיטות,
052-7655787)38-41(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-43ל(052-7113937

050-5765449 052-7123419

אם אפשר לקנות רכב חדש 
במחיר שווה לכל כיס - 

למה לא לקנות? 

חדשיםמכירת רכבים 
קמ“ש000

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן. 
"לוינסון רכבים"
076-5412123)38-38(_____________________________________________

 טיוטה אונסיס 2002 
אוטמט 152,000 ק"מ טסט 9 

חודשים, 5 מקומות, מפואר, 
שמור מאוד!! 14,500 ש"ח, 

052-9678475)38-38(_____________________________________________

 טיוטה אייגו 2012 
ראשונה, ידני, קטנה וחסכונית 

80,000 ק"מ, חדשה!! 
בהזדמנות!! 39,000 ש"ח, 

052-6917491)38-38(_____________________________________________

 סובארו 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר + 

טסט לשנה, 
054-8402332)38-38(_____________________________________________

סיאט
 *סיאט לאון בהנחה 

משמעותית ובהחזר של 1,200 
ש"ח לחודש ללא מקדמה, 

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 

076-5412123)38-38(_____________________________________________

 פורד פוקוס שנת 2000 יד 
שניה במחיר מציאה,

054-6105643)38-41(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011, אוטומט 
שמורה, חסכונית נוסעת 

גם על גז, טסט חצי שנה! 
_____________________________________________)38-38(37,000 ש"ח, 052-6918692

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת שברולט אורלנדו 

בהנחה משמעותית 100% 
מימון ובהחזר חודשי החל

מ- 1,450 ש"ח בחודש,
076-5412123)38-38(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

 התחייבות!!! כולנו 
מנסים לחסוך בעלויות, 

אנו מתחייבים להציע לכם 
את ההצעה הזולה ביותר 

בביטוח המשכנתא! ביצוע כל 
התהליך, שירות מעולה!!! 

073-7077555)38-39(_____________________________________________

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ, 
_____________________________________________)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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

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(_____________________________________________

א  סכה‘לע  א  קליינע
ערכה להרכבת סוכה קטנה 

עם כל הפריטים לנוי סוכה מושלם!
העניקו לילדכם שעות של הנאה וקורת רוח, 

למידה, חוויה וחיבוב מצווה! 
למעלה מ-50 פריטים בערכה!

מידות הסוכה לאחר בנייתה:
אורך: 27 ס“מ, גובה: 22 ס“מ, עומק: 16 ס“מ

מחיר: 
 &225

משלוח 
עד הבית 

 &35

להשיג: בירושליםבני ברקבית שמשביתראלעדקרית ספרחיפה

  meashearim@gmail.com | 054-8440319 | 02-5379808

הסוכה 
הקטנה

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

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

 בשבוע הראשון של בין 
הזמנים נמצא בגן העיר בעיר 

צפת, כובע שחור נראה כחדש 
_____________________________________________)38-39ח()בנים(, 052-7676338

 אבד בירושלים תפילין 
בתיק )עם מוצרי מדיה( 

+ שקית ירוקה עם בגדים 
_____________________________________________)38-39ח(ומכתבים, 052-7165745

 מי שמוצא עץ תאנים 
באזור ב"ב, יעזור לנו מאד, 

_____________________________________________)38-39ח(054-5218529

 ביום א' כ"ד מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981, כנפי יונה 

שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00, תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד המוצא 
_____________________________________________)38-39ח(יפנה, 050-4175368

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)38-39ח(1-599-500-003



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: ד’- ו’ אלול תשע”ו  7-9/09/16 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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, 055-6672036

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

_____________________________________________)33-42(בתחום, 055-6672036 

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)37-40(מבוגרת, טל': 050-5952474

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

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

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
יד שניה קונים

מוכרים
מוצרי חשמל

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

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

ריהוט

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

ספות 3+2 מעור איטלקי 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

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

0544-919299)35-38(___________________________________________

 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

תינוקות
 נעל צעד ראשון, מידה 19, 

nike, כתום, לבן/בת, מצב 
מעולה! 90 ש"ח, 

_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

תקשורת

■ 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(

 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(_____________________________________________

 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(

 הליכון למבוגרים מתכוונן 
ומתקפל, גובה 92, רוחב 48 
+ מתלה, 150 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)35-38(מצוין,054-4919299

 למכירה פאות קצרות 
כהות, 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(_____________________________________________

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

 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

 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

 זו"צ מעוניין לקנות חדר 
שינה + תנור אפיה, מיד שניה, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8477222

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

 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

 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

 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

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 במתנ"ס משואות בב"ב, 
נמצא עגיל זהב בכ' אב

_____________________________________________)37-38ח(052-7650730

 ביום ראשון יז' אב נשכח 
בשרתון חלוק וכובע ים,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים משרה חלקית 

_____________________________________________)37-38ח(ללילה/יום, 054-3102412

 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

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 קונה + מתקן מזגנים 
עובדים וגם מקולקלים + 

מזגנין חלון, 100 ש"ח,
053-7773444)38-38(_____________________________________________

 זקוקים בדחיפות לעגלת 
תינוק למסירה או במחיר סמלי 
_____________________________________________)38-39ח(053-3161907  053-3135107

 מעונין מתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)38-39ח(במצב תקין, 050-4160457

 בחור ישיבה מעוניין לקנות 
מזגן במצב טוב במחיר סמלי, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 03-6199262

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה, 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספיר קודש 
_____________________________________________)38-39ח(במצב תקין, 054-7432011

 זקוקים בדחיפות למספר 
מאווררים עבור סוכן ביהמ'ד, 

אפשרי יד שניה, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7193701

 מעוניין במקרנה "סופר ל" 
עם קול + גלגלים,

_____________________________________________)38-39ח(053-3185602

 קונה תריסים במצב טוב, 
כ- 250 רוחב, כ- מטר גובה, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4175780

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה וספריה לספרי קודש 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 קונה תריסים וחלונות עם 
מסגרת במצב תקין, בבני-

_____________________________________________)38-39ח(ברק, 053-3157940

 מעונין לקנות תריסים 
גובה כ- 1מ', עבור קורות 

_____________________________________________)38-39ח(לסוכה, 050-4123147

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 מיחם לשבת, 60 כוסות 
)חב' י.ל( מנירוסטה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תנור תא אחד כחדש, היה 
בשימוש שנה בלבד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7287668

 מזגן נייד תדיראן, 1.5 כ"ס, 
מצויין, חזק מאוד, בת-ים, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7656922

 טייפ דיסק סוני, מצב 
כחדש, זקוק לתיקון קל 

)בטייפ(, 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(073-7885487

 כחדש! מייבש כביסה, 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 054-8423405

 טוסטר אובן חדש, לא היה 
בשימוש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-7939279

 פלטת שבת כפולה, 80 
ש"ח באריזה, בני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)38-39ח(052-5543055

 מוכר כל סוגי המזגנים 
כולל מזגני חלון, 500 ש"ח, 

053-7773444)38-38(_____________________________________________

 מוכר מכונות כביסה, יד 
2 במצב חדש, 500 ש"ח, 

053-7773444)38-38(_____________________________________________

 מזגני חלון, 1 כ"ס, 1.5 
כ"ס ו- 2.5 כ"ס, מתאים 

במיוחד לסוכות. 
_____________________________________________)38-39(054-4584974, יצחק

 מערכת סטריאו גדולה 
Panasonic, איכותית 

מאוד, 4 חלקים, כניסת 
USB, ב- 500 ש"ח, 

052-7171222)38-41(_____________________________________________

 בהזדמנות 2 מחשבים 
ניידים: אחד ב- 600 ש"ח, שני 

ב- 950 ש"ח, עקב שינויים 
בענייני עבודה, מצב מעולה! 

052-3281503)38-38(_____________________________________________

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בתקשורת, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)38-39ח(בכירה!!! 050-4160390

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/חלק משעות 

_____________________________________________)38-39ח(היום, 054-7938941

 טבח לישיבה, צעיר ונמרץ 
+ המלצות לבוקר/צהריים/

_____________________________________________)38-39ח(ערב, 050-4167909

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

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

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 050-6538266

 2 כסאות לחדר ילדים 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5925787

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

_____________________________________________)38-39ח(054-6983461

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)38-39ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)38-39ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/משרד, 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4119140

 ספת עור שחורה, 3 
מושבים במצב טוב מאוד, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 9765927

 כסא אוכל חברת איקאה 
כחדש, 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7155955

 ארון כתר 5 מגירות, חדש 
בצבע שמנת, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7155955

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב, עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7863538

 שולחן מפואר מזכוכית, 
95X1.30, רגליים נרוסטה, 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 052-7651399

 עמודון לספרים בהיר גובה 
1.67 מ', רוחב 90 ס"מ, 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8430025/6

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

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 עגלת שכיבה במצב 
מצוין, כיסוי רגליים, גגון מלא, 

מזרון, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(073-7885487

 מציאה! עגלת תאומם 
מקלרן במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7609901

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח, אביזרים 

נלויים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 054-4906526

 גגון לעגלת בוגבו בי ורוד 
פיסיה, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 053-3197911

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מצב מצויין של "שילב" 300 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש, צבע ורוד - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 נדנדה לתינוק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4127708

 סימילאק, 400 גרם, חלב 
נכרי, 30 ש"ח בלבד, שלב 1, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8495952/3

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 כסא לתינוק לרכב כחדש, 
איכותי ומסיבי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 052-7366764

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 פגוש של עגלת ביבי גוגר 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 סמסונג B110, כשר חדש 
באריזה, כולל אחריות ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-7167777

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה באנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 תכולת דירה: חדר שינה, 
סלון, פ.אוכל, שולחן, שידה, 
_____________________________________________)38-39ל(תנור, מיקרו, 054-5805006

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

 שטיח לחדר ילדים, כחדש, 
שטיחי כרמל, 70 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כלוב גדול + זוג 
קוקטיילים, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בהזדמנות, טל': 9765927

 שעון יד, מצית, 50 ש"ח, 
מציאה, בירושלים,

_____________________________________________)38-39ח(058-3216830

 ערכת פנים לבנות ובנים 
דרייקטלייף, 250, בירושלים נגד 

_____________________________________________)38-39ח(פצעים וחורים, 058-3216830

 מרצפות מעולות יפיפיות 
מבריקות 80X80, כ- 27 מ"ר, 

110 ש"ח למטר, 
_____________________________________________)38-39ח(053-3157005

 דפנות לסוכה, 65 ש"ח כל 
_____________________________________________)38-39ח(דופן, טל': 050-4183200

 אקווריום פנורמי רוחב 
1מ', גובה 1/2, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412903, 03-9074725

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

_____________________________________________)38-39ח(03-9074725

 מגהץ קיטור של חברת 
MONSTER, חדש באריזה, 
_____________________________________________)38-39ח(רק 200 ש"ח, 054-8424622

 כלוב מתכת רשת מתקפל 
1.20X1.20, גובה 60 ס"מ + 
דלת וחלון בך 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2906408, ירושלים

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כחדש ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8443223

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 330 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש(, 
במצב תקין, 70 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 כל הציוד במיועד לעבודות 
ויטראז', 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5858631

 משחק "סיכון"במצב 
חדש, 120 ש"ח במקום 160 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בבני-ברק, 054-8457681

 גיטרה קלאסית במצב טוב 
מיתרים, חדשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 054-8457681

 2.00X3.00 שטיח כרמל 
כחדש בצבעים חום בהיר, בז' 
_____________________________________________)38-39ח(וירוק, 500 ש"ח, 03-5701275

 2 שטיחים חדשים, 
1.2X1.4 מר' במחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(כל אחד, טל': 052-7667000

 גגון לרכב במצב טוב 
מאוד, במחיר: 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-7667000

 סדין חשמלי, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)38-39ח(120 ש"ח, טל': 052-7667000

 מכשיר מסאג' לרגלים 
חדש בקופסא במחיר 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח,  טל': 052-7667000

 מצעים וכיסוי למיטה 
כפולה, חדשים לגמרי באריזה 

- 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-7667000

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מכשיר הליכה יורק אקסל 
צריך תיקון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7626001/2

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 PC "22 מסך דק למחשב 
אינץ', 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4119140

 משחק שולחן כדורגל, 
חדש ואיכותי לילדים, 450 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 אקווריום לילדים גודל 
50X50, ב- 100 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-7366764

 סאב בזוקה 1300 וואט 
פיונר לרכב, 400, מציאה, 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 058-3216830

 מגבר של מונבלוק, 
1800 וואט כחדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים, חזק, ארוך ועבה 

במיוחד, חדש + שני מפתחות, 
150 ש"ח, מציאה, י-ם,

_____________________________________________)38-39ח(058-3216830

 מנעול קוד לאופניים וכו' 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 058-3216830

 מצלמה של סמסונג 
חדשה דגם PL70 + כרטיז 

זכרון, ב- 150 ש"ח בלי מטען, 
_____________________________________________)38-39ח(13 פיקסל, 058-3216830

 אזעקה לאופנוע וקטנוע 
+ שני שלטים מנוע מהשלט, 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 058-3216830

 קסדה חדשה + משקף 
שמש מידה L, ב- 350, 

_____________________________________________)38-39ח(מציאה, גמיש, 058-3216830

 עגילים תלויות גדולות 
יפות + צמד כסף 925, מצב 

חדש, ב- 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס חזק, ב- 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-8776286

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספם בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מגבר סטריאו ימהה 
)רסיבר( 180 וואט, שמור, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי מלא/
חלקי, שחור, 150 ש"ח, 

במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4906526

 נעלי אלגנט צבע 
כחול-שחור, חדשות, מידה 

39, 80 ש"ח לזוג נעלים, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(054-5925787

 מערבל קנווד ש, 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 גמרות תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 058-3289108

 חצאית שחורה חדשה 
מס' 44, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4131038

 נעלי עקב יוקרתיות, 
מידה 41, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155532

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח. טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 דיספנסר לשתיה קרה, 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, טל': 050-6560424

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7154392

 ספרי תנ"ך "יבנה" פרוש 
"הרטום" מצב מעולה, 120 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב סמסונג, 19 
אינטש, 190 ש"ח + מסך קטן 

SONY, ב- 90 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזוודה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה  ד’- ו’ אלול תשע”ו  7-9/09/16

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

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

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

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

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

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

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

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

המפתח שלכם לפרנסה

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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

 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(_____________________________________________

 *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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 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

 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, תנאים מעולים, 

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(_____________________________________________

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

 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

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לפני/אחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)38-38(_____________________________________________

 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

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

 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: 03-6776958

 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

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/24 שעות + 

_____________________________________________)37-38ח(מגורים, 054-7938941

 מעוניין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 
_____________________________________________)37-38ח(בבית/בתשלום, 052-7396092

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

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ, למשרה 
מלאה, מ-8:00-16:00, 

ומ- 13:00-16:00, 
לאה- 052-7120520 

_____________________________________________)38-39(אודליה- 054-8487716

 למסעדה בבורסה בר"ג, 
עובד דלפק, ימים א'-ה', 

_____________________________________________)38-39ל(תנאים טובים, 052-2450391

 למעסדת "אלגמוס", 
עובד מטבח, א'-ה', -10:00

14:00, שכר מתגמל ותנאים 
מעולים למתאימים,

_____________________________________________)38-39ל(050-2958911

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)38-41(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח באזור 
המרכז, דרושות: *מתאמת 

פגישות. *פקידה. 
_____________________________________________)38-41(054-6750811, אורי

 דרושות 2 מנהלות 
טלמרקטינג: ידע ונסיון 

בסביבה ממוחשבת, עברית, 
אנגלית ורוסית יתרון, מיידית, 

בבני-ברק, קו"ח 
לפקס: 09-7674023
_____________________________________________)38-39(ונייד: 050-6879343

 דרושה מוכרת/
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-2179493)38-39(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 

לתינוקיה למ.מלאה, שכר 
הולם ביותר! 052-8750036, 

_____________________________________________)38-41(אסתר

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת 

חרוצה ואחראית, לעבודה 
_____________________________________________)38-39ל(במשמרות,054-4347954

 דרושה בחורה צעירה 
עם ראש גדול לצהרונית 

בפתח-תקוה, 12:30-16:00, 
_____________________________________________)38-39(052-3168162, מאיה

 לבית אבות גדול במרכז, 
מתרימים נערים בער"ה ועיו"כ 
בדוכנים ומקוואות בירושלים, 

בית שמש, ביתר, בני-ברק, 
אשדוד, חיפה והצפון, תנאים 

מצוינים, 052-7124416, 
03-5743047)38-41(_____________________________________________

 תומך למבוגר לא סיעודי, 
בת"א, 24 שעות + לינה, חוץ 

_____________________________________________)38-39(משבת, 053-7347135

 תופרת זריזה למפעל 
כיפות בב"ב + ידע בתפירה 

תעשייתית, להתקשר בין 
,9:00-13:00

_____________________________________________)38-39(לטל': 03-5781152

 למעון בפ"ת מטפלת 
וגננת למלאה, תנאים 

_____________________________________________)38-39(מצוינים: 054-8474393

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

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)38-38(_____________________________________________

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 עוזר/ת אישי/ת למשרד 
ייעוץ פיננסי בסמוך לבני-ברק, 
שעות גמישות, 8,000 ש"ח. 

*למנהל חברה, עוזר/ת אישית 
לעבודה משרדית, לעבודה 
מהבית. *לעמותה חרדית 
בירושלים מנהל/ת משרד 

לעבודה מהבית, 4 שעות ביום, 
שעות נוחות, שכר מכובד. 

_____________________________________________)38-38(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה עובדת עם נסיון 
למשפחתון בגבעת שמואל, 

לעבודה מיידית, תנאים טובים, 
_____________________________________________)38-39ל(050-4806060

 דרושה מנה"ח + נסיון 
למשרה חלקית למשרד בב"ב, 

_____________________________________________)38-38(קו"ח לפקס: 03-6165110

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 למעון ברמת אביב, 
סייעת/אחראית קבוצה, לגילאי 

2-3, גישה לילדים חובה + 
_____________________________________________)38-39(נסיון, מיידי! 050-4088034

 זכיון בלעדי של חברה 
אירופאית, להפצה של עגלות 

ילדים, טל': 054-7596523. 
benediktbros@gmail.

com)38-39(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)38-38(לפקס: 03-8007050

 לצהרון ברמת-אביב 
)ת"א(, דרושה סייעת ל- 10 
ילדים, 13:30-16:30, 5 ימים 

בשבוע, שכר נאה!
_____________________________________________)38-39(052-7906460, ענת

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

דרושות משפחות 
דתיות לאירוח בחורה 

יתומה בשבתות 
וחגים (בת 33)

054-5871010

*3444 61291 29190 9
 03-6179067 03-5197007 513586461

לבעלי מעוף
תכשיטי  יבוא 

ציפוי   / גולדפילד 
אירופאיים זהב 

איכותיים ובאחריות
 עבור חנויות

או מכירות ביתיות
054-680-9364

למעון בבני ברק
דרושות

מטפלת למשרה מלאה 7:30-16:00
עוזרת לטבחית לבוקר

כח עזר לכיתות

1

3

2

052-7660483

 דרושה קופאית חרוצה 
עם נסיון לחנות צעצועים, 

להתקשר משעה 11:00 
_____________________________________________)38-39(בבוקר, 054-5230604

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
עם רhשיון, מעל גיל 24,

_____________________________________________)38-41ל(052-7110145

 תופרת לכיפות לוין 
בב"ב, משרה מלאה, טל':

03-5704491, פקס:
03-5702721)38-39(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 איש מכירות/נהג 
בתחום המזון, חומרי 

נקיון, חד פעמיים 
למוסדות, חצי משרה, 

 .052-6364614
beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, סייעת 

יצירתית עם ראש פתוח, 
למשרה מלאה, יום 

חופשי מיידי! 
_____________________________________________)38-41(052-3651355, חנה

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
בדחיפות, לחנות המפעל 

"אלדג" בקריית אריה פ"ת, 
2-3 פעמים בשבוע, אפשרות 

פנסיונר/ית, 03-9247724  
052-8535523)38-41(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן+ 
רישיון תיווך, למשרד 

תיווך מרכזי בב"ב, מיידי! 
03-5702323)38-38(_____________________________________________

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

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

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

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

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
דרושים/ותראש צוות למח' אחזקה

עובד/ת כללי/ת להתקנת וילונות
�אחריות כוללת על פירוק 

     והרכ בת וילונות בית חולים.
�משרת בוקר

דרוש/ה
עובד/ת מטבח

�רצינית וחרוצה.
�ניסיון בענף המזון- יתרון

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

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

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

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

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
דרושים/ותראש צוות למח' אחזקה

עובד/ת כללי/ת להתקנת וילונות
�אחריות כוללת על פירוק 

     והרכ בת וילונות בית חולים.
�משרת בוקר

דרוש/ה
עובד/ת מטבח

�רצינית וחרוצה.
�ניסיון בענף המזון- יתרון



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שתהיה לך
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