
בס"ד יום רביעי ז' באייר תשע"ז  3/5/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

הטייקון החרדי 
מציע – מים 

מהאוויר
/ עמוד 3

(חצי קילו 18& בלבד!)מיוחד!צ'ולנט בשרי ביתי מדי יום חמישי

עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

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

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום
מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

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

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

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!

20& לסועד! רק-

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!

30& לסועד! רק-
כולל לחמניות!

78& לאדםרק-

מבית שפע מטעמים
אירוע קומפלט לבר/ת 

מצווה, ברית/ה, אירוסים, 
שבע ברכות ואזכרות

חדש!! 

 כולל אולם!
*בכלי פורצלן

מקלב למען 
העמותות: "להתיר 

הביורוקרטיה"
/ עמוד 4

ת"א: עיקול 
על חשבון בית 

הכנסת
/ עמוד 3

הסחף נמשך: 
מצטרפים חדשים 

ליחימוביץ'
/ עמוד 3

מהפך בתחום 
הבנייה: 6,000 
עובדים סינים

/ עמוד 4

צילום: מנדי הכטמן

שערי מטבעות
יום ו', ב' באייר תשע"ז 28/4/17

דולר ארה"ב « 3.6190
אירו « 3.9395
לירה שטרלינג « 4.6811
יין יפני « 3.2525
פרנק שוויצרי « 3.6412

שאלות מיותרות

מאיר רותם
 מייסד ומנכ”ל סיטי קאר

הצצה לפעילות הדגל של הכלכלה 

שיתופי,  רכב  העולמית:  השיתופית 

המהלך המפתיע הכובש את העולם 

הטרנד  מגלה:  ‘ביזנס’  בדיקת   

העולמי מחלחל לישראל בעיקר דרך 

המגזר החרדי, הרושם קצב צמיחה 

גובר של שימוש במיזם / עמ' 2

ד"ר הוכוולד איתן
רופא אף אוזן וגרון בכיר

טיפול ייחודי 
באף סתום 

בעזרת קובלציה

רמת גן ובני ברקבנארא שבגבול נפתחה מרפאה 

בעל נסיון רב בניתוחי אף אוזן וגרון בילדים
בעל נסיון רב בטיפול באף סתום ובסינוסיטיס

כתובת המרפאה: רחוב ז'בוטינסקי 155 רמת גן )בית נח( טלפון לזימון תורים: 053-4160495

נמצא בהסדר עם כל קופות החולים

נוהגים אחרת



תיקונים. טיפולים. טסט. ביטוחים. תשלומי חניה. 
האם  עצמם:  את  שואלים  כולו  בעולם  הרכב  צרכני 
עובדים  שאנחנו  או  אצלנו  עובדים  שלנו  הרכבים 
עבורם? האם שווה להחזיק רכב קבוע? האם נגזר על 

מי שאין לו רכב לוותר על הנוחות הזו?

עולם הרכב השיתופי מייתר את כל השאלות הללו 
ואת התשובות המורכבות והמאכזבות שרבים מאתנו 

יענו עליהן.

מביא  העולם  את  הכובש  השיתופי  הרכב  מיזם 
זמינות  נוחות,  לרמות חדשות של אפשרויות  אותנו 
שזוכר  בדור  אתם  אם  משמעותי.  חודשי  וחיסכון 
הדיגיטלית  המצלמה  בשורת  נוצרה  בו  הרגע  את 
תחילת  את  המסורתית,  הפילם  רכישת  את  שייתרה 
ואת  דקה,  תוך  קרובה  מונית  הזמנת  של  המהפכה 
בהמשך  פקק  על  לדעת  הדמיונית  האפשרות  יישום 
ראינו  לא  פניו  שאת  נוסע  ידי  על  הנסיעה  מסלול 
מעולם, אתם בוודאי כבר יודעים: העולם של כולנו 
יכול להשתנות מן הקצה אל הקצה, גם בדברים שהיו 

נראים כקבועים במסמרות בצורת החיים שהכרנו.

והמובילה  הגדולה  השיתופי  הרכב  כחברת 
ערים  אלפי  הכובש  המיזם  את  שהביאה  בישראל, 
משתמשי  כולנו,  של  לבית  קרוב  בעולם  נחשבות 
הרכב השיתופי יודעים כבר כי כיום כל אחד מאתנו 
יכול להשתמש  ברכב ולשלם רק על השימוש המדויק 
ונוח  כלכלית,  משתלם  מהפכני,  זה  בו.  עשה  שהוא 

בצורה משמעותית מכל אלטרנטיבה אחרת.

להצטרף  שהשכילו  בישראל  הרבים  האלפים 
נוהגים  כבר  העולם,  ברחבי  מיליונים  לעשרות 
גאים להוביל  אנו  וביעילות חדשנית.  אחרת בהנאה 
יום את אחד  יום  את המהפכה הזו בישראל וליישם 
העולמית,  השיתופית  הכלכלה  של  היסוד  מאבני 

המשנה לרווחת כולנו את כללי המשחק המוכרים.

שאלות מיותרות

מאיר רותם
 מייסד ומנכ”ל סיטי קאר

עסקת הענק של מובילאיי והרכבים האוטונומיים יגרמו למהפך תוך דור אחד, אבל בשורת הרכב השיתופי, המגולמת 
גם היא במיזם שזכה לרכישה המדוברת, כבר כאן ובגדול – והציבור החרדי הוא ממובילי המהפך  הצצה לפעילות 
הדגל של הכלכלה השיתופית העולמית: רכב שיתופי, המהלך המפתיע הכובש את העולם  בדיקת ‘ביזנס’ מגלה: 

הטרנד העולמי מחלחל לישראל בעיקר דרך המגזר החרדי, הרושם קצב צמיחה גובר של שימוש במיזם

נוהגים אחרת
התחבורה  עולם  את  בתדהמה  שהכתה  מובילאיי,  רכישת 
את  היום  לסדר  הציפה  בפרט,  הישראלי  המשק  ואת  בכלל 
פניו  את  ומשנים  התחבורה  בענף  המתחוללים  הכבירים  השינויים 
לבלי הכר. עיקר תשומת הלב הופנתה ובצדק לטכנולוגיה של רכב 
ידע על נקלה  הנוהג באופן עצמאי, אולם מי שנכנס לפרטי המיזם 
כי פלטפורמת השימוש המדוברת, שתשנה בעתיד הקרוב את חיינו, 
מתבססת על קונספט שכיום כבר קיים בעולם בקצב צמיחה הולך 

וגדל: רכב שיתופי. 
על  בהם  למשתמשים  יגיעו  המדוברים  האוטונומיים  הרכבים 
בסיס הזמנה ייעודית לנסיעות ספציפיות, כך שיתייתר הצורך לרכוש 
זהו עיקרו של מודל הרכב השיתופי,  ולהחזיק רכב באופן עצמאי. 

המילה האחרונה בתחום הכלכלה השיתופית הכובשת את העולם.
עד שיושלם החזון במלואו והרכבים האוטונומיים ישייטו בינינו, 
היום.  כבר  לנו  להציע  לקדמה  שיש  מה  את  לבדוק  ‘ביזנס’  יצא 
מתברר, כי מודלי הרכב השיתופי כובשים את העולם, ומסמנים לנו 
ההקשר  הרכב.  בענפי  הצפויות  ולתמורות  לעתיד  בדרך  שלב  עוד 

החרדי שגילינו, רק הופך את העניין למרתק פי כמה.
כדי להבין במה מדובר, נמריא לרגע לאמסטרדם. כשנודע לעו”ד 
מריאן פולפליט כי הוא חייב להגיע לפגישה דחופה ברובע מרוחק 
בעיר, לא הייתה לו סיבה לדאגה. תוך דקות הוא התניע באמצעות 
העיר  ברחבי  הפזורות  המכוניות  ממאות  אחת  את  ממוחשב  צופן 
מוזר.  מעט  מראה  התגלה  מהצד  למתבונן  ואולם,  לדרך.  ויצא   -
נהג  אך  אלגנטית,  בחליפה  לבוש  במקצועו,  דין  עורך  פולפליט, 
בפז’ו 206 ממותגת. על דלת הרכב נכתב שם הבעלים “גרינווילס”, 

חברת הרכב השיתופי הגדולה בהולנד.
העולם,  ברחבי  ומיליונים  בהולנד,  אנשים  אלפי  מאות  בעבור 
שבין  המרווח  על  גישרו  )קאר-שרינג(  המכוניות”  “שיתוף  חברות 
פי  על  ציבורית.  בתחבורה  נסיעה  לבין  פרטית  מכונית  החזקת 
מורגשת  הרעיון  מיושם  שבהן  בערים  באחרונה,  שנעשו  מחקרים 
הקלה דרמטית בנפח התנועה והפחתה בזיהום האוויר, אבל לא זהו 
בראש  מיטיבה  השיתופי  הרכב  בשורת  כי  מסתבר  העיקרי,  הנושא 

ובראשונה ובאופן משמעותי עם הלקוח עצמו.
“יש עורכי דין שאינם רוצים להגיע לפגישה עם לקוחות במכונית 
שכזאת, אבל לי זה לא משנה. הרעיון שינה את חיי”, אומר פולפליט, 
מחברות  אחת  בשירותי  ומשתמש  מכונית  בבעלותו  מחזיק  שלא 
הרכב השיתופי ההופכות את עולם התחבורה שהיה מוכר לנו עד כה.

השיתופי.  הרכב  של  השיווקית  הבשורה  מהפיכת  בגדול  זוהי 
להם  זקוקים  שאינם  הרכבים  מבעלי  גדול  לחלק  עדיפה  השיטה 
יותר מאשר בחלק קטן מהיום, או שאינם עושים במכוניתם שימוש 
וקרוב  יותר  וזול  חסכוני  זו  בשיטה  הרכב  עבור  התשלום  יומיומי. 

יותר לרמת השימוש הֵראלי שנעשה בו.

ככה נוסעים היום בעולם

כמו כל מהפכה צרכנית עולמית, גם בשורת הרכב השיתופי צמחה 
מעבר לים. שיתוף מכוניות )באנגלית: Carsharing( הוא מודל של 
השכרת רכב למנויים, לפרקי זמן קצרים, לפי שעה, בכל זמן ובכל 

מקום.
שצריכים  ללקוחות  בעיקר  מיועדת  המכוניות  שיתוף  מערכת 
בסיס  על  רכב  צריכים  שלא  לקוחות  או  בלבד  שעות  לכמה  רכב 
מכוניות  שיתוף  לשירות  מצטרפים  שכאלו  מנויים  ומתמשך.  יומי 
ומזמינים רכב בעת הצורך, באמצעות שירות לקוחות טלפוני. פתיחת 
הדלתות מבוצעת באמצעות שלט המחולק למנויי המיזם. המכוניות 
במרחק  רכב  יהיה  שתמיד  כך  ייעודי  בתמהיל  העיר,  ברחבי  חונות 

הליכה, מכל מנוי שמעוניין להזמין רכב, בכל זמן ובכל מקום.
את  ערים  לתושבי  לספק  מנת  על  נועד  מכוניות  שיתוף  שירות 
שכרוכים  והטרחה  העלויות  בלי  פרטי,  שברכב  והגמישות  החופש 
באחזקת רכב. המחיר מורכב לרוב מדמי מנוי חודשיים או שנתיים, 
הדלק  עלות  את  גם  בפנים  לק”מ שמגלם  ומחיר  לצד מחיר לשעה 

והביטוח.

המודל קיים באופנים שונים מאז שנות ה-50, אך לאורך העשור 
פרטית.  מכונית  על  לבעלות  אמיתית  לאלטרנטיבה  הפך  האחרון 
תחילה היה נפוץ במיוחד במדינות שווייץ, גרמניה, והולנד ולאחר 
המיזם  את  למצוא  ניתן  כיום  נוספות.  רבות  למדינות  התפשט  מכן 
ברוב מוחלט של הערים הגדולות בעולם, בדגש על אירופה אבל גם 

בארה”ב ובמדינות נוספות.
מכן  ולאחר  בלבד,  מנוי  דמי  של  עלות  ללקוח  מציעות  החברות 
האחזקה  בעלויות  נושאת  החברה  כאשר  שימוש  לפי  תשלום 
גם  יכול  מכוניות  שיתוף  ופחת.  דלק  כגון  המשתנות  והעלויות 
לסייע בהפחתת עומסי תנועה וזיהום אוויר, וכן להקטין ישירות את 
הביקוש למקומות חניה, מאחר שרק מספר מסוים של מכוניות יכול 

להיות בשימוש בכל רגע נתון.
תומכי המודל ומיליוני המשתמשים בשירות מאמינים כי שיתוף 
יום- מכוניות יעיל וחסכוני בעיקר עבור אלו שאינם נוהגים באופן 
הסטטיסטיקה  בשנה.  קילומטר  מ-15,000  פחות  נוהגים  או  יומי, 
מוכרים  השיתופי  הרכב  לשירותי  שהצטרפו  אנשים  כי  מלמדת 
בשירות,  שימוש  לאחר  שלהם  המשנית  או  העיקרית  המכונית  את 
קבועים  הופכים למשתמשים   - רכב   היה בבעלותם  ובמקרה שלא 
במיזם, במקום להזדקק לחסדי התחבורה הציבורית. נתון זה מצטרף 
בממוצע  למשתמש  החוסך  החודשית,  התחבורה  עלויות  להפחתת 
בין 435 ל- 835 ₪ לחודש על פי מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת 

ברקלי בשנת 2008.

קצב צמיחה הולך וגובר

באופן  בישראל.  התחבורה  עולם  את  גם  כובש  העולמי  המיזם 
מפתיע, בדיקת “ביזנס” מגלה כי הטרנד החדשני זכה לעדנה ופריצה 
לשוק הישראלי דווקא דרך המגזר החרדי. מיפוי קצר בשוק המתפתח 
העלה באזור גוש דן את מיזם הרכב השיתופי בתל אביב, המתפעל 
כמה עשרות רכבים בהצלחה יחסית. בזירה הארצית, מובילה חברת 
במהפכה  המשמעותית  היא  כי  מלמדים  שהמספרים  קאר”,  “סיטי 
האחרונה  בתקופה  השיקה  ואף  הישראלי,  הרכב  בענף  הצרכנית  
פריסת רכבים נרחבת עוד יותר. כצעד אסטרטגי הפריסה המתוגברת 
ירושלים,  ברק,  בני  )ביניהם  החרדים  בריכוזים  בעיקר  התרחשה 
אלעד, ביתר, מודיעין עילית, בית שמש ואשדוד(, בהם זוכה המיזם 
ברק  בבני  ומעודדות:  תומכות  הרשויות  ייחודית.  לפופולאריות 

למשל, זוכים משתמשי המיזם לפטור גורף מתשלומי חניה.
נדמה כי הבשורה המהפכנית, המאפשרת לכל מנוי לנסוע בהתראה 
רק  החודש  בסוף  ולשלם  ומתודלק  חדיש  ברכב  מקום  לכל  קצרה 
יותר  משתלמת  אכן  השיתופי,  ברכב  שעשה  המדויק  השימוש  על 
לנהגים רבים. “יש לי רכב משלי” אומר ל”ביזנס” חיים לוי מביתר, 
משמש  “הוא  שנה.  כחצי  מזה  השיתופי  הרכב  של  נלהב  משתמש 
אותי מתי שאני צריך, ואני פשוט משלם הרבה פחות מאשר החזקת 

רכב קבוע”.
למעלה  רכבים,   360 מרשימים.   - החרדית  הזירה  של  המספרים 
ההתפתחות  את  שהולם  מוגבר  צמיחה  וקצב  מנויים  מ-14000 
למעלה  של  ממוצע  המשקפים  באירופה  הנחשבות  הערים  במרכזי 
מ-900 נסיעות ביום, מלמדים על הצעדים המתרחשים בנושא. החוש 

הצרכני המפותח? ההיכרות 
מערכות  עם  המובנית 
כסף  שחוסכות  קהילתיות 
מה  ברור  טרם  לחבריהם? 
החרדי  הציבור  את  הביא 
של  הדגל  נושא  להיות 
המרתקות  הבשורות  אחת 
השיתופית  הכלכלה  של 
כך,  או  כך  העולמית. 
“ביזנס” ימשיך לעקוב אחר 
וההקשר  החדש  הטרנד 

המעניין למגזר החרדי. 

ז' באייר תשע"ז 23/5/17



למיליארדר החרדי מיכאל מירילשווילי יש חזון עולמי: להביא את הטכנולוגיה של החברה 
בבעלותו לקצוות העולם ולהציל עשרות מיליונים  הטכנולוגיה המדוברת אמורה להוציא מים 

מאוויר, לא פחות

הטייקון החרדי מציע – מים מהאוויר

PB ז' באייר תשע"ז 3/5/17ז' באייר תשע"ז 33/5/17    י"ח בטבת תשע"ו 

כסף קטן

הסוף לפרשת 'פסגות'
אדרי  דוד  לסיומה:  הגיעה  פסגות  פרשת 
פסגות  בפרשת  הורשעו  בן–דוד  ושי 
מרמה  של  מרכזיים  אישומים  שלושה  שכללה 
 ₪ מיליון  ב4.5  נקנס  אדרי  ההון.  שוק  וניצול 
וב54 חודשי מאסר, ואילו שותפו בן–דוד נקנס 
לדברי  בכלא.  וחצי  ושנתיים   ₪ מיליון  ב1.75 
אדרי  של  "מעשיהם  כבוב:  חאלד  השופט 
ההון,  בשוק  המשקיעים  בכלל  פגעו  ובן-דוד 
בכל  המסחר.  וביעילות  ההון  שוק  ביעילות 

הערכים הבסיסיים של שוק ההון".

מצרים תשלם מיליארדים
הערעור  את  דחה  בשוויץ  המשפט  בית 
של  קודמת  פסיקה  נגד  מצרים  שהגישה 
בית משפט בפריז שקבע כי עליה לשלם לחברת 
החשמל בישראל פיצויים בגובה של 2 מיליארד 
 ,2013 בשנת  הסאגה  של  תחילתה  דולרים. 
כשחברת החשמל הגישה תביעת ענק בגובה 5 
וזאת  במצרים,  הגז  חברות  נגד  דולר  מיליארד 
אספקת  בהסכמי  מצרים  של  עמידתה  אי  בשל 
הגז שחתמה עם ישראל. כזכור, במהלך האביב 
הערבי פוצצו גורמי טרור במצרים לא אחת את 
צינור הנפט ממצרים לישראל, מה שגרם לחברת 
החשמל לייצר חשמל בסולר ובמזוט הנחשבים 

ליקרים יותר.

עשרות נפלו בעוקץ נדל"ן
רבים  זוגות  נפלו  האחרונים  בחודשים 
שעשו  מתוחכם  עוקץ  לתרגיל  בישראל 
היו  הדירה  בעלי  להשכרה.  דירות  בעלי  להם 
ולאחר  זוגות,  לעשרות  הדירה  את  מראים 
שהאחרונים היו מעוניינים בה, הם חתמו עם כל 
אחד חוזה לתאריך אחר, לקחו דמי עירבון של 
אלפי שקלים מכל אחד ונמלטו מהארץ. הפרשה 
בעל  את  לאתר  ניסה  הזוגות  כשאחד  נחשפה 
עוד כמה אנשים  ישנם  כי כמותו  וגילה  הדירה 

שנפלו קורבן לאותו תעלול. 

הסחף נמשך: מצטרפים חדשים ליחימוביץ'
עם  שעבר  בשבוע  שהתקיימה  בפגישה 
המועצות  עובדי  של  הארצי  הוועד  יו"ר 
הדתיות מר איציק דהאן יחד עם ראשי הוועדים 
של המועצות הדתיות, מנהלות מחלקת מקוואות 
מטה  יו"ר  גואטה,  יגאל  ח"כ  ובהשתתפות 
הבחירות של "הבית החברתי" בש"ס – הביעו 
יחימוביץ'  גורפת בשלי  ראשי הוועדים תמיכה 
שיתקיימו  בבחירות  ההסתדרות  יו"ר  לתפקיד 
הדתיות  המועצות  עובדי  וועד   .23/5 בתאריך 
מייצג כ- 4000 עובדים ועובדות ששכרם נשחק 
בשנים האחרונות. בחודשים האחרונים מנהלות 
הבלניות מאבק לשיפור שכרן ולהגדרה מוסדרת 

של מקצוען ומעמדן.

פושע מיליונר
מקרים  בהרבה  יד  אוזלת  מגלה  החוק 
משום שאין די חוקים בכדי לבצע מעצרים 
רבים, אך לא כך המקרה עם רומן וולרוויץ' – 
סלאזנאב, האקר רוסי בן 32 שנידון ל-27 שנים 
בכלא, זהו העונש החמור ביותר שקיבל האקר 
משני  ליותר  אחראי  רומן,  הברית.  בארצות 
מיליון גניבות מספרי כרטיס אשראי, שכתוצאה 
דולר,  מיליון   170 לפחות  של  לאבדות  גרמו 
הנזק עשוי לעלות למיליארדים לדעת מומחים. 
ו500  כלכליים  מוסדות  כ3,700  קורבנותיו  בין 
רומן  של  במחשביו  מצאו  החוקרים  עסקים. 
מצאו  גם  הם  הרבים,  לפשעיו  רבות  ראיות 
ונופש  ספורט  במכוניות  נוהג  שלו  תמונות 
באתרים טרופיים, בנוסף, מצאו תמונות של מה 

שנראה כערמות של חפיסות דולרים.

הרשות הפלסטינית: לא 
נשלם על החשמל בעזה
לרשות  חמאס  בין  בנתק  שלב  עוד 
למתאם  שהודיעה  הפלסטינית, 
כי  בשטחים,  הממשלה  פעולות 
החשמל  צריכת  בגין  לשלם  תפסיק 

שישראל מספקת לעזה

ארי פריד

הפלסטינית  הרשות 
שעבר  בשבוע  הודיעה 
הממשלה  פעולות  למתאם 
יואב  אלוף  בשטחים, 
תפסיק  כי  מרדכי,  )פולי( 
לשלם בגין צריכת החשמל 
לעזה  מספקת  שישראל 
ישראל  מיידי.  באופן 
עזה  לרצועת  מספקת 
עשרה  באמצעות  חשמל 
המייצרים  חשמל  קווי 
כ-30%  וואט,  מגה   125
מאספקת החשמל הנדרשת 
צריכת  עלות  בעזה. 
נאמדת  בעזה  החשמל 
לחודש,   ₪ מיליון  בכ-40 
אותם מקזזת ישראל ממסי 

הרשות הפלסטינית.
הרשות  של  בהיעדרה 
תשלום  הפלסטינית, 
בעזה  חשמל  צריכת  בגין 
באמצעות  להתבצע  יוכל 
או  הבינלאומית  הקהילה 
עלות  פרטיים.  גורמים 
הרשות  שרוכשת  הדלקים 
תפעול  לצורך  הפלסטינית 

בכ-25  נאמד  הכוח  תחנת 
וכ- מס  לפני   ₪ מיליון 
מס  לאחר   ₪ מיליון   50

לחודש.
החשמל  קווי  כאשר 
תקינים,  ועזה  מישראל 
לא  בעזה  הכוח  ותחנת 
אספקת  שעות  עובדת, 
כשש  על  עומדות  החשמל 
שעות   12 לעומת  שעות 
מלאה  תצרוכת  הפסקה. 
של חשמל למשך 24 שעות 
של  בייצור  כרוכה  ביממה 

400 מגה וואט.
בין  הפנימי  המשבר  נוכח 
חמאס לרשות הפלסטינית, 
תחנת  דלקים,  בהיעדר 
חשמל.  מייצרת  לא  הכוח 
הכוח  לתחנת  ככלל, 
 120 לספק  יכולת  בעזה 
זאת,  עם  יחד  וואט,  מגה 
שרוכשת  הדקלים  כמות 
לרוב,  הפלסטינית,  הרשות 
מאפשרת ייצור של 60 מגה 
מצרים   .)15% )כ–  וואט 
מספקת לעזה 25 מגה וואט 

.)6.25%(

ארי פריד

פיבקו  שלמה  בת"א:  סערה 
הגדול  הכנסת  בית  נשיא 
שעבר  בשבוע  הודיע  בת"א 
בשל  הכנסת  בית  שערי  את  יסגור  כי 
עוקל חשבון  בעקבותיו  לעירייה,  חוב 
נאלץ  "אני  הכנסת.  בית  של  הבנק 
הכנסת  בית  שערי  את  לסגור  לצערי 
הגדול", כתב פיבקו והסביר: "עיריית 
עיקלה  בג״ץ  חוק  באווירת  אביב  תל 
ברוטאלית  בדרך  הבנק  חשבון  את  לי 
מנוס  אין  כן  ועל  וכוחנית  ובריונית 
אלא לעת עתה לנעול את שערי ביהכ"נ 

הגדול".
שבמדינת  וחרפה  "בושה  לדבריו, 
עיריית  העצמאות  יום  ערב  ישראל 
שגרפה  התפרסם  היום  שרק  אביב  תל 
לקופתה 150 מיליון שקל עבור דו"חות 
חניה בשנת 2017, מתנהגת ברגל גסה 
לקודשי  שקשור  מה  בכל  ופוגעת 
בשנים  הגדול  ביהכ"נ  ומסורת,  דת 
גשר  מהווה  נשיאותי  תחת  האחרונות 
ומפגש בין דתיים וחילונים והוא מרכז 
התושבים  לכלל  שואבת  ואבן  תרבות 
ללא הבדל בין אך אדם באשר הוא. זהו 
יום עצוב לעיר תל אביב יפו". ההודעה 
של  עיקול  בעקבות  כאמור  מגיעה 
עיריית ת"א על חשבונות הבנק וקופת 

בית הכנסת.
בשיחה עם "ביזנס'' הסביר פיבקו את 

תל  "עיריית  העניינים.  השתלשלות 
אביב טוענת שבית כנסת תיפקד כאולם 
כנסת".  כבית  פעיל  היה  ולא  אירועים 
שטענה  העירייה  לטענות  משיב  הוא 
כי בית הכנסת שימש למעשה כחברת 
במקום,  מהפעילות  "כחלק  הפקה, 
מצוות  ובר  חופות  מקיים  הכנסת  בית 
חלק  זה  בריתות.  וכן  לתורה  ועלייה 

מהפעילות ורוח המקום".
"ניסינו לנהל איתם משא ומתן במשך 
על  מכובדת,  בצורה  והלכנו  שנים, 
אבל  הכלים,  את  לשבור  לא  מנת 
לפני  גסה  ברגל  ת"א  עיריית  החליטה 
ברוטלית  בצורה  לבוא  העצמאות  יום 
לנגוס  החשבון  את  לגרוע  ופשוט 
דלילה  שממילא  הכנסת  בית  בקופת 
את  לסגור  אלא  מנוס  אין  ככה.  גם 
שערי בית הכנסת שמן הסתם לא יוכל 

לתפקד".
יפו נמסר בתגובה:  מעיריית תל אביב 
לשלם  צריך  אינו  הגדול  הכנסת  "בית 
ארנונה אלא אך ורק על התקופה שבה 
וקיבל תמורתם  קיים אירועים פרטיים 

כספים".
משא  לאחר  הגיליון,  סגירת  בשעת 
השר  התערב  הצדדים,  בין  ומתן 
לשעבר גדעון סער ומנע את ההליכים 
דיבר  "הוא  הכנסת.  בית  כנגד  שהחלו 
עם ראש העיר וביקש ממנו לבטל את 
העיקול מעל בית הכנסת", מסביר גורם 
המעורה בפרטים. "כעת אנחנו מקווים 

שהצדדים יגיעו לפתרון מוסכם".

יעקב אמסלם

אם היו אומרים לכם שיבוא יום ומכשיר טכנולוגי יצליח להפיק 
האצבע  עם  מחווה  עושים  שהייתם  להניח  סביר  מהאוויר,  מים 
בהן  בשנים  אך  מזלזל,  במבט  התורן  הממציא  את  ופוטרים  הרקה  על 
המציאות הטכנולוגית עולה על כל דמיון, גם דבר כזה קורה. חברת ווטר 
מתיימרת  מירילשווילי,  מיכאל  החרדי  המיליארדר  של  בבעלותו  ג'ן, 

להביא לעולם את אחד הפיתוחים המהפכניים של השנים האחרונות.
הטכנולוגיה שפיתחה החברה, שואבת את הלחות שבאוויר וממירה זאת 
למים, אשר למרבה ההפתעה יהיו עשירים במינרלים רבים יותר מהמים 
מיליוני  של  חייהם  את  להציל  עשוי  הפיתוח  כיום.  הקיימים  לשתייה 
הרחוק.  ובמזרח  באפריקה  גורל  מוכי  באזורים  המתגוררים  אנשים 
ממתקן  חשמל  הצורך  מכשיר  הוא  החברה  מפיתוחי  שאחד  העובדה 
סולארי המוצמד על גבו, עושה את הבלתי ייאמן: אדם יכול להתהלך 

במדבר שנים ארוכות ולעולם לא יחסר לו מים. 
מסין  בכירים  עסקים  אנשי  של  משלחת  בישראל  לביקור  "הגיעה 
שמכירים אותי", סיפר מירילשווילי כאשר התבקש לשחזר את היכרותו 
עם החברה בה הוא מחזיק כיום 70%. "לפני הפגישה הם ביקשו שאארגן 
להם פגישות בארץ. קיבלנו אותם בחמימות ומילאנו את כל בקשותיהם. 
שמענו  לא  ג'ן.  ווטר  של  האנשים  עם  להיפגש  ביקשו  הם  היתר,  בין 
עליה קודם לכן, אך למרות זאת ניסינו לארגן פגישה, אלא שבאותו זמן 
האנשים של החברה היו בחו"ל. ראיתי שהסינים כל-כך מצטערים על כך 

שלא פגשו את ווטר ג'ן, כך שחשבתי שזה כנראה רציני".
הצוות  אנשי  לכל  ובניגוד  היזם  עם  פגישה  לקבוע  מיהר  מירילשווילי 

בחר  הוא  שלו, 
להאמין במוצר 
והשקיע בו הון 
רב. כיום, שנים 
לאחר  ספורות 
ה  ר ב ח ה ש
לפעול,  החלה 
מספר ההזמנות 
לא  מחו"ל 
"יש  פוסק. 
נציגים  לנו 
במספר מדינות 

התעניינו  ההן  "במדינות  ל'גלובס'.  מירילשווילי  סיפר  בעולם", 
בפיתוחים מקומיים על בסיס הטכנולוגיה, אבל אנחנו מתקדמים מהר 

וחסרים לנו אנשים בהרבה מדינות". 
"יש ביקוש רב והתעניינות גם מצד קרנות האקוויטי הגדולות בעולם, 
אבל אנחנו לא מחפשים השקעות ברוך השם. אנחנו כן בוחרים שותפים 
מקומיים שחולקים את החזון שלנו להציל אנשים ולשפר איכות חיים. 
של  הנושא  את  עליהם  לקחת  מוכנים  שיהיו  שותפים  מחפשים  אנו 

השיווק ושל הייצור".
דולר  בהודו, למשל, בחרה החברה שותף מקומי שישקיע 100 מיליון 
בפיתוח העסקי, "בחרנו אותו למרות שהיו הרבה חברות גדולות שקיוו 
היה  דבר  אותו  אחת.  חברה  עם  רק  שחתמנו  והצטערו  איתנו  לחתום 
בווייטנאם, שגם בה הייתה בחירה מאוד קשה. יש עכשיו מו"מים עם 

מדינות בכל רחבי העולם כולל ארצות-הברית".

ת"א: עיקול על חשבון בית הכנסת
נשיא בית הכנסת הגדול בת"א הודיע על סגירת בית 
חשבונות  על  ת"א  עיריית  של  עיקול  עקב  הכנסת, 
"בית  הגיבו:  בעירייה    הכנסת  בית  וקופת  הבנק 
אירועים  שקיים  התקופה  על  לשלם  צריך  הכנסת 

פרטיים וקיבל תמורתם כספים" 

עזה. צילום: עבד רחים חטיב, פלאש 90
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מקלב למען העמותות: "להתיר הביורוקרטיה"
מ"מ יו"ר ועדת החוקה הוביל אישור חקיקה שתקל על העמותות: "מדובר במעל לעשרים אלף 

עמותות ואנחנו מוכנים לתת להם אפשרויות בכדי להקל על הנהלים"
ארי קלמן

הצעת  את  החוקה  וועדת  שעבר  בשבוע  אישרה  דופן  יוצא  בצעד 
החוק הקובעת כי בקשות לרישום עמותות ודיווחים שוטפים יוגשו 
באופן מקוון. עם פתיחת הדיון אמר ח"כ אורי מקלב כי תהליך זה יקל על 
מנהל העמותות ויחסוך זמן רב, זה עוד נדבך לצמצום הביורוקרטיה אשר 

נמצאת במשרדי הממשלה.
"זה דיון פגרה מיוחד. אני רואה את זה כעוד אחד מהאפשרויות של ממשל 
זמין אשר אנו אמונים על זה כיו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה, אנו רואים 
את ייעול המערכת ואני מקדם את זה בברכה, מדובר במעל לעשרים אלף 
עמותות ואנחנו מוכנים לתת להם אפשרויות בכדי להקל על הנהלים ולהתיר 

את הבירוקרטיה המיושנת אשר נמצאת במשרד זה", אמר מקלב.
הגשת  בעת  והקשיים  הקיימת  המצוקה  את  העמותות  מנהלי  הציגו  בדיון 
החשבון  רואי  של  העומק  ביקורות  על  אף  הלין  מקלב  ח"כ  הבקשות. 
החיצוניים ואמר כי "הם ממציאים טענות לא מציאותיות ודורשים דברים כנגד 

המחויבות שלהם וכנגד 
הנוהל שלהם, מה שהם 
לעמותות  עושים  עצמם 
מייצגים".  הם  אותם 
משרד  כך,  בעקבות 
המשפטים הודיע שיצא 
זה  בתחום  חדש  למכרז 
הליך  של  בסופו  אשר 

יקל עם העמותות.
חה"כ  הישיבה  יו"ר 
הרשם  כי  קבע  מקלב 

יהיה זה שיקבע את הכללים לגבי הדיווח המקוון וכי הוועדה תעקוב בעוד 
שנה אחר הנעשה, כדי "לאפשר לגוף שמוכיח את עצמו ביעילותו, שאנחנו 
החוק  הצעת  את  מקלב  חה"כ  אישר  מכן  לאחר  אותו".  ומוקירים  מכירים 

ללא מתנגדים.

מהפך בתחום 
הבנייה: 6,000 
עובדים סינים
לאחר שמחירם האמיר בשל 

איכות העבודה הגבוהה שלהם, 
הממשלה אישרה לאחרונה 
הבאתם של 6,000 עובדים 
סינים לתחום הבנייה  שר 
האוצר מעריך: המהלך יביא 

להפחתת מחירי הדיור
יעקב אמסלם

עובדי  הבאת  אישרה  הממשלה 
במסגרת  לישראל.  סינים  בנייה 
סינים  בנייה  פועלי   6,000 יגיעו  ההסכם, 
הפועלים  הקרוב.  הקיץ  במהלך  לישראל 
בזירוז קצב הבניה.  שיגיעו צפויים לסייע 
שר האוצר משה כחלון אמר כי מדובר על 
אלפי עובדים שיסייעו לענף הבניה שזקוק 
ייתן  ההסכם  "אשרור  עובדות.  לידיים 
משפחות  לטובת  דירות  לבניית  דחיפה 

צעירות ויזרז את קצב הבניה בארץ".
מסגרת  הסדרת  היא  ההסכם  מטרת 
מסין  זרים  עובדים  להבאת  בילטראלית 
הגיוס  הסדרי  בישראל.  זמנית  לעבודה 
עובדים  הגעת  לאפשר  נועדו  בו  שנקבעו 
במסגרת  חוקית.  בצורה  לישראל  סינים 
לנקוט  מסכימות  המדינות  שתי  ההסכם 
להגן  הנדרשים  הסבירים  האמצעים  בכל 
סינים  עובדים  של  העבודה  זכויות  על 
ההעסקה.  ותקופת  הגיוס  הליך  במשך 
יעבדו באזורים  העובדים הסינים שיגויסו 

המוסכמים על ידי שני הצדדים.
מאומצת  עבודה  לאחר  נחתם  ההסכם 
האוצר,  במשרד  הדיור  מטה  ראש  של 
להצטרף  צפוי  זה  הסכם  יצחקי.  אביגדור 
בשנים  שנחתמו  נוספים  הסכמים  למספר 
אוקראינה,  בולגריה,  עם  האחרונות 
לענף  עובדים  להבאת  ומולדובה  רומניה 
בעקבות  נחתמו  אלו  הסכמים  הבניין. 
שקבעה   2011 משנת  ממשלה  החלטת 
ופיקוח  בקרה  תחת  עובדים  העסקת  כי 

תאפשר שמירה על זכויותיהם.

מהו קטשופ?
למחית  עגבניות  רכז  בין  ההבדל  מה 
מותר  השניים  מבין  מי  ואת  עגבניות? 
לכנות "קטשופ"? הפותרים נכונה, יקבלו מיכל 

קטשופ של חברת היינץ במתנה. 
מר ברונר רכש קטשופ היינץ ומה שהוא גילה 
על התווית, לא מצא חן בעיניו. לטענתו, כמות 
העגבניות שיש במיכל, קטנה מידי ואינה יכולה 
להיות "רכז" עגבניות. לפי התקן הישראלי, רכז 
עגבניות צריך להכיל שעור מסוים של עגבניות, 

מה שלא קורה בקטשופ היינץ. 
הוא  ייצוגית.  תביעה  להגיש  החליט  ברונר 
היבואנית  מידב.  ד"ר  תמך את טענתו במומחה 
לא  בתקן  מדובר  כי  להגנתן,  טענו  והיצרנית 
גם,  מה  להתבטל,  שצריך  הגיוני  ולא  ראוי 

התקנים  לטענתם,  סמכות.  בחוסר  נקבע  שהוא 
תומכים  ובאו"ם,  האירופי  באיחוד  בארה"ב, 
של  כולן דרגות  ותרכיז,  רסק  ומחית,  בגרסתם, 

מיץ עגבניות מרוכז. 
הוא  היינץ  הי"ט,  המאה  מאז  כי  טענו  היינץ 
אינם  הצרכנים  וממילא  לקטשופ,  נרדף  שם 
אלא  העגבניות,  רכז  שיעור  לפי  קטשופ  קונים 
מעייניהם  בראש  עומדים  אחרים  פרמטרים 
בעת בחירת הקטשופ הרצוי. לטענת הנתבעות, 
מתחרתן  עומדת  שמאחוריה  בתביעה  מדובר 
הגדולה - אסם, כי המומחה הוא מי שעבד באסם 
במשך 18 שנים, כמו כן גם באי כוח התובע הינם 
היועצים המשפטיים של חברות אסם, נסטלה – 

בעלת אסם ובנותיהן. 

מאז הוגשה התביעה, תקנה היינץ את התווית 
באופן שהוסר ממנה השם קטשופ וזאת למרות 
מן  רק למעלה  ולשיטתה,  טענותיה המשפטיות 
הצורך. בנוסף גם בוטל התקן "הבעייתי" ובכל 
מקרה הצדדים הגיעו להסכם פשרה, לפיו יוצעו 
היינץ  לציבור שני מיכלי "מתבל עגבניות" של 

במחיר אחד. 
בית המשפט אישר את ההסדר, אך בכך, לא 
הפיצוי  כי  הסכימו  הצדדים  הפרשה.  הסתיימה 
לברונר יעמוד ע"ס 50,000 ש"ח ושכר הטרחה 
ביהמ"ש  ש"ח.  אלף   170 של  ע"ס  כוחו  לבאי 
ברור  לא  לגרסתו,  האלו.  ההסכמות  את  דחה 
נעשה  וטוב  מתקבלת  הייתה  שהתביעה  בכלל 
היינץ נמכר  קטשופ  תקן.  תו  אותו  בוטל  כאשר 

כך במשך עשרות שנים ברחבי תבל, ואיש אינו 
מדינות  בכל  אחרת  אפשרות  דעתו  על  מעלה 
על  יודע  מהצרכנים  מי  ברור  לא  גם  העולם. 
ההבדל שבין רכז למחית ומי מהם היה אכן נמנע 

מלרכוש את המוצר כי הוא מחית ולא רכז. 
על כל זה ולאור העובדה שהנתונים, המחקרים 
וחוות הדעת המקצועית, סופקו לתובע ולעורכי 
העמיד  ברמיזא,  לחכימא  ודי  אסם  ע"י  דינו 
ש"ח   10,000 ע"ס  לתובע  הגמול  את  ביהמ"ש 
ואת שכ"ט עוה"ד ע"ס 70,000 ₪.  אז גם אם 
עכשיו שאתם  החידה,  את  לפתור  הצלחתם  לא 
קטשופ,  לכם  מגיע  התשובה,  את  יודעים  כבר 

אחד ועוד אחד.

מקלב. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

במימון מלא: 'קורס ניהול 
רשתות מחשבים'

חשד: ניגוד עניינים לנתניהו 
בפרשת מכלי האמוניה

הילה פלאח

המשק הישראלי כמו העולמי 
מערכות  על  היום  מבוסס 
מחשוב, כל מעסיק צעיר וכל חברה 
מבוססים  עסקים  כמו  מתחילה 
וחברות ענק מעסיקים אנשי תחזוקה 
וניהול רשתות מחשבים. מה שמציב 
מאד  מבוקש  במקום  המקצוע  את 
והכרחי לכל. לאחר זיהוי הפוטנציאל 
ומשתלם,  כריווחי  המקצוע  וסימון 
להכשרה  החרדי  ב'מרכז  הקימו 
מקצועית' את מגמת 'ניהול ותחזוקת 
רשתות מחשבים', תוך בניית סילבוס 
עשיר מקיף ויסודי שמכין את בוגרי 
הסמכה  בחינות  לשתי  היטב  הקורס 
בינלאומית  תעודה  להם  שיקנו 

לניהול ותחזוקת רשתות.

מקצועי  הכשרה  מסלול  הינו  הקורס 
שמיועד  מיקרוסופט,  מבית  וחדש 
של  וניהול  תמיכה  אנשי  להכשרת 
בינוניים  בארגונים  מחשבים  רשתות 
וגדולים. הקורס יכשיר את התלמידים 
טכנולוגיים  אתגרים  מול  לעבודה 
על  דגש  שם  המרצים  צוות  כאשר 
לעבודה  אינדיבידואלית  הכנה 
פרקטית בסדנאות ובמעבדות מחשב 
במיטב  ומרושתות  משוכללות 

הטכנולוגיות.
הקורס נפתח במרכז החרדי להכשרה 
ברק,  בני  בשלוחת  מקצועית, 
הזדמנות מיוחדת למימון של 100% 
משכר הלימוד, וכולל מכינה לחסרי 
במשרדי  ההרשמה  בתחום.  רקע 
מקצועית,  להכשרה  החרדי  המרכז 

נותרו מקומות בודדים.

זאבי סגל

הממשלה  ראש  הנחיית  לאור 
מכלי  העברת  את  לדחות 
וזאת  בשנתיים  האמוניה 
חבר  פנה  בג"ץ,  להחלטת  בניגוד 
הציוני  יואל חסון מהמחנה  הכנסת 
אביחי  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
מנדלבליט בדרישה לפתוח בבדיקה 
לניגוד  בחשד  הממשלה  ראש  נגד 
של  הענפים  קשריו  בשל  עניינים 
השליטה  בעל  עם  הממשלה  ראש 
כימיקלים',  'חיפה  בחברת 
ג'ולס  האמריקאי  המיליארדר 

טראמפ.
חסון,  דורש  למנדלבליט  במכתבו 
"לבדוק חשש לניגוד עניינים חמור 
של רה"מ בהתערבותו לדחיית ריקון 
מיכל האמוניה במפרץ חיפה לאור 

לבין  בינו  שנחשף  האישי  הקשר 
לדבריו,  האמריקני".  המיליארדר 
בחסות  אם  מלבדוק  מנוס  "אין 
אחרים,  השפעה  ובעלי  טייקונים 
כה  שלטונית  החלטה  התקבלה 
מהאינטרסים  שמתעלמת  דרמטית 
ושיקולי  חיפה  מפרץ  תושבי  של 
להדיר  צריכה   – הציבור  בריאות 

שינה מעינינו".
הכנסת  חברת  מרצ,  ראש  יושבת 
ממנדלבליט  דרשה  גלאון,  זהבה 
עצמו  לפסול  רה"מ  את  להנחות 
מכל עיסוק בנושא 'כיפה כימיקלים' 
עניינים,  לניגוד  חשד  בשל  וזאת 
הזיהום שסובלים  "לעננת  לדבריה, 
מתווספת  חיפה  תושבי  ממנה 
מכוערת  שחיתות  עננת  עכשיו 

בחסות נתניהו".

באופוזיציה דורשים מהיועהמ"ש להתערב 
ולהורות לנתניהו לפסול עצמו מכל עיסוק בנושא 

 החשד: קשריו עם בעל השליטה בחברה
'המרכז החרדי להכשרה מקצועית' משיק קורס 

ייחודי למקצוע מבוקש בשלוחה בבני ברק

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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

האגף לבריאות הנפש | רחוב רבינוב 5 בני ברק | טל': 073-3956218

טראומה? משבר? 
לא חייבים להישאר עם זה!

בס”ד

מרכז ייעוץ למשפחות שע”י ‘עזר מציון’ ומשרד הבריאות שמחים להזמין את ציבור אנשי 
המקצוע ואת הקהל הרחב ליום עיון בנושא ‘השלכתם של משברים וטראומות על החיים’. 

יום העיון ייערך אי”ה ביום שלישי י”ג באייר )9 במאי( במרכז הפיס,
רחוב ירושלים 1 בני ברק.

בתכנית:
התכנסות וכיבוד קל

ד”ר עוזי שי, הפסיכיאטר המחוזי ת”א,
המשפחה והטראומה – דרכים לשיתוף פעולה | הרצאה

הרב חנניה צ’ולק, יו”ר ‘עזר מציון’,  משבר כמוביל לצמיחה    

ד”ר ברוך שולם, מומחה בטיפול קצר מועד, "איך אומרים טראומה בעברית?"
נשוי + 37 | הצגת מקרה, תרגול ודיון 

הרב יעקב טייכמן, החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה ונציבות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות במשרד המשפטים | סיפור אישי

הפסקה 

מר יאיר ברקו, עו”ס, מנהל מרכז ייעוץ ‘עזר מציון’ ירושלים,
מרכזי הייעוץ של ‘עזר מציון’ – התועלת והערך המוסף | הרצאה 

פרופסור לאון גרינהאוס, מנהל ‘מיינד קליניק’, המרכז לטיפולים מתקדמים,
לשעבר מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, התמודדות עם הטראומה

הנפשית שבעקבות מניה דפרסיה ודיכאון | הרצאה
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האגף 
לבריאות 

הנפש

האגף לבריאות הנפש | רחוב רבינוב 5 בני ברק | טל': 073-3956218

טראומה? משבר? 
לא חייבים להישאר עם זה!

בס”ד

מרכז ייעוץ למשפחות שע”י ‘עזר מציון’ ומשרד הבריאות שמחים להזמין את ציבור אנשי 
המקצוע ואת הקהל הרחב ליום עיון בנושא ‘השלכתם של משברים וטראומות על החיים’. 

יום העיון ייערך אי”ה ביום שלישי י”ג באייר )9 במאי( במרכז הפיס,
רחוב ירושלים 1 בני ברק.

בתכנית:
התכנסות וכיבוד קל

ד”ר עוזי שי, הפסיכיאטר המחוזי ת”א,
המשפחה והטראומה – דרכים לשיתוף פעולה | הרצאה

הרב חנניה צ’ולק, יו”ר ‘עזר מציון’,  משבר כמוביל לצמיחה    

ד”ר ברוך שולם, מומחה בטיפול קצר מועד, "איך אומרים טראומה בעברית?"
נשוי + 37 | הצגת מקרה, תרגול ודיון 

הרב יעקב טייכמן, החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה ונציבות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות במשרד המשפטים | סיפור אישי

הפסקה 

מר יאיר ברקו, עו”ס, מנהל מרכז ייעוץ ‘עזר מציון’ ירושלים,
מרכזי הייעוץ של ‘עזר מציון’ – התועלת והערך המוסף | הרצאה 

פרופסור לאון גרינהאוס, מנהל ‘מיינד קליניק’, המרכז לטיפולים מתקדמים,
לשעבר מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, התמודדות עם הטראומה

הנפשית שבעקבות מניה דפרסיה ודיכאון | הרצאה
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האגף לשירותים חברתיים

בס“ד

האגף
לשירותים
חברתיים  רישום למשפחתונים

אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות
יערך אי"ה בתאריכים אלו: 

מיום ראשון, כ“ז בניסן(23/04/17) עד יום חמישי, ט"ו באייר (11/05/17) 
ביום שני, ה‘ באייר (01/05/17) יום הזיכרון, רישום בין השעות 08:30 - 12:30. 

ביום שלישי, ו‘ באייר (02/05/17) יום העצמאות - סגור.

מקום הרשום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31, קומה א'.
קבלת קהל: ימי  א', ב', ד', ה', בין השעות 8.30 –14.00, רצוף.

                     ימי ג', בין השעות 15.00 – 19.00, רצוף.
עולים  ילדי    .₪  360 ילדים:  שני   .₪  180 עובדות:  אימהות  ילדי  רישום:  דמי 

חדשים:  180 ₪.
לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום 

ייעשה בכרטיס אשראי, או בהמחאה מזומן לאותו יום בלבד. (ולא במזומן). 

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.
יש להביא את כל המסמכים הנדרשים לרישום, מצולמים במלואם. 

המטפלות  של  מעודכנת  רשימה 
ה'תשע"ח   בשנת  לעבוד  העתידות 
במשרדי  המודעות  לוח  על  תלויה 
 ,31 הירדן  רח'  מחלקת משפחתונים, 
העירייה.  של  באתר  גם  ותפורסם 
ולא  טלפונית  תימסר  לא  הרשימה 

תועבר בפקס.

ילדיהם  את  לרשום  ההורים  על  חובה 
לפחות,  עם,  מוקדמת  הכרות  לאחר 

שלוש מטפלות.
הממשיכים  ילדים  לרשום  חובה 

במערכת גם בשנת ה'תשע"ח.
בעת רישום של ילדים 

עם בעיות רפואיות,
או התפתחותיות,

או סובלים מאלרגיות,
חובה להגיש

מסמכים רפואיים מעודכנים.

תהליך הרישום:
שלב ראשון – רישום במחלקת משפחתונים של העירייה:

קבלה  בוועדת  והשתתפות  הרישום  תהליך  לצורך 
(שיבוצים), יש להצטייד במסמכים אלו:

כל  בו רשומים  כולל הספח  זהות האם,  צילום תעודת   •
ילדי המשפחה.

במידה והילד אינו רשום ב ת. ז. יש להצטייד באישור לידה. 
מחודש  אחד  שכר  תלוש  צילום  שכירים  אב  או  ו/  אם   •
ינואר, או פברואר, או מרץ 2017. אם בתלוש לא מצויינות 
אישור  לצרף  יש  חודשיות,  שבועיות/  עבודה  שעות  מס' 
המעביד המפרט נתון זה, כולל חתימה וחותמת המעסיק.
2017, בו  אבות אברכים: יש להגיש אישור כולל משנת   •

יציינו גובה המלגה, מס' שעות לימודים.  
הורה עצמאי: יש להגיש אישור על פתיחת עסק/ מע"מ 

שומה מודפסת של שנת 2015 / 2016. 
שנת  של  לימודים  אישור  (סטודנט):  לומד  הורה   •
הלימודים.  מוסד  וחותמת  חתימה   + הנוכחית  הלימודים 
 / תשע"ח  הלימודים  לשנת  מעודכנת  לימודים  תכנית 

אישור הרשמה. 
העבודה  חודשי  מ-3  לאחד  מלא  תלוש  לידה:  חופשת   •

האחרונים לפני הלידה. 
אישור מעסיק על תאריך חזרה לעבודה ובו מספר שעות 
של  וחותמת  חתימה  עם  ברוטו  משוער  שכר  עבודה, 

המעסיק. 

שלב שני – רישום הילד במערכת הממוחשבת של משרד 
הכלכלה וקבלת דרגת סבסוד .

מס' הטלפון של המוקד 2969 *,  או .12222-969.        
מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל, ניתן למצוא

באתר של משרד הכלכלה - האגף למעונות יום 
www.economy.gov.il/meonot-yom

 לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ח



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
שמפו וג’ל רחצה 

מציג   crèma men לגברים  הטיפוח  מותג 
מהפכני  שילוב  ב-1,   2 רחצה  וג’ל  שמפו 
המעניק  לגבר,  חדשה  טיפוח  סדרת  מתוך 
שמפו  ולגוף.  לשיער  הגנה  של  שעות   24
מועשר  מן  קרמה  של  לגבר  רחצה  וג’ל 
רעננות  לתחושת  ומינרלים  בוויטמינים 
וחיוניות מושלמת בכל רחצה. מכיל מרכיבים 
התורמים לבריאות העור והשיער ומעניקים 
תחושה נקיה ונינוחה בכל מקלחת. לשימוש 
יומי מגן על העור מפני יובש ושומר על דרגת 
החומציות הטבעית של העור. בין המרכיבים: 

לחויות  קומפלקס  לשיער,  ברק  ומעניק  מחזק   E ויטמין 
 24 למשך  וחיזוק  לחות  המעניק  צמחי  במינרל  מועשר 
שעות ותמצית צמח הרויבוס העשירה באנטי-אוקסידנטים, 
לשימוש  מתאים  בעור.  רגישות  ומפחיתה  מתחים  מרגיעה 
עשיר  בניחוח  מבושם  והשיער,  העור  סוגי  לכל  יומיומי, 
לשעות ארוכות. את השמפו + ג’ל רחצה ניתן למצוא בניחוח 

מנטה, בניחוח אלוורה, או בניחוח רויבוס.

מטליות רב פעמיות לניקוי כללי 
המובילה  הישראלית  החברה  סנו,  חברת 
סנו  את  משיקה  לבית,  ואחזקה  טיפוח  למוצרי 
חזקות  כללי,  לניקוי  פעמיות  רב  מטליות  סושי 
מגיעות  המטליות  מעולה.  וסופגות  במיוחד 
בגליל לתלישה קלה ולשימוש נח. מטליות סנו 
סושי לניקוי כללי - עבות וגדולות העשויות מבד 
לא ארוג, סופגות מעולה עם מרקם בד מחורר 

ללכידת לכלוך קשה. להשיג ברשתות השיווק.

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

מראה  לה  ומעניק  בלחות  אותה  מזין  השערה,  את  העוטף 
בריא ובוהק.

חומץ או אבקת סודה?
חומרים  הם  סודה  ואבקת  חומץ 
הברקה  ניקוי,  ביכולות  הידועים 
מסקר  נעימים.  לא  ריחות  ונטרול 
שערכו בחברת סנו, עולה כי 34% 
מהצרכנים משתמשים בחומץ או 
באבקת סודה לניקיון הבית. מתוך 
בחברת  פיתחו  הסקר  מסקנות 
סנו, החברה הישראלית המובילה 
לבית,  ואחזקה  טיפוח  למוצרי 
)ג’ט(,  פלוס’   JET ‘סנו  סדרת  את 
ורצפות,  כללי  לניקוי  ג’לים  סדרת 

 JET ‘סנו  בתוספת חומץ או בתוספת אבקת סודה. סדרת 
פלוס’ כוללת ג’לים לניקוי כללי ורצפות, במרקם סמיך ונוח 

למזיגה באריזת 1.5 ליטר, בשילוב חומץ או אבקת סודה.

התוספת שלא נגמרת
מאתנו  מי 
את  מכיר  לא 
ה  י צ א ו ט י ס ה
ניגשים   – הזאת 
למקרר,  בבית 
את  מוציאים 
עם  החומוס 

כבר  החריף  איך  חומוס.  רק  שנישאר  ו....מגלים  החריף 
בדיוק את  לנו  פותרת  ‘חומוסיבוב’ של צבר  נגמר?! סדרת 
תוספת  מציגה  במינה  המיוחדת  הסדרה  הזאת.  הבעיה 
רוטב העוברת בצורת ספירלה דרך החומוס כולו, לאורך כל 
ועד לתחתית האריזה, ומבטיחה  השכבות, מהחלק העליון 
לפני  נגמרת  שלא  ותוספת  ניגוב  בכל  טעם  מקסימום 
החומוס.  “חומוסיבוב” כולל מגוון של 2 מוצרים: חריף, שום 
ולפופולריות  ביותר  נלהבות  לתגובות  זוכה  והוא  מתובל, 
נתח  כבש  החדשני  המוצר  הצרכנים.  בקרב  ביותר  גדולה 
שוק גדול מאז ההשקה, וכמות הצרכנים האוהדים מצביעה 

על מוצר מנצח מכל הבחינות.

קינוח מושלם גם לארוחה בשרית
ס  ’ ג נ י ל ר מ ש ב
אתכם  מזמינים 
ממבחר  ליהנות 
ם  י ד ל ו ק ו ש
ופרווה,   – איכותיים 
שיעניקו לכם חוויה 
טעם  של  מתוקה 
ומרקם  משובח 

השוקולדים  במבחר  בשרית.   ארוחה  לאחר  גם  נימוח 
תפוז,  בטעם  עדין  מריר  שוקולד  שמרלינג’ס:  של  הפרווה 
72% קקאו, שוקולד מריר עדין עם  שוקולד מריר עדין עם 
בגרסה  פרלין-  במילוי  מריר  רוזמרי  שוקולד  קקאו,   55%
בהם  להשתמש  ניתן  ועוד.  סוכר,  ללא  ובגרסה  הרגילה 
כחומר  או  חמה,  לשתיה  מתוקה  כתוספת  מענג,  כממתק 
בהשגחת  משובחים.  ומאפים  קינוחים  להכנת  מובחר  גלם 

בד”ץ ציריך. להשיג בחנויות המובחרות.

חדש: שימורי תירס גמדי שלם 
מפסיק  לא  ‘מעולה’  המותג 
האחרונים  בימים  לחדש: 
גמדי  תירס  שימורי  הושק 
ובפעם  וטעים.  איכותי  שלם 
בד”ץ  בכשרות  הראשונה 
שימורי  החרדית.  העדה 
מצטרף  גמדי  תירס 
השימורים,  מוצרי  לסדרת 
המוצרים  לסדרות  וכן 
כל  את  כמעט  המשלימים 
המותג,  של  המזון  קטגוריות 
לכל  מושלם  מענה  ונותנים 
גמדי  תירס  שימורי  מטבח. 
השימורים  לסדרת  מצטרף 
המוצרים  את  הכוללת 

לבנה,  שעועית  וגזר,  גינה  אפונת  גינה,  אפונת  הבאים: 
גרעיני תירס, גרעיני תירס קל, גרעיני חומוס ועוד. קופסאות 
קלה  לפתיחה  צמוד,  בפותחן  משולבים  עצמן  השימורים 

ונוחה. כשרות: בד”ץ העדה החרדית ירושלים.

מפה לבנה יותר ב-3 דרגות 

מראה  לו  ולתת  השבת  שולחן  את  לפאר  חשוב  לכולנו 
ופרטי  פרחים  הוספת  נאים,  בכלים  שימוש  ידי  על  מכובד 
שנותנת  היא  הלבנה  המפה  מהכל,  יותר  אבל,  מגוונים.  נוי 
מתכון  היא  בוהקת  לבנה  מפה  והנקי.  החגיגי  המראה  את 
עושים  מה  אבל  וזוהר.  מלכותי  מראה  בעל  לשולחן  בטוח 
קליה  בווניש  הזמן?  עם  שלה  מהלובן  מאבדת  כשהמפה 
השבת  מפת  של  הלבן  צבעה  את  לשמר  אתכם  מזמינים 
יותר ב-3 דרגות! כל מה שצריך  ואף ליהנות ממפה לבנה 
לעשות הוא להוסיף כף אבקת וניש גולד לכביסה לבנה לכל 

מכונה והכביסה תצא לבנה יותר ב – 3 דרגות.

“יום העסקים הקטנים”

בנק הפועלים מכריז, זו השנה החמישית ברציפות, על “יום 
העסקים הקטנים” – יום בשנה שבו נקראים תושבי ישראל 
ב”יום  ההשתתפות  קטנים.  בעסקים  קניותיהם  את  לבצע 
העסקים הקטנים”, שיתקיים השנה בימים חמישי ושישי, ט”ו 
– ט”ז אייר )11-12- במאי(, פתוחה לכל בתי העסק הקטנים 
ברחבי הארץ ללא קשר לזהות הבנק שבו מתנהל חשבונם. 
ערכה  הפועלים  בנק  מסניפי  לקחת  מוזמנים  העסק  בתי 
מדבקה  הכוללת  הקטנים  העסק,  בחזית  לתלייה  מיוחדת 
ממותגת ושרשרת בלונים. אלפי עסקים קטנים בכל רחבי 

לקידום  חשיפה  אמצעי  יקבלו  למהלך,  שיצטרפו  הארץ 
שזכה  הקטנים,  העסקים  “יום  העסקים.  ביום  המכירות 
להצלחה מרשימה מאז השקתו, הוא ביטוי נוסף למחויבות 
ארוכת הטווח של בנק הפועלים לקידום צמיחתם ושגשוגם 
ממונה  שטיין,  רונן  אמר  בישראל”,  הקטנים  העסקים  של 
פועלים  “אנו  הפועלים,  בבנק  הקמעונאית  החטיבה  על 
הייחודיים  לצרכיהם  מקיף  מענה  לספק  השנה  כל  לאורך 
של  בהיקף  ניכרת,  אשראי  מהגדלת   - קטנים  עסקים  של 
מיליארדי שקלים, ועד פיתוח מגוון שירותים וכלים מיוחדים 
להמשיך  מחויבים  אנו  אופטימלי.  מענה  להם  המספקים 
לקדם את העסקים הקטנים, שהם הבסיס לצמיחת המשק 

בשנים הקרובות”.

בקרוב מרכז רפואי בויז’ניץ ב”ב
לבקשת  נענתה  ברק  בבני  בריאות  שירותי  מכבי  הנהלת 
ופותחת בקרוב מרכז רפואי  ויזניץ בבני ברק  תושבי קרית 
חדש ומפואר בלב קרית ויזניץ בבני ברק.  כחלק מאסטרגייה 
של הנהלת מכבי שירותי בריאות, מחוז המרכז, בראשותה 
צרכי  ובהבנת  בהקשבה  הדוגלת  חסיד,  דבורה  הגב’  של 
החברים, נענו לבקשת חברי מכבי להרחיב את השירותים 
השכונה  במרכז  תמוקם  המרפאה  בעיר.  ויזניץ  באיזור 
במגוון  ומומחים  הרופאים  טובי  עם  אליעזר  דמשק  ברחוב 
תחומים. עבודות הבניה והשיפוץ של המרכז החדש יסתיימו 
בקרוב והמרכז החדש ייפתח לרווחת תושבי השכונה. מנהל 
ינהל את  בני ברק הרב ברוך שטרן  בתי הרופאים במרחב 
הבולטים  מהפעילים  שטרן,  ברוך  הרב  החדש.  המרכז 
בחסידות ויזניץ החל לפני מספר שנים את תפקידו כמתאם 
קשרי הקהילה של מכבי באלעד ולאחר מכן כמנהל המרכז 
לאחד  נחשב  שטרן  הרב  באלעד.  יצחק’  ‘נחלת  הרפואי 
בריאות.  והמבטיחים של מכבי שירותי  המנהלים הצעירים 

ומוכר לתושבי השכונה בעזרתו הרבה למען חברי מכבי .

חוזרים לתזונה  מאוזנת 
ת  ו ג י ג ח
 , ח ס פ ה
ם  י נ ו ג י ט ה
ם  י ב ר ה
והמצות כבר 
ו  נ י ר ו ח א מ
הזמן  וזה 
ל  י ח ת ה ל
ר  ו ז ח ל
ה  נ ו ז ת ל
ת  נ ז ו א מ

את  המכילות  מזינות  ובמנות  בירקות   עשירה  ומסודרת,  
לטעום  אתכם  מזמינה  לבן”  “הוד  הנחוצים.  המזון  אבות 
ליהנות  לכם  שתאפשר  האהובה,  הפסטרמות  מסדרת 
בחלבון  ועשירים  שומן  דלי  משביעים,  מזינים,  מכריכים 
ובמינרלים חיוניים. ל”הוד לבן” פסטרמות בטעמים מגוונים: 
מהדרין  סלמי  מקסיקנית,  פסטרמה  ברביקיו,  פסטרמה 
עדין  בעישון  פסטרמה  ובנוסף  טהור  בדבש  ופסטרמה 
ופסטרמה על גחלים. כל הפסטרמות של הוד לבן עשויות 
מנתחים שלמים של הודו משובח שמומלץ על ידי תזונאיות, 
ללא  טראנס,  שומן  ללא  גלוטמט,  מונוסודיום  תוספת  ללא 

צבעי מאכל וללא גלוטן.

לחוויה בשרית אותנטית
ת  ש ר
‘סולתם’, 
המובילה 
ם  ו ח ת ב
י  ל כ
ת  י ב ה
והמטבח 
בישראל, 
ה  ע י צ מ
ן  ו ו ג מ
ם  י ר צ ו מ
עזר  וכלי 
ל  ו ש י ב ל

מוצלח ואיכותי אשר יגוון את מסורת המנגל השנתית ויהפוך 
על  מיוחדים  במבצעים  ויוצאת  להכנה.  קלה  לחוויה  אותה 
להכין  ל”מנפנפים”  יאפשרו  אשר  איכותיים,  מוצרים  מגוון 
לניקוי,  וקלות  נוחות  וריאציות  במגוון  בבית  וירקות  בשר 
לפיקניק  אותם  ולהביא  ועשן  מפחמים  להתלכלך  בלי 
המשפחתי. מיטל רובין, מנהלת שיווק ברשת סולתם: “אנו 
ממשיכים להפתיע את הציבור הישראלי גם לאחר 65 שנה 
של פעילות. אנו מקלים על ה”מנפנפים” ומציעים להם כלי 
ורוצה  גם למי שנותר בבית  ועזר הנותנים פתרונות  בישול 
לקבל את תחושת “המנגל והנפנוף”, והכל בהנחות מצוינות, 
אשר יעזרו להם בהכנת המנגל בטבע או בבית ויספקו להם 

תוצאות טעימות באיכות בלתי מתפשרת.”

מכביקידס
קשורה  משפחה  כל  כמעט 
ומוכר.  קבוע  ילדים  רופא  אל 
עוד  לחכות  מעדיפות  אמהות 
יום, כדי לגשת אל רופא הילדים 
רק  לא  שזו  מתברר  ‘שלהן’. 
עקרון  גם  אלא  טבעית,  העדפה 

מוקדמת  להיכרות  משמעות  ישנה  גדולה.  חשיבות  בעל 
והתגובות  עם הרקע המשפחתי, האופי, דפוסי ההתנהגות 
של הגוף. כשהרופא מכיר את הנפשות הפועלות הוא יכול 
לקבל החלטות נכונות יותר. גם הפציינט, מצידו, סומך יותר 
לאומיים  בין  מחקרים  אמון.  בו  ונותן  לו,  המוכר  הרופא  על 
על  דגש  נותנים  ב”מכבי”  הזו.  בגישה  תומכים  מתקדמים 
היחודית  התכנית  את  השיקו  ולכן  חבר  לכל  אישי  שירות 
להעניק  שנועדה  שירותים  במעטפת  מדובר  “מכביקידס”. 
לחברי “מכבי” מענה רפואי מושלם בכל התלבטות בתחום 
רפואת ילדים. הבשורה הגדולה של התכנית היא תקשורת 
היום.  שעות  בכל  מומחה  ילדים  רופא  עם  ישירה  טלפונית 
תכנית “מכביקידס” מאפשרת לכם לפנות אל רופא הילדים 
האישי שלכם גם בשעות בהן המרפאה סגורה. בכל מקרה 
לחייג  תוכלו  קיים  רפואי  במצב  החמרה  או  התלבטות  של 
אל הנייד האישי של הרופא שלכם, דרך קו “ רופא הילדים 
שלי” ולהתייעץ איתו. כך תהיו בטוחים שאתם מקבלים את 

ההחלטה הנכונה ביותר. 

2 מוצרים שהם חובה
הטיפוח  מותג 
ר  ו פ י א ה ו
היוקרתי אסתי 
משיק  לאודר 
מוצרים  שני 
ם  י ד ח ו י מ
ומנצחים: קרם 
בסדרת  נוסף 
  DAYWEAR

עור  מווסת  לחות  קרם-ג'ל   - DAYWEAR MATTE
השמן  הפרשת  את  מווסת  שמן,  סופח  חמצון.  ונוגד  שומני 
מותיר  ומקרר  במיוחד  קליל  ג'ל  קרם  נקבוביות.  ומצמצם 
בניחוח  ומלווה  רעננה  בתחושה  השמנוניים  העור  סוגי  את 
המלפפונים האופייני של DayWear. מתמזג בקלות ונספג 
כל  ובמשך  המשיחה  עם  מיד  רווי  מרגיש  העור  במהירות. 
ומרגיש  שעות   10 עד  מאט  גימור  על  שומר  העור  היום. 
ונטול  עמום  שאינו  מאט  גימור  עם  יותר  וחלק  רך  מידית 
 ADVANCED NIGHT את  גם  ומשיק   )2( שמנוני.  ברק 
 REPAIR INTENSIVE RECOVERY  AMPOULES
 Advanced Night הסרום  את  המכילות  אמפולות   -
עור  של  מהירה  להתאוששות  מדויק  מינון  עם   Repair
 Advanced Night אמפולות  לעין.  ניכר  בסטרס  השרוי 
החדשות   Repair Intensive Recovery Ampoules
מכילות את טכנולוגייתChronoluxAI  העומדת להירשם 
כפטנט. זוהי טכנולוגיה דו-תכליתית נוגדת גירוי ומסנכרנת 
ותומכת  הגירוי   שלבי  כל  עם  להתמודד  לעור  המסייעת 
פוחתים  לעין  הניכרים  המתח  סימני  שלו.  הטבעי  בסנכרון 
מתקפות  בפני  יותר  עמיד  ונעשה  מתחזק  שהעור  ככל 
עתידיות.  בשילוב עם הפורמולה, מרכיבים נוגדי גירוי ורבי 
הגירוי.  שלבי  שלושת  עם  בהתמודדות  מסייעים  עוצמה 
העור נרגע ונמנע הנזק לתאים, העלול להוביל להזדקנות. 
ברשתות  ר"ג,  איילון  בקניון  לאודר  אסתי  בחנות  להשיג 

הפארם, אפריל והמשביר לצרכן, בפרפומריות פרטיות.

כפית סוכר אחת
מותג אנרג’י מקבוצת שטראוס 
דגנים  חטיף  לראשונה  משיק 
אחת  סוכר  כפית  עם  לילדים 
בנוסף  מכיל  החטיף  לחטיף. 
 ,B12 ויטמין  תזונתיים,  סיבים 
מלאים  דגנים  וכ-80%  ברזל 
וקרם  עוגיות  טעמים:  ב-2 
עוגיות  חלב,  שוקולד  בטעם 
וקרם בטעם שוקולד חלב וקרם 

 OU :פטל. כשרות

מתכונים משופרים
מוצרי  את  משיקה  דורות” 
מתוצרתה  והתיבול  השום 
ובעיצוב  משופרים  במתכונים 
קצוץ  בצל  כתוש,  שום  חדש: 
פטרוזיליה,  כוסברה,  ומטוגן, 
בזיליקום, ג’ינג’ר ומגוון רטבים 
עגבניות  ודבש,  שום  בהם 
ועוד.  בזיליקום, פסטו, סצ’ואן 
 12  –  8 לצרכן:  מומלץ  מחיר 

שקלים לאריזות 80 גרם

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

טחנת הקמח הוותיקה ׳הטחנות 
הגדולות של א”י׳ מחיפה, משיקה 

לכבוד פורים 
“קמח כוסמין 

מלא 100% ללא 
צורך בניפוי” 

מעולה להכנת 
אוזני המן 

נימוחים. כשרות: 
בד”צ העדה 

מיוחד למשלוח חברת גורי 
מנות בפאנקו: 
חריטה אישית 
על בקבוק ג’ק 

דניאלס יוקרתי 
בחנות האון ליין 

למוצרי אלכוהול 
PANECO.co.il

לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס גדול 
במילוי גבינה 

ותרד. כשרות: 
הרבנות גן יבנה

המותג הקולינארי “מאסטר שף” מציע לראשונה 
בישראל סדרת פרמיום 

של קטניות מאיטליה 
הכוללת: עדשים ירוקות, 

שעועית אדומה מסוג 
ברולוטי, שעועית לבנה 

גדולה וגרגירי חומוס. 
ללא חומרים משמרים, 

מרכיבים טבעיים בלבד, 
אין צורך בהשרייה - 

מוכנות לאכילה. מחיר 

 ז' באייר תשע"ז 63/5/17

קצרצרים
מציעה  גלוטן,  ללא  בריאות  במוצרי  המתמחה  בר-אל  מאפיית 

המבורגר  לחמניות 
פריכות, לחמניות אצבע 
על  לנקניקיה  מפנקות 
מושלמות  ופיתות  האש, 
המשווקות  לשיפודים 
לשמירה  בהקפאה 
מרבית על טריותן. מחיר: 
פרווה  כשר   .₪  19.90

בהשגחת הרב לנדא

הבוטיק  בירת  “מלכה”,  מבשלת 
הנמכרת בישראל, מציעה מארזים 

בירה  של  חגיגיים 
כחול  תוצרת  צוננת 
לבן. המארזים כוללים 
בקבוקי  שלישיית 
זכוכית  כוס  מלכה, 
תחתיות-  ושלישיית 
מחיר  במתנה! 

מארז: 39.90 ₪

טמפו  של  האלכוהול  חטיבת 
לראשונה  להשיק  גאה 

ל  א ר ש י ב
ן  ו ס מ י י ’ ג ‘
קאסקמייטס’ 
וויסקי   -
אשר  קראפט 
בחבית  עבר 
בוטיק  בירת 

אירית

וממתגת  מרחיבה  פלדמן”  של  “הגלידות  חברת 
המוצלחת.  פרי  השייק  שלגוני  סדרת  את  מחדש 

החברה  המהלך,  במסגרת 
שלגון  חדש:  טעם  משיקה 
המכיל  גויאבה  פרי  שייק 
צבעי  טבעי,  פרי   30%
חומרים  ללא  טבעיים  מאכל 
של  חדש  ומארז  משמרים 
אננס  האהובים  הטעמים 

קוקוס/מנגו פסיפלורה

ספורט  מארזי  משיקה  עדן  מי 
ממותגים דרדסים במהדורה מיוחדת. 

מארז  בכל 
שקית  מצורפת 
הכוללת  הפתעות 
מגנט  צמיד, 
מדבקות  לתמונה, 
ועוד.  לבקבוק  שם 
מומלץ  מחיר 
למארז: 13 שקלים





לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

דופלקסים פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר. מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + 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 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

 ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת, 4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 

בלעדי ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

וילות ובתים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

_____________________________________________)01-21(052-4312840."שיווק נדלן"

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

 במינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

■ מציאה! בבירנבוים 
קרוב לגינת משה, חזית, 
משופצת ומחולקת ל 4 

חד', עם מרפסת של 18 
מ'+יחידה 2 חד', 30 
מ'+יחידת חדר, הכל 

מושכר ב-7500 ש"ח, 
ניתן להרחבה עוד כ- 25 
מ"ר, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

דופלקסים

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

כחדשה, 3 חד' עם אופ' 
ממשית להרחבה ב 35 
מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, ק"ג, 

יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

מעלית, 2,500,000 ש"ח, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742 
03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי,תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, בחברון 6 חד', 
150 מ' + מרפסת 50 מ', 

כניסה ללא מדרגות, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

וילות ובתים

■ במירון למעלה ליד 
טבריה 3,5 חד' כ-100 

מ', ק"ג משופצת, חזית 
עם גג בטון, עם אופציה 

לבנות על הגג, נוף 
מדהים, 1,950,000 ש"ח, 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 5308742 -050
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
דירת 4.5 חד', מפוארת, 

בק"4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים +מחסן+גג 

גדול, לדירה חניה בטאבו, 
3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  אפ' 
לטבו משותף, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 
3.5 חד', ק"ב ומעליה 

חדר 30 מ"ר + גג 
1,750,000, בלעדי, תיווך

ש.מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אחיסמך
 באחסימך, זכות לדירת 
3 חדרים, 95 מ"ר, במחיר 
מציאה! לפרטים נוספים: 

054-7371245)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 דירה חדשה, 5 חדרים 

ברח' המאירי, מטופחת, 
_____________________________________________)17-20(להכנס ולגור, 054-9484883

 ישירות מקבלן ברמב"ש 
ג' 2, 4 חדרים + מחסן צמוד. 
6,5 חדרים, הבניה בעיצומה, 

050-2222544)17-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 במכבים, דירת-גן, 
3 חד', 75 מ"ר + חצר 
40 מ"ר, חזית פתוחה, 

משופצת, 3 כ"א + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)17-17(נדלן" 052-2452820

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)17-17(מוסמך, 050-4103310

 בזכרון מאיר, פנטהאוז 
נדיר, 5 חדרים, יחיד 

בקומה! בבניין חדיש + 
גג מרוצף ומגודר בטאבו, 

מיידי! ב- 2,700,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת 4 חד', 
ק"ק, 80 מ"ר + חצר 20 

מ"ר, משופץ מהיסוד. 
'אפיקי נדל"ן בועז'

052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת גן! 4 
+ חצי + חצר! מפוארת 

ביותר, מעוצבת ע"י 
אדריכל + המון תוספות. 

"אלוני נכסים"
052-7610603)17-17(_____________________________________________

 ברח' הרצל, דופלקס 5 
חד', 130 מ"ר, במחיר מצויין 

של 2,300,000 ש"ח, אפ' 
_____________________________________________)17-18(לכניסה נפרדת, 053-3409434

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

כ- 100 מ"ר + סוכה, ק"ב 
ואחרונה, 1,600,000. תיווך, 

055-6789653)17-21(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 

2,185,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)17-17(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 140 מ"ר, 5 
ענקית מפוארת! סלון ענק! 

יחידה בקומה! ק"ג + מעלית, 
4 כ"א, 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514, 

 באזור הירש ד.גג, 5 ענקית 
+ מרפסות גדולות מטופחת 
מאוד, בנין מטופח + מעלית, 

3 כ"א, 2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! צמוד לרמבם 
בבניין חדש, 5 חד', 110 מ"ר, 

ק"ב + מעלית, חזית, נוף, 
חדשה, 3 כ"א, כניסה מיידית, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 ירד המחיר, בשלמה 
בן יוסף, שמורה ומרווחת, 

קומה ג', 4חד', 1,620,000. 
"century21" טל':

052-3744260)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים + מרפסת סוכה 
ענקית, אופציה לבניה, 

.1,430,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)17-17(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכז, 4 
חד' + מרפסת סוכה 15 מ"ר, 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 1,920,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 4.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה, 4 כ"א, 
1,850,000 ש"ח. *ברמבם, 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ב, 4 כ"א, 
ניתנת לחלוקה, 1,870,000 

_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהשומר אזור 
הנביאים, 4 חד', 115 מ"ר, 

ק"א + מעלית, עורף, 
מסודרת. א.פנחסי,

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 תיווך. דירת 4 חדרים 
באזור ב"ב, כ- 80 מ"ר, קומה 
נמוכה, משופצת + אופציה 

קטנה, מחיר אטרקטיבי,
054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 דירת 4.5 חד', משופצת 
ומושקעת + מעלית באזור 

_____________________________________________)17-20(אלישע, 03-6199479

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

בעליון! דירת גן 4 חד' + יח"ה, 
גינה כ- 70 מ"ר + מרפסת, 

1,600,000 ש"ח, גמיש,
054-9422194)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" 3 חד', משוקעת, 

מטבח משודרג, מחסן, נוף, 
1,295,000 ש"ח, גמיש,

052-5752500)18-18(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 3 חד', מרוהטת 

קומפלט ומושכרת, ב- 2,700 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)18-18(לנכס, 050-9500075

 בחיד"א שכונה-יא', 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, מיקום מעולה, 

595,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)18-18(_____________________________________________

 במגדלי-גילת, 3 חד', 
68 מ"ר, מעלית, משוצת 

ומושכרת, ב- 2,200 ש"ח, 
520,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)18-18(_____________________________________________

באר שבע

 הוותיקים - 140 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יח', תשואה 

_____________________________________________)18-18(גבוהה. רימקס, 054-2374666

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)18-18(מרכזי. רימקס, 050-8789888

 ראובן - דו-משפחתי, 
6 חד' + יח"ד 2 חד', גינה 

כ- 150 מ"ר + נוף! רימקס, 
058-4111684)18-18(_____________________________________________

 ברח' סיני מצדה, 
וילה דו משפחתי, 6 חד', 

+ 2 יחידות להשכרה, 
2,940,000 ש"ח, בלעדי, 

תיווך יעקב,
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בבר אילן, דירת גן, 3 
חד', מחולקת ל- 2 יחידות 

2+2, 1,350,000 ש"ח 
)תשואה חודשית 4,500 

ש"ח(. תיווך יעקב,
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 גד - דופלקס, 5 חד' + 2 
מרפסות, אופציה להרחבה, 
מושקעת מאוד!!! רימקס, 

058-4111684)18-18(_____________________________________________

 קרן היסוד, 4 חד', קומה 
ג', מרפסת גג בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)18-18(רימק, 050-8789888

+5 חדרים
 המעפילים - 6.5 חד', 

קומה 1, אפשרות לחלוקה, 
מצוינת להשקעה. רימקס, 

054-6512030)18-18(_____________________________________________

 נרקיס - 3 חד', קומה 4, 
שמורה הפונה לנוף מדהים! 

780,000 ש"ח. רימקס,
052-4887227)18-18(_____________________________________________

 הרצל - דירת 3 חד', קומה 
3, משופצת!!! רימקס,

054-6512030)18-18(_____________________________________________

 ביאליק - קומה ראשונה, 
3 חד', שמורה, מיועדת לפינוי-

_____________________________________________)18-18(בינוי. רימקס, 050-8789888

 בבר אילן, 3 חד' + 
אופציה לתוספת עוד 45 

מ"ר. יעקב מתווך,
054-4901948)18-18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ביאליק - 2 חד', גינה 

משופצת )לא בטאבו(, מיועד 
לפינוי-ובינוי. רימקס,

050-8789888)18-18(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בניה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, כ- 80 מ"ר, 

משופצות מהיסוד, חזית, 
ק"ב, תשואה 5,000 ש"ח 
בחודש, מיידי, 1,380,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 לפרסום דירות וייעוץ חינם 
לבעלי דירות למכירה, התקשרו 
_____________________________________________)18-18(058-7071702 "מעוף מגורים"

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג, 3 
מפלסי, מושקעת מאוד, 
6 חדרים, גג-ענק, ק"ב, 

220 מ"ר + אופציה 
לחדרים נוספים, חזית, 3 
כ"א + חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ירושלים, 5 חדרים, 110 

מ"ר, מחולקת ל- 4 
חד' + 1 חד', משופצת 
חלקית, ניתנת לחלוקה 

נוספת, מיידי, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! בבירנבוים, 
ענקית, 4 חדרים, 90 מ"ר 

+ 3 יחידות 40 מ"ר כל 
יחידה, כניסות נפרדות, 

מושקעות כחדשות, 
ומרוהטות, תשואה 
גבוהה, 2,760,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות דו משפחתי 
בהר שלום, 6 מפלסים, 
12 חדרים במצב שמור 

עם אופציה לחלוקה ל- 3 
דירות, 6,900,000 ש"ח. 

חמד נכסים,
053-3357316)18-18(_____________________________________________

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות ומפתח 

במשרד, 4,100,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, בית 
פרטי, 600 מ"ר בנוי + חניות, 

מטופחת, נוף מרהיב, פיר מוכן 
למעלית, 6,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)17-17(נכסים" 03-5791514

 בלעדי! ברבנו-תם 
פנטהאוז 110 מ"ר, 5 
חדרים + מרפסות, 4 

כ"א + גג פתוח, מוצמד 
בטאבו על כל הדירה 
+ מעלית עד הבית 

+ חניה, 2,780,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשחל בבנין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בחנה-סנש, דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כ.פרטית, 3,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חד' באזור 
חבקוק, חדשה, נקית 

עם מרפסת גג מסביב, 
מיידית. בתווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס באזור 
מנחם, מפואר, משופץ מהיסוד 

+ מעלית + חניה, חזית, 
2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס באזור 
חרל"פ, כ- 220 מטר, קומה ד' 
+ מעלית + חניה, 2,900,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 5.5 ח' 
באזור רחוב חברון + מעלית + 
חניה, כ- 185 מטר אזור שקט, 
2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בהרואה גבול רמת-
גן/ב"ב, דופלקס יוקרתי 

ומפואר למבינים!!! 
נוף אויר!!! 170 מ"ר 

+ מרפסות, 4,000,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח, 03-8050080

 ברחוב הרב שטרסר, 
כ- 160 מ"ר בנוי, מחולק, 

משופץ, 70 מ"ר + 90 מ"ר 
##ברבנו אשר, כ- 140 מ"ר, 
ניתן לחלוקה, מעלית, ק"5, 

משופצץ. תיווך,
050-4144602)18-18(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס 
מושקע ומרוהט, 160 מ"ר, 

ק"ג ללא, ניתן לחלק בקלות, 
2,270,000. תיווך "מעוף 

_____________________________________________)18-18(מגורים" 03-6121091

 במשולם ראט, 
מבחר דופלקסים, החל מ- 

1,850,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות! במנחם/בן 
גוריון, דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים + גג גדול, כ- 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית 

+ 2 חניות מקורות 
בטאבו, 2,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 ליד העיריה, דופלקס 
220 מ"ר, 7 חדרים, 
קומה 3 + מעלית + 

סוכה גדולה, משופצת 
עם אופציה ליחידה. חמד 

_____________________________________________)18-18(נכסים, 053-3357316

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור קוטלר, מיידית, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בחזון איש, 5.5 חד', 
ענקית, 120 מ"ר, ק"א, מצב 

מעולה, 2,590,000. תיווך 
_____________________________________________)18-18("מעוף מגורים" 03-6121091

 בלעדי!! במנחם, 5 
חדרים, ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,250,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' בשמחוני, 5 
חד', 120 מ"ר + אופצית בניה 
10 מ"ר לסוכה. רי/מקס משה 

_____________________________________________)18-18(דסקל, 050-5926021

 ברבי-עקיבא, 5 חד', 
גדוה ומשופצת, מחולקת + 

אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' בסיום בניה, 5 
חד', 125 מ"ר, ק"א + מעלית 

+ חניה, חזית, 2,500,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באלוף שמחוני, דירת 5 
חדרים )3 במקור(, 100 מ"ר, 

קומה ראשונה, 1,750,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך, 055-9941042

 בגבעת רוקח, 4 חד', 
מקסימה, ק"ב, מעלית, בנין 
חדיש, נוף פתוח, 2 שכנים 
בקומה, 1,820,000. תיווך 

_____________________________________________)18-18("מעוף מגורים" 058-7071702

 בעמי, 4.5 חד', כ- 90 
מ"ר, ק"ג, ללא, חזית, 3 כ"א, 

גג בטון, בנין מטופח, פינוי 
מיידי, 1,840,000. תיווך "מעוף 

_____________________________________________)18-18(מגורים" 03-6121091

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, מתוחזקת 
ומסודרת, קומה נוחה, אופ' 

בצד, 1,450,000, גמיש, 
לרציניים בלבד. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד' + מרפסת 
ענקית + אופציה, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבניין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,000,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות



ז’ - ט’ באייר תשע”ז  3-5/5/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

גבעת שמואל

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, 

משופצים ק"א, עם 
אופציה לתוספת 15 
מ' 1,100,000 ש"ח, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

ק"ג, גג בטון, עם אופ' 
לבנות על הגג, 3 כ"א, 

חזית, מידי, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים

 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה

+5 חדרים

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

 בנורדו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת + אופציה, 

1,370,000 ש"ח, המחיר גמיש 
לרציניים!! לל"ת,

053-3135048)14-18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן. 
לל"ת - 810,000 ש"ח,

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

רעננה

 בהזדמנות בכפר 
גנים ג', דופלקס 6 חד', 

משוקע מאוד, נוף פתוח 
במיקום מעולה. מוטי, 

052-5703636)14-18(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

איכותית וכן דירות נוספות. 
_____________________________________________)12-32(תיווך בית יוסף, 054-8476888

3-3.5 חדרים

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. פרטית, 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

דופלקסים

צפת

4-4.5 חדרים

אלעד

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בשיכון ג', 4 חד', 
מטבח ענק, משופץ + 
סוכה, 80 מ"ר. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 3 חד' בבנין חדיש בר' 
עקיבא/הרב קוק, חזית, 

מזגנים, סורגים. תווך 
אשכנזי,

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבניין 
חדיש, 3.5 חדרים במקור 

משופצת מהיסוד! + 
מרפסת שמש וסוכה, 

ב- 1,580,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 050-4177750

 מציאה! באזור דנגור/
המכבים, 3 חדרים, 

משופצת מהיסוד + 
סוכה, קרוב לגינה, ב- 

1,275,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 050-4177750

 תיווך. 3 חדרים, כ- 70 
מ"ר, משופצת + אופציה, 

קומה נמוכה, אזור פ"כ, פינוי 
מהיר, 1.32 מיליון, גמיש,

054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 בואו לראות! בשניים, 
ק"א, 2.5 חד', 62 מ"ר, 

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בבן-זומא, 3ח' + אישור 
בניה ל- 20 מ"ר נוספים, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,880,000 ש"ח 

מפתח ב- "אפיק נכסים" -03
054-2250000 ,5791514)17-17(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/בגין, 3 
ענקית! סלון ענק, חדרים 
ענקיים + מרפסות, מצב 

מעולה, גג בטון, 1,390,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 

03-5791514)17-17(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,360,000 

ש"ח כולל תיווך,
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 באזור הרב שך, מרכזי 
ושקט, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, שמורה, 4 כ"א, 
א.להרחבה, 1,570,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, דירות 
3.5 חד', 80 מ"ר + מרפסת 

שמש, 1,550,000 ש"ח, מפרט 
עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בפרדס כץ, מיקום מצוי, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ג + גג 

בטון + אישורי בניה, חזית, 
1,360,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 באוסישקין, 2.5 חד', 
54 מ"ר, ק"ב, חזיתית 
ומשופצת + אפשרות 

בניה בגג!!
"מקסימום נדלן"

052-2452820)17-17(_____________________________________________

 2.5 חד' ברח' הרצוג, 
ק"ב, עם מרפסות 

גדולות, מרפסת סוכה. 
תווך אשכנזי,
03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 ברוט, 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,100,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה גג רעפים, 1,100,000 
ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות גדולה בפרדס 
כץ, 2 חדרים, ק"א, 1,020,000 

בי.א. נדל"ן, 054-8462882, 
054-8475577)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 

ענקיים, כ- 70 מ"ר, 
.1,250,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
2.5 חד', 65 מ"ר, אופציה 

27 מ"ר להרחבה, ק"ק, 
1,230,000 כולל תיווך. 

'אפיקי נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

גני תקווה
 בשכונה הדתית ישמח 
מחשה הסגורה בשבת, 3.5 
חד', מרווחת, דירה יפהפיה, 

110 מ', מרפסת שמש, 
ק"ג, מעלית, 1,850,000. 

"century21" טל':
052-3744260)17-17(_____________________________________________

זכרון יעקב
 בשכונה החרדית בזכרון 

יעקב, 5 חדרים, מרווחת, 
מסודרת ויפה, פנוי גמיש, 
מחיר מציאה, 1,990,000 

_____________________________________________)17-22(ש"ח, 052-5727888

 בבית וגן *למכירה/
השכרה, 2,3,4,5,6 חד' *עם/
בלי מעלית *5 חד' + מחסן 
_____________________________________________)17-22(*מחסן. תיווך, 053-3196069

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה! ברמות א' 
בדף היומי, דירת גן, 5 חד' 
במדורגים, ק"ב, 125 מ"ר, 
משופצת, כ.פרטית, חצר 

וגינה 50 מ"ר, נוף מדהים של 
ירושלים, 4 כ.אוויר, אופציה 

ליח' השכרה, רק - 2,290,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)17-17(_____________________________________________

 בנווה יעקב בקמיניץ, 
דירת גן, 4.5 חד' + 2 חצרות 
_____________________________________________)17-17(+ יח"ד. משה, 054-9388085

 בגבעת שאול, 5 חדרים, 
כניסה פרטית + מחסן וגישה 
לנכים, ללא תיווך, 2,550,000 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, 054-6600198

3-3.5 חדרים

 בנווה יעקב הרב פרדס, 
3 חד', לא משופצת במחיר 
_____________________________________________)17-17(סביר. 054-9388085, משה

 בנווה יעקב באשר גולק, 
3 חד', ק"ג, טאבו, מאושרת 
_____________________________________________)17-17(על הגג. משה, 054-4388085

כרמיאל
 5 חד', 127 מ', מרפסת 

ענקית + פרטיות ונוף, 50 מ' 
מהציון של התנא בר קפרא, 

052-7680520)17-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 גבול כפר אברהם 
פנטהאוז, קומה 4/5, 

משוקעת, דר/צפ/מז, קומה 1 
- 3 ח' + יח' הורים, 103 מ"ר. 

קומה 2 - יח' גדולה + גג, 
ממ"ד, מעלית, חניה מקורה 
בטאבו. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 מרכז העיר, דירת 4.5 ח', 
100 מ"ר, קומה 2, משופצת, 

דר/מז/צפ מעלית, מזגן, 
חניה. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 כפר אברהם, דירת 4 ח', 
קומה 7, דר/מז, משופצת, 
ממזוגת, יח' הורים, מעלית 
שבת. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)17-17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ההגנה, 3 חדרים, ק"ק, 
משופצת, 60 מטר,

054-4443194)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית, 

050-3528252)17-17(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 באזור אנה פראנק, 3 
חדרים מרווחת, מסודרת, ק"ב. 

_____________________________________________)17-17(נטלי, 052-2948691

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בבלפור השקט, 3.5 חד', 

גדולה! ק"ב, מסודרת, 
מאווררת, משופצת מהיסוד!!! 

חניה בטאבו, לפרטים:
_____________________________________________)17-17(רם נכסים, 054-5566145

 בבלעדיות! בהזדמנות 
נדירה! בברנדה פינת אחד 

העם, 3 חד', משופצת מהיסוד 
+ יחידת 2 חד', מושכרת, 

לפרטים: רם נכסים,
054-5566145)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות בעיר 
הקודש צפת, דירת 3 

חד', קרקע, משופצת, 
גינה, אזור חרדי, ח"ש, 

500,000. שניר,
052-2888181)17-17(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בעיר הקודש 
צפת, דירת 90 מ"ר, 4 

חדרים, אזור חרדי, ח"ש, 
600,000. שניר,

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 בבן זכאי! 4 חד' - 
ענקית, ק"ב, מעלית, 

מחסן, מטופחת, מרפסת 
שמש, יחידת הורים. 
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חד', 150 
מ', ק"ב עם מעלית, אפ' 

לריהוט, 6,000 ש"ח. 
***בשיכון ה', 4 חד', 

משופצת, ק"ב, 120 מ"ר 
+ מרפסת שמש. "יאיר 

_____________________________________________)17-17(נדלן", 052-7633978

 תיווך. בהזדמנות, להשכרה 
דירות חדר/שניים אזור פ"כ, 

מרוהטות, כניסה מייידת, מחיר 
אטרקטיבי. דוד,

054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

■בר' עקיבא ליד גן 
ורשה, 3 חד' 70 מ' ק"ק 
עורפית עם חצר, אפש' 

לחלוקה,1,480,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' דניאל 3 חד' 
קומה ג' ואחרונה, 

אופציה להרחבה מידית, 
40 מ"ר +אופציה, בניה 

על הגג, 1,480,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 

מפרט- גבוה, 1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד' 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 3 חד' 
גדולה + מרפסות, מעלית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 במימון 3 חד' + מרפסת, 
משופצת, ק"ק, 1,580,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בקרית הרצוג באזור 
מעולה, 3 חדרים, חזית, קומה 

רביעית ללא תיווך,
052-7621678)18-21(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב מינץ, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, ק"ב, 

משופצת ברמה גבוהה. תיווך, 
050-4144602)18-18(_____________________________________________

 באלוף שמחוני, דירת 5 
חדרים )3 במקור(, 100 מ"ר, 

קומה ראשונה, 1,750,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך, 055-9941042

 בתנאים, 3.5 ענקית, 
כ- 100 מ"ר, ק"ג, ללא, נוף 
פתוח, 3 כ"א, אופציה על 

הגג, 1,550,000. תיווך "מעוף 
_____________________________________________)18-18(מגורים" 03-6121091

 באברבנאל, 3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, טאבו משותף, 

990,000 מזומן. נדל"ן הקריה, 
054-8472222)18-18(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, מפוארת!! + מרפסת 

סוכה, קומה נוחה, 1,380,000, 
גמיש. נדל"ן הקריה,

054-8472222 ,050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בז'בוטינסקי, 
עורפית לב"ב, קומה ב', 

משופצת + אופצייה לסוכה, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,360,000 

ש"ח כולל תיווך.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)18-18(_____________________________________________

 בבניין-חדש באניליבץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 במימון, 3.5ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג 

1,780,000 ש"ח, גמיש. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באהבת 
שלום, כ- 50 מ"ר, 

2.5 חד', ק"א, חזית, 
משופצת מהיסוד ברמה 

גבוהה ביותר, 1,260,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך, 03-8050080

 בלעדי, מציאה 
ברב קוק, 2 חדרים, 

כ- 55 מ"ר, ק"א, 
עורפית + אופציה 

לסוכה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברחוב ברוט, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 
51 מטר + אופצייה קיימת 

ל- 20 מטר + אופצייה לסוכה, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד' מרווחת + 
מרפסת, יפהפייה, 1,440,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
שקטה ושמורה, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בהרצוג, דירת גן, 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 
גינה, 2 יח'י מושכרות. רי/

מקס, משה דסקל,
050-5926021)18-18(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' 
מחולקת ל- 2 יחידות המכניס 

5,900 ש"ח לחודש, ק"ב, 
1,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 בזכרון משה, 4 חד', 
מושקעת, ק"כ + חצר ללא 
מדרגות, 1,830,000 ש"ח, 

052-6616695 ,058-3232946)18-19(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 4 חד' 

דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 
מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו( משופץ + 

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת, 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)18-18(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיווניםח, 

ק"ב, קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול- "אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)18-18(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד' משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 בגבעה הצרפתית 

המתחרדת, 4 חדרים, 
משופצת )בר כוכבא(, רק 

1,600,000 )גמיש(. תיווך רומן 
_____________________________________________)18-18(מ. 052-6566361

 ברמות א': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע ל- 40 מ"ר, 

ק"ב, 3 כיווני אוויר, בסולם-
יעקב, 1,820,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 
ת.ב.ע. 1,600,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים

 רוטשילד/הרב קוק, 
6 חדרים )דירה בקומה( + 

מעלית ומרפסת שמש, 
2,150,000 ש"ח,

050-4464170)18-18(_____________________________________________

 צמוד לכפר אברהם, 5.5 
חדרים, כ- 130 מ"ר, דירה 
יחידה בקומה 2, מ.שמש, 

מעלית, חניה. 054-2390027, 
_____________________________________________)18-18(אמא נכסים

 רח' פיק"א, דירת 74 מ"ר, 
2.5 ח', 3 כ"א, קומה ראשונה, 

עורפית ושקטה.
_____________________________________________)18-18(054-2390027, אמא נכסים

 בשפירא, 4 חדרים, קומה 
א' + מרפסת שמש + מעלית 

וחניה, 1,590,0000 ש"ח, 
050-3528252)18-18(_____________________________________________

 כפר גנים א', ברח' ראב, 
4 ח', כ- 112 מ"ר, משופצת, 

3 כ"א עם חניה בטאבו, מקום 
שקט ופסטורלי.

_____________________________________________)18-18(054-2390027, אמא נכסים

 מפרטי, 4 חד', מרווחים 
באיריסים, 4, ק"ז, מעלית + 
חניה, נוף פתוח, 1,660,000 

_____________________________________________)18-21(ש"ח, 050-7346232

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)18-18(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו' 3, 

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)18-18(משה דסקל, 050-5926021

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4, ללא מעלית, 

050-3528252)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בפרישמן, 3 
+ וחצי, קומה 1, 1,290,000 

_____________________________________________)18-18(ש"ח, 050-3528252

2-2.5 חדרים
 ברוטשילד 2.5 חדרים, 
80 מ"ר, קומה 3, אחרונה, 

עורפית בלי מעלית + מרפס 
סוכה גדולה! דירה שמורה, 

1,265,000 ש"ח. "בני נכסים" 
050-8663347)17-20(_____________________________________________

 פינסקר 29, 2 חדרים, 
_____________________________________________)17-17(ק"3, 054-4443194

3-3.5 חדרים

 מציאה בעיר הקודש 
צפת! 3 חד' 50 מ"ר, 

שמורה מאוד, אזור חרדי, 
מעולה, 410,000 ח"ש. 

_____________________________________________)17-17(שניר, 052-2888181

 במתחרדים, 3 ח', 
משופצת פלוס מרפסת ונוף 

מדהים, מציאה, 570,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח, 050-3202551

 בדרום העיר, 3 ח', 
משופצת לגמרי, קומת קרקע, 
_____________________________________________)18-18(כניסה פרטית, 052-8045458

 בפרויקט חדש, 
דירות 4-5 חד' מרווחות 
ופנטהאוזים יוקרתיים, 

מיקום מרכזי ונגיש 
)מרכזי קניות, פארקים( 

ברחוב שקט, ליווי בנקאי, 
מחירי מבצע ותנאי 

תשלום נוחים במיוחד, 
החל מ- 2.4 מיליון,

054-3487578)18-18(_____________________________________________

 באפשטיין, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת 

ומרוהטת, ק"ק, מייידי, 
3,000 ש"ח. **בחברון, 

יחידת 2 חדרים, ק"ד 
+ מלעית, משופצת 

ומרוהטת, 3,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן 
5 חדרים, 125 מ"ר פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 

ומרווחת, עם חצר 
ענקית, 180 מ"ר. חמד 

_____________________________________________)18-18(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ה', 4 חד,' 
משופצת, ק"ב, 120 מ"ר 

+ מ.שמש ***בפרדו, 
5 חד', 150 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, חזית, 6,000. 
"יאיר נדלן"

052-7633978)18-18(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, 3/4 חד', 
מפוארות, החל מ- 4,900 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 בעמק יזרעאל 4חד', 
115 מ"ר, מרפסת, מעלית, 

חניה, סוכה, 1,830,000 ש"ח. 
050-8898020)18-21(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

מבנים
 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 

מבנה לכל מטרה, דלתות 
גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 

תלת פאזי. 052-3307454, 
_____________________________________________)08-20(רמי

מחסנים

משרדים

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

 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)48-47/17(_____________________________________________

אור הגנוז

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

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

קיט 
ונופש

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-21/17(_____________________________________________

מושב תרום
יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 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_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

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

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-16/17(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-17/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-20ל(058-3242225

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

בית חורון

 "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(_____________________________________________

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

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בר יוחאי

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

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-28/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ערסלים, 050-2230470,
04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

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

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

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-18(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

טבריה

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

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

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

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-21(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן

בני ברק

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

מושקע, 2 חד', ק"ק 
32 מ"ר כניסה נפרדת,, 
675,000 ש"ח, תשואה 
מעל 5%,  בלעדי תיווך 

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

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בבניין גרנדהול, 
כיתות מאובזרות לקורסים/

_____________________________________________)14-18(פעילויות, 054-8468384

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
נופש חדשה ומפוארת, נוף 

מרהיב, עד 45 איש,
052-7164243)18-28(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

פתח תקווה

1-1.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' 
גד' )לא יחידה(, ק"ק, 

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

מאירוביץ 03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

למכירה 

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית
בטבריה

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

ביקוש 
דירות

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)14-22(_____________________________________________

 יח"ד ברוזנהיים, מרוהטת 
קומפלט, חדשה ומפוארת, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-7125954)16-19(_____________________________________________

עמנואל

050-3336353

טיולי 
שטח

רכיבה 
מערבית

רכיבה 

טיפולית

ימי 
למשפחות גיבוש

ועובדים

חוות
חווה במושב חמד

 חדר וחצי ברמת אלחנן, 
ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, 

מסורגת, 2,400 ש"ח,
052-7614934)17-20(_____________________________________________

 יח"ד, 2 חד', ק"א, 
בפוברסקי, מרוהטת, 2,600 

ש"ח, 03-5791661,
052-5932500)17-20(_____________________________________________

 בחתם סופר, דירת גן 
2 חד', מרווחת, לזו"צ, פינוי 

בעוד חודשיים, 950 ש"ח, 
054-6648933)17-20(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
להשקעה, מחולקת ל- 3, 

שכירות ב- 5,500, נמכרת ב- 
050-7775343 ,1,150,000)17-20(_____________________________________________

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד 600 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)17-18ח(053-2743931

 מעוניין לשכור חדר 
כשותף עם בחורים בירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)17-18ח(052-7396092

 שטח כ- 70 מ"ר, משופץ, 
עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
מרכזי, 6,500 ש"ח לא כולל 

_____________________________________________)17-20(מע"מ, 058-5853500

 בין המרכזית לסנטר 
בירושלים מול הרכבת לת"א, 
כ- 45 מ"ר, להשכרה 9,800 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, מיידי, 058-4115889

 למכירה/השכרה, 
120 מ', אורח החיים פינת 
חזון-איש, 1,300,000 ש"ח 
במרתפים, להשכרה 7,500 

_____________________________________________)17-17(ש"ח, 050-2229247

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה 3,500 ש"ח.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 מחסנים ב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מטר עם גישה 

_____________________________________________)17-20(לרכב, 052-7142450

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן, מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)17-20(גדול שימושי, 054-6677997

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שטה וכדו', 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)17-17(כשותף, 053-3157272

 להשכרה במתחם אוסם 
ב"ב, משרד מפואר וממוזג + 

מטבחון ושרותים,
052-7678583, 050-5674924

052-7132179)17-18(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)17-18(משרד, 050-4115510

 להשכרה לאנ"ש, 30 מ"ר, 
מפואר, בחזון איש/רשב"ם, 
כולל מטבח, שרותים ומזגן, 

054-8401025)17-20(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
_____________________________________________)17-28(וקבוצות, 052-7632474

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 8 

מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)17-20(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

 להשכרה דירות נופש 
בטבריה על בסיס יומי/חודשי 

מ- 80 ש"ח ללילה,
054-2566965)17-18(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

צפת
 בעיה"ק צפת, לחרדים 

בלבד, 3 חד',82 מ"ר, 2 
קומות, מרפסת נוף, אזור 
חרדי, 2,200 ש"ח. שניר 

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 מציאה למכירה גג 
עם 2 יחידות ק"4, 

המושכרות ב- 5,000 
ש"ח )טאבו משותף(, 

1,200,000 ש"ח, 
בלעדי  ש. מאירוביץ 

03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 6,800 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בשד' רמז, 4 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

5,900 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בפ.כץ, א.מצוין, חדשה 
בסטנדרטים גבוהים, 3 חד', 

מיידי, 054-8484502,
052-6557299)14-18(_____________________________________________

דופלקסים

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
רח' שקט בבנין חדש, 5 חד', 

יוקרתית + מעלית + חניה 
כפולה, ק"ב, חזית )מעט 

דיירים(, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 3 חד' ענקית באזור 
מנחם, ק"ב, ממזוגת, 

שירותים כפולים, 
מאווררת, ריקה. תווך 
_____________________________________________)17-18(אשכנזי, 03-5791770

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע, ג', 2,800, מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בשד' גרשטנקורן, 2.5, 
כשלושה + 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, מטבח חדש, 
פינוי מיידי, 4,000 ש"ח,

050-5219692)17-18(_____________________________________________

 ביחזקאל, 2 חדרים, 50 
מ' נטו, 3,300 ש"ח,

050-2229247)17-17(_____________________________________________

 2 חדרים יפהיפיה, 
מרוהטת, ממוזגת, קרקע, 

מיידית בשכונת אור החיים, 
052-7648100 ,03-6191468)17-17(_____________________________________________

 שניים ליד אנילביץ, מזגן, 
ריהוט חלקי, כ- 40 מ"ר, חצר 

_____________________________________________)17-18(קטנה, 2,950, 03-5781358

 ברמב"ם, יחידת דיור, 
2 חד', כ- 25 מ"ר, חדשה, 
ממוזגת, ק"ב, 2,200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-21(פינוי 15.6, 052-6160852

 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג 
בגני הזית, בבנין חדש, 5 
חדרים, קומה 5, מוארת 

ומאווררת + סוכה + 
מעלית, מיידי, 5,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בלעדי!! בבית יוסף, 
4 חדרים + מרפסת + 

סוכה, שמורה ומטופחת, 
ק"ג, חזית + מעלית 

+ חניה פרטית, מיידי, 
5,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' 4.5 חד', קומה 
1, 3 כיווני אוויר. משה דסקל - 

רי/מקס עוצמה,
050-5926021)18-18(_____________________________________________

 ברח' בארי, לזו"צ, 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, כחדשה, ממוזכת, 

ק"ק, סורגים, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)18-21(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 45 מ"ר, 
חדשה, ממוזגת, ק"ק, סורגים, 

_____________________________________________)14-18(3,000 ש"ח, 054-4797080

 בא. בעלי מלאכה, יח"ד, 
2 חד', כ- 50 מ"ר + מרפסת 

סוכה גדולה + מעלית, 
_____________________________________________)18-19(משופצת, 054-3455437

 מציאה! לזו"צ, משופצת, 
ממוזגת, אפשרי לריהוט חלקי, 
אזור גן וורשא, כניסה פרטית, 

_____________________________________________)18-21(2,500, מיייד, 054-6804376

 בשיכון ה', 1.5 חד', 
ק"ק, חצר, ממוזגת, לזו"צ או 

סופרים, 2,600 ש"ח, מיידי, 
054-8518688)18-21(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 25 מטר, ק"5, 
מרוהטת קומפלט כולל 

חדר שינה ומוצרי חשמל 
קומפלט, דוד"ש, לזוג 
צעיר בשיכון ה', בית 

יוסף, 3,000 ש"ח, גמיש, 
058-3258284)18-21(_____________________________________________

 בהזדמנות! בנורוק, 
ק"ד, יחידת דיור גדולה, 
2,350 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)18-18(_____________________________________________

 ברח' חברון, יח"ד חדשה 
ויפיפיה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 2,500 ש"ח,
050-6285999)18-19(_____________________________________________

ירושלים

 מציאה! ברמות ד' ברובין, 
דירת גן, 5 חדרים, 115 מ"ר, 
קומה 0.5, משופצת ברמה, 

חצר 50 מ"ר עם פרגולה 
מקורה, מ.סוכה, רק 5,950 
ש"ח, מיידי, בלעדיות בנדל"ן 

_____________________________________________)18-18(אריאלי, 02-5714636

1-1.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בהזדמנות! ברמות ד' 
ברובין דירת חדר, 15 מ"ר, 

מרוהט, קומה 0.5, משופץ, 
חלונות, מוארת, רק 1,650 

ש"ח, מיידי, בלעדיות בנדל"ן 
_____________________________________________)18-18(אריאלי, 02-5714636

 בהדר גנים, בית פרטי, 
8.5 חדרים, מטבח ענק עם 
כיור כפול, גינה יפה, מקום 

שקט, חניה בשפע.
_____________________________________________)18-18(054-2390027, אמא נכסים

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)18-18(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)18-18(_____________________________________________

 בקרית מלאכי, רק חצי 
שעה נסיעה מבני-ברק, דירות 
להשקעה החל מ- 650,000 
ש"ח בלבד!!! תשואה יפה, 
_____________________________________________)18-18(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באשקלון, מבחר דירות 
להשקעה, תשואה גבוהה, 

החל מ- 790,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)18-18(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באזור עזרא - וויז'ניץ, 
משרד/חנות, 25/30 מ"ר, 
חדש, מושקע, שרותים + 

_____________________________________________)18-21(מזגן, 053-3117595

 בהזדמנות, חנות - משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, כ- 30 

מ"ר + שרותים, מיידי,
054-8405062)18-19(_____________________________________________

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא, כ- 90 מ"ר, 

מושקעת, ק"א, חזית, 
מושכרת לתקופה 

ארוכה, תשואה חודשית, 
11,500 ש"ח + מע"מ, 

2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
להשכרה! 30 מ"ר בקניון 

רמות, מיידי! טוב לכל עסק, 
חנות, ארגון, וכו'. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 050-9051355

 מציאה בהזדמנות!!! 
משרד בלב בני-ברק,

03-8050080)18-18(_____________________________________________

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת, 
גדולה ויפה, קרוב לקרית 

שמואל על בסיס יומי,
054-8437033)18-19(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)18-21(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 5 חד', 2 
מפלסים + גג, 3 כ"א, מיידי, 

ממוזגת, ק"ד + מעלית
052-7143994)18-21(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, 
כניסה משותפת, רח' חברון, 
כולל מים, חשמל, ארנונה + 

ריהוט, 1,800 ש"ח
054-4400074)18-21(_____________________________________________

 ביונה הנביא )קרוב 
לאדמו"ר מגור(, 2 חד' + 

מטבח גדול + סוכה, מרוהטת, 
_____________________________________________)18-19(ק"ד בלי. 052-7181113

 זכות לדירה ליד 
רעננה, 300 מ"ר, 

388,000 ש"ח. מחיר 
סופי עד דירה, ללא עלות 

_____________________________________________)18-21(נוספת 050-5483322
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הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כלי כסף

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-18(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-20(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-18(האחרון, 08-6211112

לימוד נהיגה
 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-22/17ל(

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

הונדה

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
כל המכוניות, משאיות, 
רטקטורים, אמינות + 

_____________________________________________)21-20/17(אישורים, 052-5752933

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-18/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

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: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

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)29-28/17(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-21(דירה? 054-8526034

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-20(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי מחשוב

שירותי מחשוב

052-5622080

לביקור

תיקון | שדרוג | מכירה 
לכל סוגי המחשבים

בעת 
התיקון  0&

מחשב + מסך + 1000 
משחקים וסרטי טבע - 850& 

לפרסום
03-6162228

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

 לחתן דרוש שולחן, מיטות 
חדר שינה, מכונת כביסה, 

בדחיפות, התורם יפנה,
_____________________________________________)16-17ח(054-8420158

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך מכונת כביסה בירושלים, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3141470

 מעוניין לקבל לפסטיק 
כיוון מכונת תספורת פנסוניק 
_____________________________________________)16-17ח(ER206, טל': 052-7658245

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-19/17(_____________________________________________

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

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

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

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

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

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

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-20/17(_____________________________________________

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

'הבית בצפת'
(לשעבר מלון ת"א)

04-6972555
077-3601130

מארח לחופשה קסומה
בבין הזמנים ניסן 

רק 120 ש"ח לאדם 
כולל ארוחת בוקר 

מינימום 3 בחדר

ערד

 "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(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה מהודרים - מאובזרים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי ומרפסות, 

052-2840299)16-19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים ענקית 
בצפון )נוף לכינרת צפת( 

18 חד' )עד 60 איש( קרוב 
לביהכ"נ. מרכז הזמנות

)16-41(              052-9170694 _____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)16-19(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

סיטרואן

מאזדה

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "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

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

פורד

 מאזדה 5 כסופה, 2010, 
97,000 ק"מ, שמורה ונדירה 
_____________________________________________)14-18(באזור המרכז, 053-7467673

 סיטרואן פיקאסו 2012 
במצב מצוין, 7 מקומות, 

_____________________________________________)14-18(39,000 ש"ח, 052-7684543

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)16-20(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 הונדה סיויק שנת 2001 
_____________________________________________)17-20(במצב מצוין, 058-4918488

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, מיזוג 
אוויר ושירותי נקיון למשרדים, 

052-5225756)17-20(_____________________________________________

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)17-18ח(1-599-500-003

 נמצאו שני כרטיסי רב קו 
באוטובוס 597 ניתן לקבלם על 

_____________________________________________)17-18ח(פי סימנים, ב- 054-8474591

 נאבד לפני כ- 3 חודשים 
מערך צרור מפתחות, החשוב 
מאוד לבעליו באיזור שיכון ג', 
_____________________________________________)17-18ח(03-6767360, 054-8470626

 נאבד לפני כ- 4 וחצי 
חודשים בערך, ארנק ובו סכום 

כסף די גדול באיזור שיכון ג', 
_____________________________________________)17-18ח(03-6767360, 054-8470626

 אבד צמיד פנינים לפני 
פסח בב"ב באיזור ויז'ניץ, סוגר 

_____________________________________________)17-18ח(מזהב לבן, 054-8413424

 מעוניין לקנות את הספר 
ה"בריחה מהודו",

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת ל- 2 מיטות, עמודון 

_____________________________________________)17-18ח(לספרים, 054-8410655

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7653753

 דרוש לאברך סטנדר 
מתכוונן או במצב שכיבה 

_____________________________________________)17-18ח(קבוע למסירה, 052-7115179

 משפחה ברוכה תשמח 
לקבל פליימוביל במצב טוב, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7616301

 גמ"ח תחפושות ישמח 
לקבל תחפושות שכבר לא 

משמשות אתכם,
_____________________________________________)17-18ח(02-6421424

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"והגדת" בתרומה או בזול, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3237073

 דרושים לאברך: מכונת 
כביסה, 2 מיטות, שולחן 

וכסאות, כנור, 050-4175368, 
_____________________________________________)17-18ח(אפשר להשאיר הודעה

 דרוש לישיבה מחשב נייד 
בתרומה עבור כתיבת חידושי 

_____________________________________________)17-18ח(תורה, טל': 052-7106267

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)17-18ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה 
וכן במאוורר או מזגן נייד, 
_____________________________________________)17-18ח(בירושלים, 052-7163334

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 אם ברשותכם תפילין ללא 
שימוש, אנו נעשה מהם גמ"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)17-18ח(בתרומה, 052-7396092

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

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

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

 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(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-19ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 ל"ג בעומר בבית ארז 
בהר כנען - 50 מיטות, ל- 2 
לילות במתחם חרדי מרווח, 

052-4281804)18-21(_____________________________________________

 4 חד' בעתיקה, ממוזגת, 
יפה ונקיה עם נוף להרי מירון, 

053-3133173)18-18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 טויוטה 2009 אוטומט, 
שניה, טסט לחצי שנה, 

שמורה, 30,000 ש"ח,
054-8484544)18-19(_____________________________________________

טויוטה

 פורד פוקוס 2013, 
130,000 קמ"ש, שמורה + 

אחריות, 42,000 ש"ח
052-7695162)18-19(_____________________________________________

 צלם ארועים מקצועי 
בעל נסיון, בתחום - התמורה 

הטובה לכסף שלכם!
_____________________________________________)18-21(054-7494088, מיכאל

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור/נרתיק 

תכלת, באוטובוס בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)18-19ח(052-7145526

 נמצא באלעד, כרטיס 
זיכרון לפני מס' שבועות, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7172772

 נמצאה חצאית שחורה 
ברח' רבי עקיבא,

_____________________________________________)18-19ח(052-2260221

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)18-19ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)18-19ח(הודעה

 דרוש בתרומה, כסא ילדים 
מתחבר לאופניים,

_____________________________________________)18-19ח(050-4165680

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים, אופניים חשמליות, 

_____________________________________________)18-19ח(053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך, סימילאק/מטרנה 
_____________________________________________)18-19ח(בירושלים, 053-3141470
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www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

■ 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)48-22/17(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-19/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-19/17(         052-6732122_____________________________________________

דרושים

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מתאמת פגישות 
מהבית, נסיון ומחשב 

חובה, שכר + עמלות + 
כושר ביטוי גבוה,

052-4455577)12-16(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
המחשוב בחינוך, דרושה 
אשת מכירות ומתאמת 

פגישות בעלת מוטיבציה 
גבוהה, אנרגטית, 

אחראית ומסורה, ידע 
ביישומי מחשב חובה!!! 

סביבת עבודה נוחה 
ונעימה, שעות נוחות, 
בסיס + בונוסים, קו"ח 

לפקס: 03-6199165 או 
למייל:

info@tik-tak.co.il)16-18(_____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
לקיץ בשנה“ל הבאה

תנאים מעולים למתאימות

דרוש איש מכירות מנוסה 
לרשת חנוית רהיטים מובילה. 

_____________________________________________)13-21(אסף, 050-2266802

 דרוש/ה בדחיפות 
מלווה בהסעה לתינוקת 

בת שנה מתל ציון 
לירושלים וחזרה, בבוקר 

ובצהריים בתשלום סביר, 
,052-7113982
050-4190456)13-17(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס 
זהיר לעבודה בהסעות באזור 

המרכז, שכר הולם,
053-3131101)13-17(_____________________________________________

 לצרכניה בפתח-תקווה, 
דרושה קופאית, יראת שמים, 

גמישות בשעות, שכר נאה 
_____________________________________________)16-19(למתאימות! 052-7620537

 למעון בעיר אזור, 
דרושות מטפלות, 

תנאים טובים. חדוה, 
052-4825215. שרית, 

050-5723896)13-17(_____________________________________________

 דרושים/ות איש תחזוקה 
לישיבה )מרכז(. מנה"ח לחברה 

)מרכז(. נהגי ב' מנוסים. רב 
מפקח מח' כשרות )י-ם(. 

מנהל מכירות למשרד נסיעות, 
15,000 ש"ח )י-ם(. מזכירת 

מנכ"ל, 7,000 ש"ח )י-ם(. 
עובדים/ות מהבית למגוון 

תפקידים ועוד אלפי משרות. 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)13-13(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל 
הסדר לבתי סוהר 

מגיל 18 ומעלה )ללא 
משפחות(, בעד תשלום 

סמלי, זיכוי הרבים!
054-8486824)13-14(_____________________________________________

■ למעון חמים בפ"ת, 
מטפלת, מובילת כיתה, 

עבודה מידית, לפרטים, רויטל 
054-2449121)13-17(____________________________________________

■ סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, למשרה 
מלאה/חלקית, שכר 

גבוה! תנאים טובים! 
)13-17(  052-3838484____________________________________________

 למשרד יחסי ציבור דרושים 
שני מנהלים/ות שותפיים 

עיסקיים בעלי/ות נסיון 
ויכולות כספיות חובה בלבד, 
המודעה פונה לאנשים/נשים 

רציניות בלבד למסע קמפיינים 
ופרסומות, 054-5663798

yaronlav35@gmail.com)14-17(_____________________________________________

 לכולל הוראה בתל-
אביב, יתפנה מקום לזמן 

קיץ הבעל"ט, הסעה מב"ב, 
לפרטים נוספים:

052-7117085)14-14(_____________________________________________

 דרושים לכל חול המועד 
פסח עובדים למתקנים 

מתנפחים/חשמלי, +18, 
רציניים ואחראים. 1. למודיעין 

עלית. 2. לפארק הירקון, 
פרטים והרשמה עדיפות 
_____________________________________________)14-14(בהודעה: 054-2884773

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)14-14(לפרטים: 052-7652801

 מנהלת חשבונות/
יועצת מס, למשרד רו"ח 
חרדי, עדיפות נסיון, מיידי, 

052-2808734
hagit@hirshfeld-cpa.co.il)14-16(_____________________________________________

054-3036882

דרושה לגן 
בפ”ת

גננת לגילאי 2-3 
אחראית צהרון 

תנאים טובים

 בירושלים, מנקה לבנק 
בשכונת גאולה, 6 ימים + 

פיצול בצהרים פעמים בשבוע, 
050-5305916)16-19(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה גננת/
סייעת, משרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)16-17(טובים, 050-4115695/4

 לגילאי 2-3 בגבעת 
שמואל, סייעת, 11-16:30, 

מיידי, תנאים טובים,
052-6471287)16-18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)16-17(ברוטו, 058-4777734

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, במיידי: 1( סייעת 

בוקר/צהריים. 2( גננת לגילאי 
שנתיים, תנאים מעולים,

052-7177524)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון בגבעת שמואל, מיידי, 

אוירה חמה ומשפחתית, שכר 
נאה למתאימות,

050-8883909)16-19(_____________________________________________

 למשרד רו"ח ותיק 
בירושלים, דרוש/ה מזכיר/ה 

ראשי/ת למשרה מלאה 
אחראי/ת, מסורה/ה, יוזמ/ת 
בעל/ת יחסי אנוש מעולים, 

קו"ח למייל :
yair@bar-eil.com)16-19(_____________________________________________

 לחנות צילום, עובד/ת ידע 
במחשבים, משרת ערב,

03-6199392 ,054-5793174)16-17(_____________________________________________

למעבדת קוסמטיקה 
מובילה דרושה פקידה 

בעלת ידע ב-
office, excel ,word 

לעבודה קבועה, ארוכת תווך
קורות חיים לפקס:

 03-6166595, או למייל:
 ofelia0807@gmail.com

 דרושים עובדים למטבח 
מזון קר, רשיון - יתרון, 

_____________________________________________)14-18(לפרטים: 054-2068068

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

 גן דתי לאומי בכפר גנים, 
מחפש איש חינוץ, סייע/ת 
מבשל/ת, 054-2040504, 

054-2129454)14-17(_____________________________________________

 מטפלת למעון פרטי 
בגבעת שמואל, תנאים טובים. 

_____________________________________________)14-16(050-7250631, ניקול

 לחברת הובלה במרכז 
דרושים נהגים רשיון ג', חובה 

תנאים טובים למתאימים, 
052-6628690)17-20(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
_____________________________________________)17-20(לשנה"ל הבאה, 054-4984209

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, גמישות בשעות, שכר 

_____________________________________________)17-20(הולם, 054-5558835

 לצהרון ברמת אביב של כ- 
10 ילדים, דרושה גננת וסייעת 
לקייטנת הקיץ בין התאריכים, 

2/7-10/8 )2 מחזורים(, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: ענת, 052-7906460

 מיידי! למעון בפ"ת/
גבעת שמואל, -7:00/13:00
17:00, תנאים משודרגים, 

054-8461589)17-20(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה חלקית, ראש גדול, 

ידע בחשבשבת חלונות ואקסל 
חובה, נסיון יתרון, קו"ח:
mirize@gmail.com)17-18(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלת מסורה למשרה 

מלאה, 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)17-18(מעולים! 054-8474393

 מטפלת למעון חרדי 
בבני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים למתאימות, 
סביבת עבודה טובה,

054-8487716)17-18(_____________________________________________

 לחברת מיזוג אוויר באזור 
המרכז, דרושים עובדים בעלי 

נסיון, עדיף רשיון,
053-3365505)17-20(_____________________________________________

 עובדת עם נסיון לגן 
פרטי בהדר גנים לחצי 

משרה, משכורת טובה, 
_____________________________________________)17-18(במיידי, 052-4098725

 למשרד באזור המרכז 
דרושה פקידה עם נסיון ידע 

בהנה"ח + נסיון למשרה 
מלאה, קו"ח למייל: 

racheli@netivc.co.il)17-17(_____________________________________________

 לרשת מזון באשדוד 
דרושות קופאיות לעבודה 
במשמרות, פרטים בטל': 

050-6388152)17-17(_____________________________________________

 דרוש עובד ניקיון יסודי 
ואחראי לנקיון בישיבה בת"א, 
_____________________________________________)17-20(תנאים מעולים, 050-4145684

 התפנה מקום לכולל 
הוראה בת"א, הסעות מב"ב, 

052-7117085)17-19(_____________________________________________

 דרוש עובד דלפק 
למעדניה בב"ב, תנאים טובים 

_____________________________________________)17-18(למתאימים, 053-7516175

 לחנות בגאולה, דרוש עובד 
חרוץ, סביבת עבודה נעימה, 
_____________________________________________)17-18(תנאים טובים, 052-3297537

 לרשת צרכנות באזור 
המרכז דרושים מנהלים/

סגנים לסניפים, תנאים טובים 
למתאימים, קו"ח:

racheli@netivc.co.il
_____________________________________________)17-18(פקס: 03-5325668

 למשרד באזור המרכז 
דרושה פקידה עם נסיון, ידע 

בהנה"ח + נסיון למשרה 
מלאה, קו"ח למייל:

racheli@netivc.co.il)17-18(_____________________________________________

 לחברה בתחום הרפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה מול לקוחות 
ומטופלים, 5 שעות ביום - 

גמיש, 45 ש"ח לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 לחברה בתחום הבניה 
בבני-ברק, עוזר/ת אישי/ת 

למנכ"ל החברה, שעות נוחות, 
8,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 לעמותה בתחום החינוך 
בירושלים, מזכיר/ה לעבודה 

משרדית לעשות הבוקר, א-ה, 
9:00-13:00, 44 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)17-17(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה מוכרת יצוגית, 
אמינה ובעלת נסיון לחנות 

יוקרה של בגדי נשים + 
בונוסים למתאימה,

053-3121251)17-18(_____________________________________________

 למשפחתון בגבול ר"ג-
בני-ברק, דרושות סייעות/גננות 

עם נסיון למשרה מלאה/
_____________________________________________)17-20(חלקית, 050-8938869

 למינימרקט בבסר 
דרוש/ה עובד כללי חצי משרה, 

נסיון חובה, תנאים מעולים, 
050-3235555)17-20(_____________________________________________

 למשרד בגבעת שמואל 
דרושה מנהלת משרד למשרת 

אחה"צ, דרישות:
דוברת אנגלית - חובה,

שליטה בישומי מחשב - חובה, 
שירותית, תקתקנית, ראש 

_____________________________________________)17-20(גדול, 03-5320266

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד, המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: 053-3144553

 למשרד תיווך דירות וותיק 
בירושלים, דרוש/ה סוכנ/ת 

מכירות למשרה מלאה, רכב 
חובה, לפרטים - "צימוקי" 

02-5638221)17-17(_____________________________________________

 עו"ס למשרה חלקית 
בבית אבות לעצמאיים 

בב"ב תנאי העסקה 
טובים ונוחים, קו"ח 
_____________________________________________)17-20(לפקס: 03-6040771

 דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה חלקית, ראש גדול, 

ידע בחשבשבת חלונות ואקסל  
- חובה, נסיון יתרון,

קו"ח למייל: 
mirize@gmial.com)17-18(_____________________________________________

 דרוש עובד לנקיון חדר 
מדרגות, באזור פ"ת-ב"ב,

052-4003742
054-2421196)17-21(_____________________________________________

 למעון, דרושה גננת 
ומטפלת חמה ומסורה, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)17-20(בבני-ברק, 054-8499728

 לאל גאוצו ברמת-גן, 
מלצרים/יות + נסיון, תנאים 

_____________________________________________)17-20(טובים, 052-2745177

 דרושה סייעת לגילאי 
שנתיים בהדר גנים פ"ת, 

מהשעה 8:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)17-18(טובים, מיייד, 050-3904445

 לקידי סטייל ב"ב, מוכרת 
אחראית, משמרות, תנאים 

_____________________________________________)17-18(מצויינים, 050-2050266

 ליועץ מס בפ"ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)17-20(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ברוטו, 

03-5779500)17-18(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות חד 
פעמי "נקי 10" 8:00-15:00 

אחראית עם כושר ניהול, 
תנאים טובים למתאימה, 

053-5251290)17-20(_____________________________________________

 לרשת יפה נוף ברחבי 
האץ, דרושים עובדים, לפרטים: 

1599-581-581 או בסניפי 
_____________________________________________)17-18(הרשת

 לחברה גדולה בתל-
אביב, מנהל/ת חשבונות 

מתחיל/ה, מתאים לסביבה 
חרדית, במיידי, קו"ח לפקס: 

03-9205309, מייל - 
office@malam-gemel.

com)17-20(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון במרכז ב"ב עבור כיתה 

תנוקיה. תנאים מצויינים 
_____________________________________________)17-20(למתאימות 054-2058545

 דרושים עובדים/ת +18 
לאירוע מתנפחים בהרצליה 

ביום שני ערב העצמאות, 40 
ש"ח לשעה, 054-2884773, 

_____________________________________________)17-17(עדיף בהודעות

 למשרד רו"ח במתחם 
בסר דרושה רו"ח הדוברת 
צרפתית שפת אם, קו"ח 

לפקס: 03-6183345
zy@zycpa.co.il)17-18(_____________________________________________

 מעוניינת להכפיל 
הכנסה? עבודה מהבית, 

רווחים גבוהים, הדרכה צמודה, 
058-3204202)18-20(_____________________________________________

 דרוש/ה התחום הביטוח, 
תנאים מעולה, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpi@gmail.com

_____________________________________________)18-21(פקס: 03-6182118

 מנקה למשרד בב"ב, 5 
ימים בשבוע בשעות הערב, 

03-5702045)18-19(_____________________________________________

 דרוש נהג משאית בב"ב 
_____________________________________________)18-19(עם נסיון, 03-5709972

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, מטפלות עם נסיון, 

תנאים טובים. 050-7250631, 
_____________________________________________)18-21(ניקול

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00 ימים 

א-ה, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 למשרד בתחום הפרסום 
ויח"צ מזכיר/ה לעבודה 

מהבית, לעבודה משרדית 
נעימה מול לקוחות קיימים, 

ימים ב-ה שעות גמישות, 50 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן באיזור בני-
ברק מזכיר/ה מנהל/ת משרד, 

שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(קריירה, 072-22-222-62

 למרפאת עיניים 
בירושלים מזכיר/ה, למענה 

בתחום רפואי, שעות נוחות, 
שכר הולם. קריירה,

072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 בירושלים: חנות משקאות 
בהנהלה חרדית מחפש מוכר-

עובד כללי,
052-7615294)18-21(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

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

_____________________________________________)18-19ח(050-4160390

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  avigaily@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מוסר עבודה גבוה
עמידה בזמנים ובתנאי לחץ
אכפתיות, מסירות וחריצות

ידע בסיסי במחשב
נכונות לשעות נוספות

משמרות מפוצלות 

פקיד/ה למוקד זימון תורים
משרה חלקית

מרכז רפואי מעיני הישועה
מקצוענים עם נשמה

למחלקת אחזקה במרכז הרפואי מעייני הישועה

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

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

טכנאי/ת מיזוג אויר
טיפול ואחזקת מערכות מיזוג אויר

ידע במערכות מיזוג אויר- חובה

דרוש/ה 

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
אחזקה מקצועי 03-6714809 

_____________________________________________)18-19(להתקשר 10:00-15:00

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

 למשרד רו"ח במתחם 
בסר, דרושה רואת חשבון. 

נסיון בעמותות יתרון. לפרטים: 
פקס 03-6183345 מייל:

zy@zycpa.co.il)18-21(_____________________________________________



ללקוחות כל 
הבנקים 
ללא עלות

חייגו 8860*

אם נדרשת לך התאמת נגישות, אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר "נפגשים במזרחי-טפחות" עד שבוע לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם 
לאפשרויות. *אין הבנק אחראי לתוכנה של ההרצאה ואין לראות בה המלצה של הבנק להתקשרות עם חברה זו. ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, 

מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

יום שני י"ט באייר, 15.5.17 בשעה 20:00
בסניף טרפון - רחוב רבי עקיבא 64, בני ברק
להרשמה ולפרטים חייגו: 077-600-4060 

בימים א'-ה' 24:00-08:00 וביום ו' 13:00-8:00
www.mizrahi-tefahot.co.il :או הכנסו לאתר

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות

כלכלת המשפחה - בידיים שלֿנו!
עם רונן גוטליב

הרצאות ופעילויות מעשירות למבוגרים וילדים

והפעם מוזמנים להרצאה
במרכז עסקים טרפון בני ברק

ההרצאה
מיועדת

לנשים ולגברים
תתבצע הפרדה
במקומות הישיבה
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