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פישל רוזנפלד

מדד  את  מפרסמים  לסטטיסטיקה  המרכזית  בלשכה 
הדיור החדש, ממנו עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, 
פברואר- אפריל 2018, עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות 
)דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן( על כ-8,440 
הרחב  לציבור  שנמכרו  חדשות  דירות  כ-57%  מתוכן  יחידות, 
)לשימוש  והיתרה, כ-43%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן 
עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה 
ועוד(. בכמות המבוקשת של הדירות החדשות נרשמה ירידה של 
8.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים )נובמבר 2017 - ינואר 
2018(. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, 

עלייה של 0.7%.
2018( כ-28%  ב-12 החודשים האחרונים )מאי -2017 אפריל 
חדשות  )דירות  חדשות  דירות  של  המבוקשת  הכמות  כל  מסך 
שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן( היו במחוז המרכז, 
במחוז  כ-15%  ותל-אביב,  הצפון  ממחוזות  אחד  בכל  כ-17% 

הדרום, כ-12% במחוז חיפה וכ-8% בלבד במחוז ירושלים. 
השינויים על פני זמן, ביישובים השונים, אינם אחידים. במאי 
הכמות  ובירושלים  אביב-יפו  בתל  נרשמה   2018 אפריל   -  2017
המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות )כ-2,470 וכ-1,920 

 19% דירות חדשות, בהתאמה(. בירושלים חלה ירידה של 
לתקופה  בהשוואה  חדשות  דירות  של  המבוקשת  בכמות 
)כ-9%(. בהשוואה  יפו  הקודמת, לעומת עלייה בתל אביב 
לוד,  כדוגמת  ביישובים  כי  לראות  ניתן  קודמות  לתקופות 
החודשים  ב-12  נרשמה  שמש  ובית  מוצקין  קריית  חולון, 
ירידה בכמות המבוקשת של דירות חדשות, אך  האחרונים 
קדמה לכך תקופה שבה נרשמה כמות מבוקשת גדולה אף 
יותר מ-12 החודשים שקדמו להם. ירידה של כ58% בלוד, 
בבית  וכ-32%  מוצקין  בקריית  כ-41%  בחולון  כ-50% 
שמש. לעומת זאת, בראשון לציון, רעננה, חיפה ומודיעין-
מכבים-רעות חלו העליות החדות ביותר בכמות המבוקשת 
בהשוואה  האחרונים  החודשים  ב-12  חדשות  דירות  של 

לתקופה קודמת: כ- 96%, 36%, 23% ו-13% בהתאמה. 
דירות  של  המבוקשת  הכמות  של  המגמה  נתוני  בחינת 
שלא  חדשות  ודירות  שנמכרו  חדשות  )דירות  חדשות 
למכירה שהחלה בנייתן(, מראה כי המגמה בחודש אפריל 
2018 בירידה, שנמשכת מאפריל 2016 , של 1.3% בממוצע 
לחודש ועמדה על רמה של כ-3,580 דירות בממוצע לחודש. 
זאת לאחר עלייה מתונה של 0.2% בממוצע מדצמבר 2015 

עד מרץ 2016, עם 4,210 דירות בממוצע.
החודשים  בשלושת  כי  הלמ"ס,  מנתוני  עולה  עוד 
דירות  כ-4,840  נמכרו   ,2018 פברואר-אפריל  האחרונים, 

חדשות ירידה של 2.5% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו 
בשלושת החודשים הקודמים )נובמבר -2017ינואר 2018(. לאחר 
של  עלייה  תקופה  באותה  מסתמנת  העונתיים,  הגורמים  ניכוי 

 .6.2%
במספר   19.2% של  ירידה  נרשמה  האחרונים  החודשים  ב-12 
הקודמים.  החודשים  ל-12  בהשוואה  הדירות החדשות שנמכרו, 
 2018 אפריל   2017- מאי  בתקופה  החדשות  מהדירות  כ-35% 
במחוז  כ-16%  אביב,  תל  במחוז  כ-18%  המרכז,  במחוז  נמכרו 
חיפה ו-12% במחוז דרום ואילו במחוז צפון וירושלים נמכרו בכל 

אחד מהמחוזות כ-8%.
החודשיים  של  המגמה  נתוני  בחינת  כי  מציינים  בלמ"ס 
 2018 כי קיימת עלייה בחודשים מרץ –אפריל  האחרונים מראה 
של 1.2% בממוצע, כ-1,660 דירות בממוצע לחודש. מגמת עלייה 
-2015פברואר  יולי  בחודשים  בה  ארוכה  תקופה  לאחר  היא  זו 
ירידה של 1.7% בממוצע לחודש במספר הדירות  2018, נצפתה 

החדשות שנמכרו ברמה ממוצעת של כ-2,270 דירות לחודש.
עצמי  לשימוש  שנבנות  )דירות  למכירה  שלא  הדירות  מספר 
להשכרה  רכישה,  לקבוצות  בקרקע,  הבנייה  זכויות  בעל  של 
2018 היה נמוך  ועוד( שהחלה בנייתן בחודשים פברואר-אפריל 
ניכוי  לאחר  הקודמים.  החודשים  לשלושת  בהשוואה  ב-15.5% 

הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 2.5%.
במספר   16.7% של  ירידה  נרשמה  האחרונים  החודשים  ב-12 

הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, בהשוואה ל-12 
החודשים הקודמים.

דירות   2,680 של  בנייתן  החלה  האחרונים,  החודשים  ב-12 
בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 8.2 דירות שמכרו קבלנים, זאת 
לעומת 12 החודשים הקודמים, בהם החלה בניית כ-4,760 דירות 

בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 5.7 דירות שמכרו קבלנים. 
כי  נמצא  האחרונים,  החודשים  ב-12  מחוזות,  לפי  בבחינה 
במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,100 דירות בקבוצות רכישה 
– דירה אחת לכל 7 דירות שמכרו קבלנים ובמחוז תל אביב החלה 
בנייתן של כ-950 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 4.2 

דירות שמכרו קבלנים. 
למכירה  שנותרו  החדשות  הדירות  מספר   2018 אפריל  בסוף 
בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-24,050 דירות. על פי נתוני 
המגמה, בסך הדירות החדשות שנותרו למכירה, נרשמה בחודש 
אפריל 2018 עלייה קלה של 0.1%, וזאת לאחר ירידה בחודשים 
פי  על  לחודש.  כ-0.3% בממוצע  2018 של  מרץ   2017- אוגוסט 
המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים 
לבנייה  ההיצע,  חודשי  מספר   ,2018 אפריל  פברואר-  האחרונים 

פרטית בלבד, עומד על 14.6 חודשים. 
הנתונים  פרסום  כי  מציינים  לסטטיסטיקה  המרכזית  בלשכה 
והשיכון  הבינוי  משרד  שבפיקוח  נתונים  של  משילוב  מופק 
והמתקבלים מהמשרד, ושל נתונים שנאספים ומעובדים על 
ידי הלמ"ס עבור יתרת הבנייה במשק. ”הכמות המבוקשת 
שנמכרו”,  חדשות  מ“דירות  מורכבת  חדשות”  דירות  של 
ומ”דירות חדשות שלא למכירה" )לשימוש עצמי של בעל 

זכויות בנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד(. 
בהשוואת הנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס לנתונים 
משרד  שמפרסם  חדשות"  דירות  "מספר  כגון  אחרים, 
האוצר, יש להתחשב בהבדלים בין מקורות המידע, הגדרת 
האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן 
יכול  בהגדרות  השוני  שונים.  ולצרכים  למטרות  מענה 
לגרום להבדלים לא מבוטלים  בנתונים החודשיים של שתי 
הסדרות, ואף לכיווני שינוי הפוכים לחודש נתון. הנתונים 
לחודשים האחרונים הינם ארעיים בלבד ועל פי ניסיון העבר 

עשויים להתעדכן, בעיקר בשלושת החודשים האחרונים. 
בחשבון  המדד  לנתוני  התייחס  כחלון  האוצר משה  שר 
הדיור  בשוק  המחירים  "ירידות  וצייץ:  שלו  הטוויטר 
השנה  מתחילת  הוכפל.  השנתי  הירידות  קצב  מעמיקות. 
ירדו  החדשות  הדירות  מחירי  ב-2.1%.  ירדו  המחירים 
ב-3.6%. את המגמה הזאת כבר אי אפשר להפסיק. בימים 
הקרובים האינטרסנטים ינסו להגיד לכם אחרת. בכל זאת, 

פוצצנו להם את הבועה".
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האטה במכירת דירות חדשות

שוב בועדת הכספים – חוק הגמ”חים

נתוני הלמ"ס על מדד הדיור חושפים: האטה של 8.4% במכירת דירות חדשות, אך המחירים נותרו 
ללא שינוי • בשלושת החודשים האחרונים נמכרו 4,840 דירות חדשות • כחלון: "פוצצנו את הבועה"

"חוק הגמ"חים" השנוי במחלוקת חזר לוועדת הכספים • גפני התנגד ורשות שוק ההון תבחן שנית את מתווה הפיקוח

פישל רוזנפלד

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, קיימה בשבוע 
האחרון דיון נוסף לעניין "חוק הגמ"חים" שמטרתו הסדרת 

תחום הגמ"חים בישראל.

את  להכניס  ההון  רשות  ביקשה  החקיקה  הליכי  בתחילת 
חוק  הצעת  על  הפיקוח  חוק  הצעת  תחת  להסדרה  הגמ"חים 
בלא  ואשראי  פיקדון  שירותי   – פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
הדרך  לאורך  טענו  בראשה  והעומד  הכספים  ועדת  אך  ריבית, 
ניתן  כי האמור הוא במוסדות חברתיים להלוואה קהילתית ולא 
הסדרה  לקיום  לפעול  יש  וכי  מטבע  שירות  לנותני  להשוותם 
לפעול  לגמ"חים  תאפשר  אשר  שונה  מסגרת  תחת  לגמ"חים 
לחסל  מכבידות שעשויות  רגולטוריות  בדרישות  לעמוד  מבלי 

את פעילותם המבורכת.
הכספים  ועדת  מטעם  לחוק  נוסח  הובא  הדיון  במהלך 
פיקדון  שירותי  מתן  להסדרת  חוק  'הצעת   – הנושא  להסדרת 
לאחר  קהילתי'.  לאשראי  מוסדות  ידי  על  ריבית  בלא  ואשראי 
ייתכן  כי  הוועדה  יו"ר  ציין  היתר,  בין  במסגרתם,  ודברים  דין 
שרשות התאגידים היא הגוף המפקח המתאים לעניין הגמ"חים, 
הודיעו אנשי רשות שוק ההון כי נוכח הסוגיות כבדות המשקל, 
והחקיקה שייתכן שאינה רלוונטית לגוף המפוקח, הם מסכימים 
קידום  אופן  את  לבחון  מנת  על  בממשלה  עצה  ולטכס  לחזור 

הפיקוח על הגמ"חים. 

של  התכליות  בדיונים,  שעלו  המשקל  כבדות  הסוגיות  "נוכח 
בלתי  חקיקה  של  שהיכולת  להיות  שיכול  העובדה  החקיקה, 
עצה  ולטכס  לחזור  מבקשים  אנחנו  המפוקח,  לגוף  רלוונטית 
בממשלה, גם לגבי הרגולציה ויתר הסעיפים, לעשות זאת בהקדם 
כדי שיהיה אפשר לחזור ולדון בנושא הזה בוועדה", אמר יואב 

גפני, סגן הממונה ברשות שוק ההון.
לקראת סוף הדיון, חזר יו"ר הוועדה, חה"כ משה גפני, להצהיר 
כי אין הוא מתנגד לחקיקה רגולטורית על הגמ"חים. זאת, ככל 
שאינם  גופים  על  מגן  הוא  כי  טענות  למנוע  במטרה  הנראה 

רשמיים המלבינים הון שחור תחת כסות כזו או אחרת. 
אני   - עמדתי  על  וחוזר  אומרים  שאתם  מה  את  מכבד  "אני 
מאוד מעוניין בחוק, רוצה לסיים אותו ולהגיע בתקופה הקרובה 
בחקיקה  היה  שלא  דבר  פה  "עושים  גפני.  הבהיר  לסיכום", 
קודמת ואנחנו מנסים ללמוד מגופים פיננסיים אחרים שם מדובר 
במקרים שבמידה מסוימת דומים ובמידה אחרת לא דומים. אני 
מבקש שתגיעו תוך שבוע עם תשובות עקרוניות, מכיוון שקיבלנו 
נראה בזה אתגר חשוב  על עצמו לסיים את החוק הזה בהקדם. 

בהסכמה כמובן עם הגמ"חים ועם כלל הגורמים", סיכם.



מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  אטרקטיביים   במחירים  טיפולים  חדרי   32 כושר   וחדר  רטובה/יבשה  ג׳קוזי, סאונה 
ביום 3 ארוחות  נפרד   סולריום  המשפחה   לכל  פעילויות  מיוחד   קירוי  עם  ענקית  מתוקים 
 שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

הכל כלול במחיר!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

זה לא חופש, בלי חוף
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח
המלון היחיד עם 2 חופים נפרדים צמודים

פנסיון מלא, 3 ארוחות ביום!

ש
.

...

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
 לקבלת פרוספקט מהודר

ולהזמנות חייגו:



PBז' בתמוז תשע"ח 420/6/18    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

החוק יסדיר אחת ולתמיד את מעמדן של 3,700 מטפלות, מהן כשליש 
אותנו  דנה  החוק  קבלת  "אי  המשפחתונים:  מטפלות  איגוד   • חרדיות 

לעוד ארבע שנים של העסקה נצלנית"

יסייע לפתור את מצוקת תעסוקת החרדים בהר יונה? מענק ממשלתי 
של כ-12 מיליון שקל לחברת כרמית

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

ביוזמת גפני: 
חוק המטפלות מגיע לממשלה

נצרת עילית: מיליונים לסיוע בתעסוקה

המפקחים שובתים וכאלפיים 
דירות ממתינות הוקפאו

אלי כהן

וועדת השרים לחקיקה של הכנסת, תדון ביום א' בפעם 
הקוראת  גפני,  משה  ח"כ  של  החוק  בהצעת  הראשונה 
להעסקתן של מטפלות משפחתוני משרד העבודה והרווחה 
כשכירות. "אחרי שלושים שנה של העסקה פוגענית הגיע סוף סוף 
נוצני, ראשת ענף הגיל הרך  נעה  העת, להסדרת מעמדן", אומרת 
ייתכן  "לא  המשפחתונים.  מטפלות  את  המאגד  לעובדים,  בכוח 
שאלפי נשים בישראל זוכות מן המדינה למעמד ייחודי ומעוות - לא 

שכירות ולא עצמאיות, אלא כבולות למשרד העבודה והרווחה".
מבתיהן  חרדיות( מפעילות  כשליש  )מהן  מטפלות  כ-3700 
מלבד  והרווחה.  העבודה  משרד  ע"י  המפוקחים  משפחתונים 
לדרגות  בהתאם  הלימוד  שכר  את  המשרד  מסבסד  הפיקוח 
כ-1/3  )מתוכם  פעוטות  כ-18,000  ההורים.  של  ההשתכרות 
)אימהות  נשים  ו-22,000  אלה  ממסגרות  בסיכון(  נהנים  תינוקות 

ומטפלות( יכולות להשתלב בשוק העבודה. 
למרות חשיבות עבודתן "זוכות" המטפלות למעמד ייחודי בשוק 
העבודה הישראלי - הן לא שכירות: אינן מקבלות תלושי משכורת, 
עצמאיות  אינן  הן  מאידך  ופיצויים.  פנסיה  אבל,  ימי  מחלה,  ימי 
- אינן יכולות לקבוע את עלות המשפחתון להורים, שעות העבודה 
ושנתיות  חודשיות  להוצאות  נדרשות  ובנוסף  המשפחתון  וגודל 
בעבור  כי  קורה  ועוד. כך  הבית  שיפוץ  למשל  הכוללות  גבוהות 
עבודה של 11 שעות ביום, עם חמישה פעוטות )גילאי 3 חודשים 
זאת  מינימום, כל  משכר  פחות  מטפלת  תרוויח  שנים(  שלוש  עד 

תחת פיקוח 'מפעילים' )ארגונים פרטיים או רשויות מקומיות(. 
הצעת החוק של גפני הוגשה במושב החורף בכדי לתקן עיוותים 
אלו. "מצב אבסורדי זה, הינו חריג ביותר בנוף של שוק התעסוקה 
המטפלות,  של  וברווחתן  בפרנסתן  קשה  פגיעה  ויוצר  הישראלי, 

מעמדן  את  ומנציח  והחוקתיות  התעסוקתיות  בזכויותיהן  גם  כמו 
של המטפלות כעובדות המוחלשות ביותר, בלי חיסכון לעת זקנה, 
בלי ביטחון תעסוקתי ובלי תנאים סוציאליים מינימאליים." נכתב 

בהצגת החוק. 
הצעת החוק קובעת כי יש לשנות את מודל העסקתן של המטפלות 
להגדיר  המשרד  על  כשכירות.  אותן  ולהגדיר  החוקי  ומעמדן 
המטפלות  של  המעסיקים  הינם  המפעילים  כי  ובחוזים  במכרזים 
רובה  זו תוספת תקציבית. התוספת למעשה  ולשריין עבור מטרה 
היום  שעד  למטפלות,  סוציאליים  תנאים  תשלום  מעלות  מורכבת 
המשרד חסך על חשבון המטפלות. על הצעת החוק חתמו 32 חברי 

כנסת ממגוון סיעות.  
גב'  אומרת  ברורה",  לא  במטפלות  השיטתית  "הפגיעה 
מטפלות  איגוד  הנהגת  וחברת  ברק  מבני  מטפלת  אברהם  רחל 
מדי  כמעט  קמים  כשאנחנו  אלה,  בימים  "דווקא  המשפחתונים, 
יום לסיפור מזעזע של פגיעות עובדות בילדים רכים, דווקא כעת 
העבודה  משרד  מתעמר  מפוקחת,  מסגרת  של  החשיבות  שברורה 
והרווחה במטפלות שתחת חסותו ומרחיק אותן החוצה". בעקבות 
מטפלות בארבע  הודיעו  המטפלות  במעמד  המצטברת  השחיקה 
ערים מרכזיות )בני ברק, באר שבע, אשדוד וראש העין( כי רבות 

מהן חוששות כי לא יוכלו לפתוח את השנה.
איזה  יום,  יוליד  מה  ידיעה  בלי  מתעוררות  אנחנו  בוקר   "כל 
נוהל חדש יכתבו, איזה נוהל ישן יאכפו, האם ידרשו מאתנו לקנות 
אנחנו  יום  כל  המשפחתון?  את  לנו  יסגרו  האם  חדשים?  דברים 

חשות נדחקות יותר ויותר לפינה". כתבו המטפלות.
"לקידום הצעת החוק משמעות קריטית", מסכמת אברהם. "בעוד 
עוד  המשמעות:  במשפחתונים.  חדש  מכרז  ייסגר  וחצי  כחודש 
ארבע שנים בהם נהיה כבולות לתנאים הנוכחיים. זוהי הזדמנות פז 

לשרים לתקן עוול היסטורי".

פישל רוזנפלד

מנהלת הרשות להשקעות אישרה השבוע 
בע"מ',  ממתקים  תעשיות  'כרמית  לחברת 
 ,₪  58,910,000 של  בסך  השקעה  תכנית 
בגובה  הכלכלה  ממשרד  ממשלתי  מענק  הכוללת 
לגידול  להביא  צפויה  והיא   ,₪  11,782,000
במחזור המכירות בחברה בהיקף של 16,591,590 

ש"ח, הכוללת קליטת 101 עובדות ועובדים.
שיווק  ייצור,  בפיתוח,  העוסקת  החברה,  מפעל 
כ-  מהווה  היבוא  של  המסחרית  )הפעילות  ויבוא 
7% בלבד מהיקף המכירות( של מוצרים מתוקים 
יעברו  המקומי  לשוק  הקפאה  וחטיפי  ומלוחים 
ציפורית  התעשייה  לפארק  התכנית  במסגרת 
שבתחום השיפוט של עיריית נצרת עלית, וממוקם 
צפונית לה. עיקר פעילות הפיתוח של החברה, היא 
יתרון של  חיקוי מוצרים מובילים בעולם, אך עם 

שליטה באלרגנים וברמת הסוכר בהם.
פעילות  להעתקת  מיועדת  ההשקעות  תכנית 
התעשייה  לאזור  ותרדיון  לציון  מראשון  החברה 
ציפורית, בו יוקם מפעל חדש, מתוחכם ואוטומטי 
יותר, אשר יהיה חדשני ומבודד אלרגנים - גלוטן, 
חלב, שומשום, סויה ודגים, תוך שליטה על רמות 
תהליכית  חדשנות  מגלמת  התכנית  ומלח.  סוכר 
ומוצרית המעמיקה את יכולותיה, בידולה ואיכות 

מוצריה.
הרשות  אישרה  האחרונות,  השנים  בשלוש 

חדשות  השקעות   11 הכלכלה  במשרד  להשקעות 
תעשייה  מפעלי  ובהרחבת  בהעתקה  בהקמה, 
בציפורית. בין השנים 2016-2017 בלבד, אושרו 10 
תכניות באזור זה בהיקף השקעה של 243,382,749 
אלו,  תכניות   .₪  48,868,550 של  נגזר  מענק   ,₪

הובילו לקליטה של 237 עובדים נוספים. 
השקעות  של  לסדרה  מתווספת  זו  "השקעה 
מפעלים  של  ולהעתקה  להרחבה  להקמה,  הון 
בנצרת עילית. כל מפעל הפועל באזור, מחזק את 
הכלכלה המקומית האזורית על ידי יצירת מקומות 
המפעל  מצטרף  ובכך,  תעסוקתי  וגיוון  עבודה 
אושרה  שלהם  נוספים  מפעלים  לתשעה  החדש 
תכנית השקעות באזור התעשייה ההולך ומתפתח. 
המקומית  הכלכלה  חיזוק  משמעותה  תעסוקה 
והשפעה חיובית על הדמוגרפיה תוך יצירת הגירה 
הרשות  מנהל  אמר  עילית",  נצרת  לעיר  חיובית 
ההחלטה  פרסום  עם  איצקוביץ,  נחום  להשקעות, 

לאישור המענק.
הגירה  נרשמה  האחרונות  בשנים  כי  לציין  יש 
קהילות,  משלל  חרדים,  של  ומשמעותית  חיובית 
בשכונה  ובעיקר  עילית  נצרת  בעיר  לגור  שעברו 
החרדית שבה - הר יונה. כעת, רק נותר לקוות כי 
המענק המדובר יסייע גם לאותן משפחות חרדיות 
מעוד  זה  בזכות  וייהנו  החדשה  בעיר  לגור  שעלו 

מקומות עבודה בסמוך לבית.

פישל רוזנפלד

מפקחי בנייה ברשויות המקומיות 
לא  כשבועיים,  מזה  שובתים 
בניינים  אכלוס  טפסי  מאשרים 
)"טופס 4"( לקבלנים, שהוא הטופס הנדרש 
דירות  לרוכשי  מוכנות  דירות  למסור  כדי 

ומעוררים את חמת הקבלנים והרוכשים.
התאחדות  של  כלכלי  ניתוח  פי  על 
כלומר  דירות,  כ-2,000  הארץ  בוני 
שרכשו  צעירים  וזוגות  משפחות   2,000
נמסרו  לא  זמן,  מזה  להן  וממתינים  דירות 
של  נוסף  יום  וכל  האחרונים,  בשבועיים 
שביתת המפקחים יוסיף לרשימה זו כ-130 

דירות נוספות שלא ימסרו. 
מחיר  בשיווקי  מתגאה  הממשלה  "בעוד 
נתונים  עם  הציבור  את  ומסנוורת  למשתכן 
ליחידות  בהגרלות  זוכים  אלפי  עשרות  על 
ממה  מתעלמת  היא  בעתיד,  שישווקו  דיור 

שקורה בשטח. העיצומים הללו הם תוצאה 
ממשלת  של  הצרה  ההסתכלות  המשך  של 
ישראל על שוק הדיור ותו לא", הגיב בזעם 
אליאב  עו"ד  הארץ,  בוני  התאחדות  מנכ"ל 

בן שמעון.
המפקחים שובתים בשל החלטה לחייבם 
ללבוש מדים, שלטענתם ימנעו מהם לעשות 
ביקורי פתע באתרים ודרישה לחייבם להטיל 
"בגלל  בסיס.  לכך  שאין  במקום  גם  קנסות 
עניין כה חסר משמעות, הנובע מכוחם של 
אלפי  המקומיות,  הרשויות  על  המפקחים 
לחכות  יצטרכו  צעירים  וזוגות  משפחות 
דירה  שכר  לשלם  יצטרכו  שלהם,  לדירה 
ההורים".  אצל  להתגורר  להמשיך  או  נוסף 
האוצר  שר  "על  ומסכם,  שמעון  בן  מוסיף 
ישבו  שהצדדים  לכך  ולהביא  להתערב 
המחיר  מיידית.  הזה  הסכסוך  את  ויפתרו 
הוא  שביתה  יום  מכל  כולו  למשק  הכלכלי 

בלתי נסבל"

שאלה: מה משמעות שני הקווים שמשורטטים לפעמים על 
גבי שיקים )קרוס(?

שרטוט  מופיע  הנפרע  שם  מעל  השיק  במרכז  תשובה: 
שנהוג לכנותו "קרוס" )//(. תוצאות השרטוט הן, שהבנק 
הנמשך יכבד את השיק רק אם יוצג לו לשם פירעון על ידי 
בנקאי. במילים אחרות: השרטוט מונע מאוחז השיק לסור 
לבנק הנמשך בעצמו ולבקש תמורת השיק כסף מזומן אלא 
הוא מחייב את האוחז לפנות אל בנק, בין הבנק הנמשך ובין 
כל בנק אחר, ולפתוח אצלו חשבון, על מנת שהבנק יגבה 
בעבורו את סכום השיק מחשבון המושך ויזכה את חשבונו 

בסכום שגבה.



שאלה: אילצו אותי לחתום על מסמך מסוים ואני מאוד לא 
יכול לבטל את המסמך שאינו בר ־שקט לגביו. האם אני 

שותי?
הסכמתך  ביטול  על  להודיע  יכול  ואתה  ייתכן  תשובה: 
לגבי המסמך, בנסיבות מסוימות בהן כופים על אדם לחתום 
על מסמך ולכאורה ליטול על עצמו התחייבות חוזית מבלי 
שאיום  נקבע  בעבר  דין  בפסק  לכך.  התכוון  באמת  שהוא 
במסירת מידע, העלול להביא לפתיחת הליכים פליליים נגד 
אדם, כשהוא מופנה לחשוד או לידידיו, מהווה כפיה וחוזה 
שאלמלא  כזה,  איום  מחמת  שנתנה  התחייבות  או  שנכרת 
כאמור  לביטול  ניתנת  לעולם,  באה  הייתה  לא  איום  אותו 
בסעיף 17 לחוק החוזים, ואם שולמו כספים על יסוד איום 

כזה, עומדת למשלם גם הזכות להשבתם.



שנה,  כחצי  שעות,   8 של  במשרה  עובד  אני  שאלה: 
יום על  החל מהחודש האחרון התחילו להוריד בתלוש כל 
הפסקה חצי שעה, וזאת מבלי שיהיה זמן מוגדר להפסקה, 
ואפילו לא דיברו איתי על זה. האם מותר למעסיק להוריד 
לי הפסקה כשאין לו הוכחה שסיכם איתי על זמן הפסקה, 

וכמו כן בכלל עבדתי בזמן הזה?
תשובה: הפסקה היא זכות של עובד, החוק קובע בסעיף 
"ביום  כי  תשי"א-1951,  ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   20
למנוחה  העבודה  תופסק  ולמעלה,  שעות  שש  של  עבודה 
ולסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה 
אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית 
וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות." זמן 
והמעסיק  העבודה,  משעות  כחלק  מחושב  אינו  ההפסקה 
אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, רק אם המעסיק לא 

דרש מהעובד להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה.

kurislaw@ ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
gmail.com או לפקס 077-7060059
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כסף קטן

34% צניחה בהתחלות הבניה

בעוד  הכנסת,  של  הקיץ  פגרת  לפני  רגע 
שנויים  חוקים  של  בשורה  עסוקים  כולם 
משה  האוצר  שר  )ג(  אמש  התבשר  במחלוקת, 
הלמ"ס  מנתוני  עבורו.  רעות  בחדשות  כחלון 
עולה כי ברבעון הראשון של השנה חלה צניחה 
דרמטית של לא פחות מ- 34% במספר התחלות 
ההיצע  כאשר  הדברים,  ומטבע  החדשות.  הבניה 

נמוך - המחירים מזנקים.
מנתוני הלמ"ס עולה כי ברבעון הראשון של 2018 
השוואה,  לשם  דירות.   9,241 של  בנייתן  החלה 
של  בנייתן  החלה   2017 של  הראשון  ברבעון 
ירידה  13,225 דירות, כך שהנתון הנוכחי משקף 
של 30% במספר התחלות הבנייה. כמו כן, ב-12 
 )2018 מרץ   2017- )אפריל  האחרונים  החודשים 
נמוך בכ- נתון  דירות,  החלה בנייתן של 43,350 
אשתקד  המקבילה  בתקופה  שנרשם  מזה   22%

)אפריל -2016 מרץ 2017(.

אושר בקריאה ראשונה: "גרייס"

מליאת הכנסת אישרה השבוע )ב( בקריאה 
ראשונה את הצעת החוק של חבר הכנסת 
רועי פולקמן לפיו יחויבו הבנקים להציע ללווים 
את  לדחות  ללקוחות  שיאפשר  "גרייס"  מסלול 
בשלושה  וההלוואות  המשכנתאות  תשלומי 
חודשים במקרים שונים, ובראשם חופשת לידה, 

מחלה ואבטלה.
ומשמעותית  גדולה  הכי  העסקה  היא  "משכנתא 
בהתחייבות  מדובר  האזרחים.  רוב  של  בחייהם 
הפירעון,  בתנאי  קשיחות  עם  ארוך  לטווח 
בלתי  תהפוכות  ומלאי  דינמיים  הם  החיים  בעוד 
למובטלים,  לאפשר  האנושית,  ברמה  צפויות. 
לידה  בחופשת  נשים  או  מחלה  בחופשת  כאלה 
'גרייס' בתשלומי משכנתא, זה הוגן וערכי. החוק 
לו", אמר  זקוקים  ייתן אוויר לנשימה למי שהכי 

פולקמן.

מניית שופרסל צונחת

דיווחים בתקשורת הכלכלית, לפיה דסק"ש 
שבשליטת אדוארדו אלשטיין מוכרת 10% 
שקל,  מיליון   500 של  בשווי  שופרסל,  ממניות 
הכניסה אמש )ג( את מניית הקמעונאית לסחרור, 
כאשר לראשונה מאז 2015 צנחה מניית שופרסל, 

הנסחרת בבורסה בתל אביב, ב-6%.

'אלביט' רוכשת את התעשיה האווירית 

חברת  עם  להסכמה  הגיע  האוצר  משרד 
מערכות,  תעש  חברת  מכירת  על  אלביט 
בהובלת  ומתן  משא  של  חודשים  מספר  לאחר 
החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, ובהשתתפות 
התקציבים,  אגף  הממשלתיות,  החברות  רשות 

משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל.
במסגרת המו"מ הגיעו הצדדים להסכמות שונות. 
כך, בין היתר, התחייבה אלביט לפנות את שטח 
דונם(,   80 של  בגודל  לשטח  )פרט  השרון  רמת 
בנוסף,  נוספים.  ומתחמים   31.12.2023 ליום  עד 
בנוגע  הסכמות  הושגו  ומתן  המשא  במסגרת 
לחופש הפעולה של חברת תומר חברה ממשלתית 
בתחום  התחרות  על  לשמור  בכדי  וזאת  בע"מ, 
הסכמה  הושגה  כן,  כמו  תומר.  של  הפעילות 
ותשלומי  הנוכחיות  המחירים  רמות  שימור  על 
התמלוגים של תעש מערכות מול משרד הביטחון. 
מהרשות  מיזוג  אישור  לקבלת  כפופה  העסקה 
להגבלים עסקיים וכן אישור השרים בהתאם לצו 

האינטרסים החיוניים בחברה.

ה'רעדלער' מחץ את 
ידו ויפוצה 

ב-177 אלף שקל

בפרמישלאן יצאו 
1,800,000 לאסוף 
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האחת  הפוכות  והחלטות  הודעות  לאחר 
סותרות  הודעות  של  חודשים  מקודמתה, 
קו  טראמפ  מוביל  שוב   - הסכמים  מעט  ולא 
לסין  הברית  ארצות  בין  היחסים  את  שמוביל 
פי הודעתו  לתהום פעורה של מלחמת סחר. על 
של הנשיא טראמפ בסוף השבוע האחרון, ארה"ב 
ארוכה  שורה  על   25% בגובה  יבוא  מכסי  תטיל 
של מוצרים סיניים בהיקף של 50 מיליארד דולר. 
הידיעות  סוכנות  של  בדיווח  נטען  לכך,  מעבר 
להכין  מסיימים  טראמפ  בממשל  כי  רויטרס 
רשימה נוספת של מוצרים שיוטלו עליהם מכסי 

יבוא - הפעם בשווי 100 מיליון דולר.
יטיל  טראמפ  בפרטים,  המעורים  גורמים  פי  על 
קטגוריות  מ-1,102  מוצרים  על  המכסים  את 
שונות, שינוי מה-818 קטגוריות שתוכננו תחילה, 
בין  היחסים  את  להחריף  שעלולה  בהחלטה 
סין.  ולעורר משבר חריף עם  וושינגטון לבייג'ין 
במשרד נציגות הסחר של ארה"ב מסרו כי המכס 

החדש ייכנס לתוקף ב-6 ביולי.
בסין לא שתקו לרגע ודקות אחדות לאחר הודעתו 
כי הצעד האמריקני  של טראמפ פרסמו בתגובה 
לפרסום  במקביל  זאת,  מיידי".  באופן  "ייענה 

לפיה  סין,  ממשלת  מטעם  רשמית  הצהרה 
הממשלה מבטלת את כל ההבנות שהושגו עד כה 

במסגרת המשא ומתן עם ארה"ב. 
לא חלפה יממה ובסין פורסמה רשימה הכוללת 
יוטלו  שעליהם  אמריקניים  מוצרים  של  שורה 
מכסים בגובה דומה - 25 אחוזים. טראמפ אגב, 
"נשיא  כי כלל לא מדובר במלחמת סחר.   טוען 
הסחר  יחסי  הטוב,  חברי  הוא  ג'ינפינג,  שי  סין, 
בין המדינות הם לא הגונים ולצערי הם כך במשך 
הבית  בהודעת  נאמר  מאוד",  ארוכה  תקופה 
הלבן. "המצב לא יכול להימשך כך יותר. ארה"ב 
הטכנולוגיה  גניבת  את  יותר  לסבול  יכולה  אינה 
שלנו", הוסיפו והדגישו בממשל. "לכן המכסים 
האלה הכרחיים כדי למנוע את גניבת הטכנולוגיה 

והקניין הרוחני שלנו".
ההחלטה  כי  עוד  דווח  זרים  תקשורת  בכלי 
של  מצדו  אדיר  לחץ  תוך  התקבלה  המדוברת 
האוצר  שר  של  התנגדותו  בשל  וזאת  הנשיא, 

האמריקני, סטיב מנושין, להטלת המכסים. 
את  טראמפ  הנשיא  הרחיב  שבועיים  לפני  רק 
הצו להטלת מכסי יבוא על פלדה ואלומיניום גם 
למדינות ידידותיות לארה"ב, כמו למשל מדינות 

אירופה, קנדה ומקסיקו.
המדדים בבורסות אסיה וול סטריט הגיבו כצפוי 

סוף  של  מסמליה  לאחת  הפך  האדום  והצבע 
עיני  כאשר  הגלובלית,  בכלכלה  הסוער  השבוע 
קברניטי  של  הבאים  לצעדיהם  נשואות  כולם 

המלחמה - בבייג'ינג ובוושינגטון.
על  טראמפ  הכריז  הגיליון  סגירת  עם  בנוסף, 
מוצרים  על  נוספים  מכסים  להטיל  כוונתו 
על   10% של  בשיעור  הפעם,  מסין.  המיובאים 
מיליארד  מ-200  פחות  לא  של  בגובה  מוצרים 
דולר. עם זאת, יוטלו המכסים אך ורק במידה וסין 
לא תבטל את צעד התגובה שלה למכסים בשווי 
לתוקף  שנכנסו  ארה"ב  מצד  דולר  מיליארד   50

ביום שישי.
מנכ"ל  הוא  בשקט,  לישון  להמשיך  שמקווה  מי 
אישיים  קשרים  לבנות  שהצליח  קוק,  טים  אפל 
מהם  וקיבל   - האמריקאי  בשלטון  בכירים  עם 
הבטחה שמכשירי החברה יוחרגו ממכסי הייבוא 
שיוטלו על סחורות מסין. עם זאת באפל חוששים 

מתגובה סינית שתפגע בשרשרת האספקה שלה.
המדדים בבורסות באירופה הגיבו בצניחה חדה, 
מדד  הגיליון:  סגירת  לשעת  נכון  הנתונים  ואלה 
פוטסי  ב-1.4%,  יורד  קאק  ב-1.6%,  יורד  דאקס 
נסוג ב-0.6%; היורו ירד ב-0.6% ל-1.155 דולר 
ארה"ב  אג"ח  תשואת  הדולר;  מול  מטפס  הין   -

ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.88%
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לפתחו  שהתגלגל  מקרה 
השלום  משפט  בית  של 
לנושא  הצצה  מספק  בירושלים 

הבטיחות במאפיות המצות.
 30 כבן  ישיבה  בבחור  מדובר 
את  ה"חבורה"  עם  לקיים  שביקש 
ומחץ  לפסח  המצות  אפיית  מצוות 
הבצק  לרידוד  במכונה  ידו  את 
על  כך  שמש.  בבית  מצות  במפעל 
לבית  שהוגש  התביעה  כתב  פי 
משפט השלום בירושלים נגד מפעל 
גיל  הדין  עורכי  המצות, באמצעות 

וניצן הראל.
מבני  אחד  שהיה  הנפגע, 
מנת  על  יחד  החוברים  ה"חבורה", 
אפיית  במצוות  שותפים  להיות 
בוקר  לפנות  הגיע  לפסח,  מצות 
שנים   4 לפני  פברואר  בחודש 
 9 השעה  לקראת  המצות.  למפעל 
הניקיונות,  סיום  בשלב  בבוקר, 
הבחין רב המפעל ברטיבות בגליל 
מכונת הרידוד - מה שעלול להביא 
למצב של "חשש חמץ". חיש מהר 
והחל  נייר  הישיבה  בחור  לקח 
המכונה  כאשר  הגליל  את  לנקות 
מסתובבים.  והגלילים  פועלת 
התחיל  בלתי-צפוי,  שבאורח  אלא 
ההפוך  בכיוון  להסתובב  הגליל 
וידו נתפסה ונמחצה בגלילי מכונת 
הרידוד עד שאחד הנוכחים עצר את 

המכונה.
ברזילי  חולים  לבית  פונה  הצעיר 
ביד  פתוחים  שברים  עם  באשקלון 
בחלק  קשה  פגיעה  ועם  שמאל 
מאצבעות ידיו. לאחר שעבר ניתוח 
לעבור  זמן  כעבור  נאלץ  וגובס, 
של  חלקית  לקטיעה  נוסף  ניתוח 

אחת האצבעות שהתגלה בה נמק. 

גיל  ד"ר  של  רפואית  דעת  חוות 
לאורתופדיה  מומחה  אלמוג 
ידי  וכירורגיית כף היד, שמונה על 
אחוזי   25 לו  קבעה  המשפט,  בית 
הישיבה  תלמיד  כי  והסביר  נכות 
ואצבעותיו,  ידו  בכיפוף  מתקשה 
קטנים  חפצים  לאחוז  יכול  אינו 
מתקשה  ופיצוחים  מטבעות  כמו 
צלקת  ונותרה  שקיות  בסחיבת 
בבית  הצעיר  טען  עוד  מכוערת. 
במראה  מתבייש  הוא  כי  המשפט, 
ציבור  כשליח  כשמשמש  היד 
בתפילה וילדיו מסרבים לגעת בידו 

הפגועה.
הדין  עורכי  הצעיר,  של  כוחו  באי 
כי  בתביעה  טענו  הראל,  וניצן  גיל 
שלא  כיוון  התרשלו  המפעל  בעלי 
התקינו  לא  המכונה,  לגידור  דאגו 
בה מנגנון ניתוק למגע גוף או חפץ 
זר ולא הייתה השגחה מצד אחראי 
בני  לטענתם,  המפעל.  מטעם 
ה"חבורה" לא קיבלו כל הסבר על 
הסכנות הכרוכות בשימוש במכונה 
מתאים  שילוט  הותקן  לא  וגם 

המתריע בפניהן. 
בית  התבקש  התביעה,  במסגרת 
המשפט לפסוק פיצויים בגין אובדן 
צד  עזר  סוציאליות  וזכויות  שכר 
וסבל.  כאב  רפואיות,  הוצאות  ג', 
לדחות  ביקש  מצדו,  המפעל  בעל 
את התביעה ולפסוק הוצאות ושכר 
טרחת עורך דין מטעם ההגנה, שכן 
המפעל הושכר ל"חבורה" שהייתה 
העבודה  התנהלות  לכל  אחראית 
לאחרונה  החליטו  לבסוף,  במקום. 
פשרה  הסכם  על  לחתום  הצדדים 
לפיה יקבל בחור הישיבה פיצוי של 
בין  שיתחלק  שקלים,  אלף  כ-177 

בעל המפעל ל"כולל" בו למד.
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של  זריז  התרמה  במסע 
שיסתיימו  שעות,  ל"ב 
עם כניסת הילולת אבי האדמו"ר 
חסידי  מגייסים  'הכפלות'  ובלא 
ש"ח   1,800,000 פרמישלאן 
של  השוטפות'  ל'הוצאות 

המוסדות.
הראשוני  בכנס  השתתפו  מאות 
קמפיין  את  שפתח  'למענו' 
הנרגש  משאו  בתום  ההתרמה. 
המשתתפים  חתמו  האדמו"ר  של 
על טופס בו התחייבו לגייס כמה 
שיותר תורמים עד לתאריך היעד.

חודש  ראש  מוצאי  שישי,  בליל 
תמוז, התכנסו מאות חסידי וידידי 
החצר, והאזינו ברוב קשב למשאו 
של הרבי וקיבלו על עצמם לעשות 
שיותר  כמה  ולהביא  רבם  רצון 
במגבית  חלק  ליטול  יהודים 
הקצרה שתתקיים בשבוע בו יחול 
רבי  האדמו"ר  של  ההילולא  יום 
דוד משה מקרעטשניף זי"ע אביו 

של יבלח"א האדמו"ר. 
האדמו"ר הזכיר בדבריו את אמרת 
מפרמישלאן  מאיר'ל  ר'  הרבי 
אמרתך  'צרופה  הפסוק  על  זי"ע 
קיבלה  אהבה'  ועבדך  מאוד 
הרבי  תוקף.  משנה  הזה  בכינוס 

הביע  מאיר'ל  ר' 
אהבתו  את  פעם 
ולפליאת  לכסף... 
ם  י ד י ס ח ה
על  ותהו  שסבבו 
כזו  התבטאות 
הסביר בצטטו את 
בתהלים:  הפסוק 
אמרתך  'צרופה 

בצורך  מלאה  הרי  התורה  מאוד' 
המצוות  קיום  עבור  צרוף,  לכסף 
שליחת  עבור  ובוודאי  מעשיות 
ולכן  תורה,  ללמוד  הצאצאים 
אוהב  מאיר  לכן  אהבה',  'עבדך 

כסף...
את  הציבור  בפני  פרט  האדמו"ר 
על  מספר  כשהוא  העול,  קשיי 
שקיבל  כספים  לגיוס  הצעות 
היו  אמורים  כשה'מתווכים' 
לקבל אחוזים מסכומי התרומה - 

והאדמו"ר דחה על הסף.
ראש  המיוחד  הכינוס  את  פתח 
קהל עדת פרמישלאן אליהו אריה 
השליחות  דבר  את  שפירט  כהן 
עסקני  ועל  עליו  הרבי  שהטיל 
והחובה  הזכות  ואת  המוסדות 
עול  את  הרבי  מכתפי  להסיר 
מוסדות  של  הכבד  האחזקה 
לאחר  והחסד.  החינוך  התורה, 
מקצועית  הרצאה  נערכה  מכן 
נציג  קריכלי  מוטי  ר'  של  מפיו 
הוא  בה  העולמית  צ'רידי  חברת 
שונות  גישות  הציבור  לפני  הציע 
והסביר  כספים  לגיוס  ומקצועית 
ומערכת  הקמפיין  יתנהל  כיצד 

הגבייה. 
דברים  נשא  האדמו"ר  בכניסת 
'עזר  אגודת  ויו"ר  החסד  איש 
ידיד  צ'ולק  חנניה  הרב  מציון' 

נאמן לחצר הקודש פרמישלאן.

ארה"ב וסין על מסלול התנגשות: 
מלחמת הסחר צוברת תאוצה



לנשנש זה בריא 
אכילה בין 
הארוחות 

זוכה 
לעיתים 

לתדמית 
רעה, אך לכרסום במהלך היום ישנם 

כמה יתרונות בריאותיים משמעותיים, 
רונית דוייב, מנהלת מדעית אבוט יצרנית 
סימילאק למהדרין, מסבירה כי למעשה, 

אכילת כמה ארוחות קלות לאורך היום 
יכולה להיות בריאה יותר מאכילה של 

מעט ארוחות גדולות. אם ברצונכם לחטוף 
ארוחה קלה, כדאי לעשות זאת בחוכמה. 

נסו את ששת הטיפים האלה לשיפור 
הרגלי האכילה שלכם והתחילו לנשנש 

בדרך הנכונה.
ספרו את הקלוריות

יש סיבה לכך שארוחה קלה נקראת 'קלה'. 
היא לא אמורה להיות ארוחה מלאה. 

נשנוש קל יכיל בין 200 ל-300 קלוריות. אם 
אוכלים מעט מידי קלוריות )100 קלוריות(, 

סביר להניח שתמצאו את עצמכם 
מושיטים את היד לעוד אחת כזאת, תוך 

פחות משעה. למניעת 'מתקפת נשנושים', 
הכינו לעצמכם צלחת קטנה, במקום 

לאכול ישר מתוך שקית או מתוך אריזה.
התמלאו בסיבים תזונתיים

כאשר רוצים נשנוש שישביע אותנו, 
סיבים הם הבחירה הטובה ביותר. במחקר 

 Annals of Internal – שפורסם ב
Medicine נמצא שאנשים שהוסיפו 

סיבים לתפריט שלהם, בלי לשנות שום 
דבר נוסף, ירדו במשקל, הורידו את רמות 

לחץ הדם ושיפרו את תגובת האינסולין 
שלהם. מזונות עשירים בסיבים כוללים 

שיבולת שועל, אגוזים, דגנים מלאים, 
חומוס וירקות. 

בחרו בחלבונים
חלבון הוא "המשת"פ" של הסיבים. ארוחה 

קטנה עשירה בחלבון כמו יוגורט, גבינה, 
פסטרמה או חמאת בוטנים, יכולה לעזור 
בשליטה על הרעב ולשמור עלינו שבעים 

לעומת אכילת מזון עשיר בשומן. 
אכלו עם מודעות

אנשים רבים נוטים לנשנש תוך כדי קריאה 
ועוד. כשהאכילה הופכת לאכילה לא 

מודעת, אפשר בקלות לאכול יותר מידי 
קלוריות ולעלות במשקל. שימו לב למה 

שאתם אוכלים באמצעות הסרה של 
הסחות דעת ולקיחת הפסקות בין ביס 

לביס. מחקרים מראים שאכילה מודעת 
יכולה למנוע התקפי אכילה ולתמוך 

בירידה במשקל. כשאתם מסיימים לאכול, 
צחצחו שיניים כדי למנוע מעצמכם את 

הטיול הבא למזווה.
תכננו מראש

הכנת נשנוש או ארוחת ביניים אינה חייבת 
להיות טרחה גדלה! הכינו אותה ביחד 
עם הילדים כחלק מפעילויות השגרה 

המשפחתיות. מלאו כמה שקיות בחטיפים 
הבריאים האהובים עליכם, ושימרו אותם 
בהישג יד, לדרך או לארוחות בית הספר 

של הילדים. 
צרו את הצירופים שלכם

נשנוש לא חייב להיות תמיד אותם הבייגלה 
או התפוח המשעממים. היו יצירתיים 

וצרו את הצירופים המקוריים שלכם. כך 
גם תוסיפו יותר רכיבים תזונתיים מגוונים 

לתפריט שלכם וגם יהיה לכם משהו נחמד 
לצפות לו. ערבבו, לדוגמה, קורנפלקס 

דגנים מלאים עם בייגלה, אגוזים וצימוקים 
וכך תיצרו נשנוש בריא שהוא גם מתוק וגם 

מלוח. גרגירי חומוס וגזרים הם אופציה 
טובה נוספת וכך גם קרקר שיבולת שועל 

עם קוביות גבינה צהובה וענבים.



ההגנה הטובה ביותר
חשיפה 
לקרינת 
השמש 

ללא הגנה 
מתאימה 

עלולה 
לגרום 

נזקים מידיים כמו כוויות, אדמומיות 
ושלפוחיות וכן לנזקים בטווח הארוך, 
כדוגמת הופעת נגעים קדם סרטניים 

בעור והעלאת הסיכון להתפתחות סרטן 

עור מסוגים שונים, וביניהם מלנומה, וכן 
לפגיעה בעיניים ולקטרקט. בנוסף, חשיפה 

לא מוגנת לשמש גורמת להזדקנות 
מוקדמת של העור - קמטים, קמטוטים, 

כתמים, פגיעה בגמישות העור, רפיון עור, 
יובש, חספוס, מראה חסר ברק וגוון לא 

אחיד. חדש ובלעדי מד"ר פישר: אולטרסול 
SPECTRUM ההגנה הטובה ביותר 

 Ultra - מהשמש בספקטרום הרחב ביותר
Protection. לאחר שנתיים אינטנסיביות 

של פיתוח, מעבדות המחקר של ד"ר 
פישר גאות להשיק את סדרת אולטרסול 

ספקטרום, המסייעת לראשונה גם בהגנה 
מפני קרינת HEV - קרינת האור הנראה 

באנרגיה גבוהה.



יש לכם בן אדם בבנק? 
מחפשים 

בנקאי 
שמכיר 
אתכם 

ועושה הכול כדי שתצאו מרוצים? חוששים 
מלקיחת משכנתא? זקוקים לליווי מקצועי 

לחשבון העסקי שלכם? בנק מזרחי-טפחות 
יוצא בימים אלו בקמפיין חדש שמזמין 

אתכם ליהנות מבנקאי אנושי שמכיר 
אתכם, יודע בדיוק מה אתם צריכים ונמצא 

שם בשבילכם כדי להעניק לכם שירות 
ולדאוג שתצאו מרוצים: יש לך בן אדם 
בבנק? אם לא, פשוט תעבור! במזרחי-
טפחות, תוכלו ליהנות מהיתרונות של 

שירות אישי זמין במגוון ערוצים, מבנקאי 
שמכיר אתכם ואת התנאים שלכם. פשוט 

תעברו: 8860*



מצלמה עם פיתוח תמונות 

מבצע החטיפים המתוקים של עלית: 
קונים לפחות אחד ממגוון חטיפי השוקולד 

של עלית ונכנסים להגרלה על מצלמה 
עם פיתוח תמונות מיידי- בכל שעה זוכה 

חדש! אוהבים את חטיפי השוקולד של 
עלית? איך אפשר שלא! אז אם גם אתם 

מחוברים למותגים הנוסטלגיים הללו, 
כל שעליכם לעשות הוא לקנות לפחות 

אחד מחטיפי השוקולד של עלית, ליהנות 
מטעמם המעולה, להתקשר לטלאול 
03-9411401, להקיש את הקוד שבגב 

המוצרים המשתתפים במבצע, להיכנס 
להגרלה שנערכת מדי שעה, ואולי גם אתם 

תוכלו לזכות במצלמה עם פיתוח תמונות 
מיידי! המבצע מתקיים בין התאריכים כ״ז 
סיון- י״ז תמוז  )10-28/6( בכל שעה יוגרל 

זוכה מבין המשתתפים.



היגיינה ונוחות במארז חסכוני
סנו, משיקה 

מגבוני טואלט 
לחים במארז 

שלישיה חסכוני. 
מגבוני טואלט 

היפו אלרגנים המעושרים באלוורה, 
להיגיינה מושלמת לאחר השימוש בנייר 

טואלט. מועשרים באלוורה ומרגיעים עור 
עדין ומגורה, אינם מכילים אלכוהול ובעלי 

PH 5.5. נשלפים אחד-אחד ומיועדים 
לשטיפה באסלה. כל אריזה מכילה 48 

מגבונים.



מה הבעיה? יש רוטב!

פסטה 'מעולה' יכולה להיות רגע השיא 
של כל ארוחה, זו בדיוק הסיבה לבחור 

ברוטב עגבניות לפסטה של מעולה 
ולקצור מחמאות. בסדרת הרטבים של 

'מעולה' ניתן למצוא: רוטב עגבניות, רוטב 
עגבניות לפיצה, רוטב עגבניות לשקשוקה 
ורוטב עגבניות לפסטה. הרטבים מיוצרים 
מ-100% רכיבים טבעיים, מטובלים בטעם 

נהדר ומשדרגים כל מאכל. הרטבים 
של 'מעולה' הם פתרון נהדר לארוחה 

קלילה או לשדרוג כל מנה. תטעמו תבינו. 
המוצרים של 'מעולה' עוברים בקרת איכות 

מהטובים בעולם, כדי שאתם הצרכנים 
תוכלו ליהנות ממוצר איכותי, טעים ומזין. 
ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות 

ברחבי הארץ.



כך מצחצחים שיניים

טיפים לשמירה נכונה על היגיינת הפה 
מאת חגית גמליאל, שיננית ותועמלנית 

בכירה בחטיבת קולגייט 
 כיצד לצחצח נכון?

הטו את המברשת בזווית לאורך קו 
החניכיים. הזיזו בעדינות קדימה ואחורה. 

חזרו על הפעולה בכל שן.
צחצחו את המשטח הפנימי של כל שן 
באמצעות הטכניקה המפורטת בצעד 

מס' 1.
צחצחו את משטח הלעיסה של כל שן.

השתמשו בקצה המברשת על מנת 
לצחצח את אחורי השן הקדמית, למעלה 

ולמטה.
אל תשכחו לנקות גם את הלשון!
 כיצד להשתמש בחוט דנטאלי?

משכו 45 עד 60 ס"מ של חוט דנטלי 
מהקופסה ולפפו את הקצוות סביב האמות 

)אצבע אמצעית(.
אחזו את החוט בחוזקה מול כל שן במרווח 

שבין השיניים. הזיזו את החוט בתנועות 
ניסור לצדדים הלוך וחזור, מעלה-מטה 

של כל שן.
 פלואוריד – מדוע זה חשוב?

הפלואוריד במשחת השיניים הופך את 
השיניים לעמידות יותר לחומצות המיוצרות 

לאחר אכילה ושתייה.
הפלואוריד גם מחזיר לשיניים מינרלים 

שאבדו ויכול להחזיר לאחור שלבים 
מוקדמים של עששת.

שימוש במשחת שיניים המכילה פלואוריד 
פעמיים ביום הוא אחת הדרכים המוכחות 

ביותר שיש כד להימנע מעששת.
כיצד פועל הפלואוריד?

פלואוריד הוא מינרל מן הטבע שמחזק את 
האמייל של השן כנגד חומציות ועששת.

מסייע למנוע איבוד מינרלים הנגרם על ידי 
חומצות הפלאק )רובד חיידקים(.

תורם לרה-מינרליזציה של תחילת עששת 
ועוזר במקרים של עששת התחלתית.

 טיפים לפה בריא
הרגלי חיים מתחילים בבית. הפכו את 

בריאות הפה לחלק משגרת היום ושתפו 
בטיפים הבאים את כל המשפחה:

צחצחו שיניים פעמיים ביום למשך 2 דקות 
עם משחת שיניים המכילה פלואוריד 

לאחר ארוחת הבוקר ולפני השינה.
השתמשו בחוט דנטלי מדי יום )בעזרת 

מבוגר לילדים מתחת לגיל 12(.
רכזו את אכילת הממתקים לפעם אחת 

ביום.
בקרו אצל רופא השיניים/שיננית באופן 

קבוע על מנת להפחית את הסיכון 
לעששת, מחלות חניכיים ובעיות דנטליות 

אחרות.
ביקור כל חצי שנה אצל שיננית לניקוי 

שיניים, חיוני ביותר לשמירה על בריאות 
השיניים של כל המשפחה.



הוקוס קוסקוס
פתיתי הסולת הקטנים 
הללו, שמגיעים ארוזים 

בשקית, הם אחד 
הפתרונות המדהימים 

לארוחת צהריים בריאה, 
זריזה ומוצלחת. אז אילו 

סוגי קוסקוס 'מעולה' 
בשקית ניתן למצוא בסופר? קוסקוס דק: 
הסוג הדק והעדין ביותר, מתאים במיוחד 
להכנת סלט קוסקוס / טאבולה. קוסקוס 

בינוני: הקוסקוס הקלאסי, בגודל בינוני, 
הכי מתאים לשילוב עם מרק קוסקוס עם 

ירקות, עוף או בשר. קוסקוס עבה: גרגירים 
גדולים ותפוחים שמתאימים בעיקר למילוי 
הממולאים, להכנת תבשילים, מרקים ועוד. 

כשרות: בד"צ העדה החרדית. 



חדש מתנובה 
 YOLO
מבית 

תנובה, 
ממשיך 

להתפתח 
ומשיק את YOLO ORIGINS סדרה 

המבוססת על חומרי גלם אותנטיים 
וייחודיים המגיעים ממטעים שגדלים 

בארצות ברזיל, מדגסקר וחוף השנהב. 
המוצר כשר למהדרין בהכשר בד"צ 

ועדת מהדרין .  YOLO ORIGINS מתחבר 
למגמה המזוהה עם מותגי השוקולד 

הגדולים בעולם, של שימוש בחומרי הגלם 
האיכותיים ביותר ממטעי גידול מוקפדים 

במדינות מיבשות אמריקה ואפריקה. 
הסדרה פותחה בליווי של מומחים 

לשוקולד בכדי ליצור את החיבור המושלם 
בין קרמו שוקולד לחומרי הגלם הייחודיים. 

סדרת YOLO ORIGINS תושק באריזות 
מרהיבות, המשלבות צבעים פסטליים 

ועיטורי זהב ומשלימות את חוויית הפינוק. 



מתנות לחתונה זה איקאה
עונת החתונות 

בעיצומה, 
באיקאה 

ניתן למצוא 
מגוון מתנות 

שיתאימו 
בדיוק לזוג 
המאושר: 

מפות שולחן אלגנטיות, כלי הגשה 
מעוצבים, מבחר כלי אוכל וסטים של כלים 

חגיגיים לשבתות וחגים. מחירים לדוגמא: 
מפת שולחן GULLMAJ תחרה לבן א' 240 
ס"מ, ר' 145 ס"מ 125 ₪, מעמד הגשה עם 

מכסה ARV BROLLOP זכוכית שקופה 
ק' 26 ס"מ 69 ₪, סט כלים/18 חלקים 

FARGRIK ירוק בהיר 145 ₪, סט סכו"ם/24 
חלקים TILLAGD שחור 295 ₪, סט 

סירים/7 חלקים צבע זהב ק' 20 ס"מ 79 ₪. 



חייבים לישון עם מזגן? 
בשנים 

האחרונות 
הפך מיזוג 

האוויר 
לחלק 
בלתי 

נפרד מחיינו. כיום ההתלבטות היא לא 
לבחור האם יש ביכולתנו לרכוש מזגן אלא 

איזה מזגן עדיף? וכמובן, ככל שניתן לחסוך 
הרי זה משובח. שכן אין דבר רכישת המזגן 

דומה לתשלומי החשמל שנצטרך לשלם 
מעתה ואילך. ענקית המיזוג 'אלקטרה' 
מציעה מזגן מהפכני שיעזור לכם לישון 

בשקט, ולא רק בגלל הקור הנעים בבית. 
אלקטרה פלטינום AAA, המזגן השקט, 

העוצמתי והחסכוני ביותר! על לילה שלם 
של מיזוג תשלומו 1 ₪ בלבד! קראתם 

היטב. אלקטרה פלטינום AAA בעל 
מערכת להשבחת אוויר, בעל פיזור אוויר 
אופטימאלי בחדר לקירור אחיד, פעילות 
שקטה, וכמובן זוכה לאמינות של חברת 

'אלקטרה' במשך יותר מ-70 שנה, עם 
שירות ואחריות ללא פשרות.



יינות יקבי כרמל זכו 
היינות של 
יקבי כרמל 

שוב זכו 
גם השנה 

בתחרויות יין בינלאומיות וגרפו פרסים 
בינלאומיים יוקרתיים. מידי שנה עורך מגזין 

היין היוקרתי Wine Advocate טעימות 
יין בישראל מאת מבקר היין המוערך 

והמשפיע ביותר בעולם, רוברט פארקס, 
ובמסגרת זו העניק פארקס השנה 91 
נקודות ליין כרמל ריזלינג כרם קאיומי 

 The Wine 2016. בנוסף, המגזין המוערך

Enthusiast דירג את הסדרה האזורית 
כרמל קברנה סוביניון שיראז 2014 בדירוג 

של 92 נקודות!. בדירוג של מגזין היין, 
הנחשב לאחד ממגזיני היין הנכבדים 

והמוערכים בעולם, דורגו יינות נוספים של 
יקבי כרמל - כרמל שרדונה כרם אדמון 
– 91 נקודות וכרמל שיראז כרם קאיומי 

2013 – 90 נקודות. יינות יקבי כרמל כשרים 
למהדרין בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות 
הגר"א רובין שליט"א, ללא חשש שביעית.



בריא לחסוך 
אתגר הבריאות 

בחיי היום יום 
תופס עמדת 

מפתח בכמעט 
כל בית 

בישראל. רשת 'שוק מהדרין' מזמינה את 
ציבור הלקוחות ליהנות מחגיגת בריאות 

שתתקיים בסניפים הרבים ברחבי הארץ, 
במחירים שיהיו קלים לעיכול: תה ירוק 

ויסוצקי 25 שקיקים, 2 יחידות רק ב- 35 ₪. 
קרקר לחמית בטעמים 900 גרם –  1 ק"ג, 
2 יחידות רק ב- 30 ₪. מארז חטיפי נייצ'ר 

ואלי, 2 מארזים רק ב- 20 ₪. עוגיות דולצ'ה 
ויטה ללא סוכר 300 גרם ב- 30% הנחה. 

מוצרי שניצל טבעול צמחי/לייט/ללא גלוטן 
של אסם – 2+1 מתנה )הזול מביניהם( ועוד 

מבחר גדול של מוצרי בריאות כגון נקטר 
חמוציות, שמן זית, מיוקל, טחינה בארכה 

משומשום מלא, פסטות מקמח מלא, 
מגוון סוכרזיות עלית ועוד, במחירי מבצע 

משתלמים ביותר.



רוצים כביסה רכה וריחנית? 
אחת 

השאלות 
שמעסיקה 

כמעט 
כל אדם 

שמכבס – 
היא האם 

מייבשים בקיץ במייבש כביסה או שמא 
מדובר בפריווילגיה של חורף. התחושה 

היא שניצול שמש טבעית מסייע לחיסכון 
בחשמל ובשמירה על הבגד. למעשה, 

כיום כבר ברור שמדובר בהנחה שגויה. 
חשוב לדעת כי השמש הקופחת אינה 

מיטיבה עם הבגדים שלנו כלל ועיקר. היא 
גורמת להם להתקשות ולאבד את ריח 
הכביסה הנעים. באלפי בתים בישראל 
עברו מזמן לייבוש באמצעות מכשירים 

חשמליים לאורך כל עונות השנה. הדרך 
המומלצת ביותר היא במייבש כביסה 

המופעל באמצעות גז. בדרך זו מתקצר 
זמן פעולת הייבוש בחצי מהזמן מאשר 
במייבש חשמלי, מה שמסייע לחיסכון 

כספי, ובנוסף, ייבוש באמצעות גז כמעט 
ואינו מייצר חשמל סטטי, דבר המעניק 

שמירה ארוכה יותר של הבגדים וסיבי הבד. 
כך נהנים מכל היתרונות של בגדים יבשים, 

ריחניים ושמורים היטב.  חברת 'פזגז' 
חוסכת לכם את ההתלבטויות ומביאה לכם 

את הפתרון המהפכני של מייבש הכביסה 
'רינאי': כוכבית 9636 )פזגז(.



5 פעולות לניקיון מושלם
נוזל הרצפה 

פוליוויקס 
אנטי 

בקטריאלי 
הוא תכשיר 

יעיל ועצמתי 
לניקוי רצפות. 

הוא מבצע 5 
פעולות שונות: מנקה, משמיד חיידקים, 
מבריק, מותיר שכבת הגנה ומפיץ ניחוח 

מרענן. בנוסף, פוליוויקס אנטי בקטריאלי 
מכיל חומרי ניקוי פעילי שטח וכן תוספת 

וקס טבעי המצפה את הרצפה בשכבת מגן 
מבריקה. שילוב החומרים והפעולות יוצר 
נוסחה מנצחת שמעניקה לרצפות ניקיון 
עוצמתי ועמיד, משמידה את החיידקים 
ויוצרת סטריליות ומראה אסתטי ונעים. 

מפיץ ניחוחות גולדן סנרייז וסחלבים 
הנשארים לאורך זמן וניתן להשגה באריזות 

של 2 ליטרים ו-4 ליטרים.

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים
ישר לתנור – חדש בשופרסל: סדרת עופות 

ארוזים טריים ומתובלים לצלייה בתנור. 
כשרות: מהדרין הרב א.ד אוירבך אב"ד 

טבריה

למען הרגישים ללקטוז, יושקו מוצרי 
שטראוס המובילים, בגרסה דלת לקטוז. בין 
המוצרים: דנונה, מילקי, דני שוקולד וגמדים

מותג צמח תוצרת חקלאית, מבית קבוצת 
צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן, 
משיקה מארז חדשני וראשון מסוגו בעולם 

לקלחי תירס טריים

"חוות דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית 
מציגה: סדרת חליטות קיץ מרעננת במגוון 
טעמים למשקאות קרים ומרעננים שיעזרו 

לכם להתמודד עם החום הכבד

הבשורה החדשה מבית 'רודריגז': תפריט 
קיץ חדשני ומיוחד המביא את ניחוחות 

דרום אמריקה לירושלים. כשר למהדרין! 
רח' קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים.

'מלח הארץ' משיקה מהדורה מוגבלת 
של מלחיות עם צילומי טבע מרהיבים של 

עופות מים

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 ז' בתמוז תשע"ח 620/6/18
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המותג "חלאבין" המתמחה בדאודורנטים ללא 
אלומיניום מרחיב את סדרת ה"ספורט" ומצרף 

שני דאודורנטים עם השפעה-מתמשכת: 
דאודורנט ה"ספורט רול-און" יעיל עד 48 שעות 

ו"ספורט סטיק" יעיל עד 72 שעות

חדש! AHAVA מעבדות ים המלח משיקה: שתי מסכות 
בד חדשות לטיפול בסימני הגיל המועשרות במינרלים 

מים המלח. מחיר מארז 6 יחידות: 125 ₪

 TRUE :משיק L’OREAL PARIS
MATCH MINERAL פודרה מינרלית- 
במרקם אבקתי ב-4 גוונים להתאמה 
מושלמת לגוון העור + פודרה שקופה 
אוניברסלית לקיבוע האיפור ואפקט 

מאט לאורך היום

PERFECTIONIST סרום ייחודי מבית 
מותג האיפור והטיפוח היוקרתי אסתי 

לאודר. יעיל ביותר נגד קמטים

מותג האיפור המקצועי "בועז שטיין" משיק 
לקיץ 2018 סומק בגוון ורוד סוכריה. מחיר 

99 ₪ להשיג: במרכזי מקצועיים, אצל 
הקוסמטיקאיות ובפרפומריות ברחבי הארץ

מותג הטיפוח הבינלאומי L’OCCITANE יוצא 
במבצע מרענן במיוחד לקיץ 30% הנחה על כל 

ג'לי הרחצה. עד 30.6.2018 להשיג ברשת חנויות 
www.loccitane.co.il ובאתר L’OCCITANE

YVES ROCHER מותג 
הקוסמטיקה הבוטני 

המוביל, משיק: תמיסת שמן 
מיסלרי מטהרת אורגנית, 

לניקוי עור הפנים ולהרגעת 
 Pure העור, מסדרת

Calmille. מחיר: 49 ₪

איקאה משיקה פתרון חדש ויצירתי 
 IKEA 365+ לבעיית המכסים במטבח

סדרת מכסים מעוצבים בגדלים 
שונים עשויים סיליקון, אטומים 

ומתאימים לכל קערה- פלסטיק 
וזכוכית. מחיר:  15 ₪ - 20 ₪

מותג הקוסמטיקה הטבעית והאורגנית 
Lavido מציג קרם ייעודי לאזור 

הצוואר להחלקת קמטים ולהאטת 
תהליכי הזדקנות העור. להשיג בחנויות 

המותג, רשתות הטבע, בתי מרקחת 
www.lavido.co.il -משיקים וב KEDS BABY -ו KEDS KIDS

את קולקציית הביגוד לאביב קיץ 2018, 
הקולקציה מאופיינת בשילובי בדים 

בטקסטורות שונות, שטיפות אופנתיות, 
וצבעוניות קיצית עכשווית

מותג האיפור המינרלי  Gaya cosmetics חוגג 
את עונת הקיץ עם מבצע משתלם במיוחד: כל 
סדרת הברונזרים: ברונזר מינרלי וברונזר אפוי  
ב-69 ₪ במקום 124 ₪ בלבד. תוקף: 30.6.2018 

 ,50SPF שיק תמרוקים מציגה: קרם הגנה
מחיר: 69 ₪ ותרסיס שקוף 30 מקדם 

הגנה, מחיר: 54 ₪ להשיג בפארמים

Bfree מציגים את Stic Stac, מיכלי אחסון 
רב פעמיים, מודולריים ונוחים לשימוש 

לשמירה על חלב אם ומזון לתינוקות. מיוצרים 
מפלסטיק עמיד ובריא לתינוק ללא ביספינול 

A. מחיר: 35 ₪ לאריזת שלישייה
מכירת סוף העונה ברשת חנויות 

MASSIMO DUTTI ישראל: עד 30% 
הנחה על קולקציית אביב קיץ 2018 

מותג נעלי האופנה הבינלאומי ניין ווסט משיק לעונת קיץ 2018: קולקציית 
נעליים בטרנד גווני הפסטל. טווח מחירים:  299.90 ₪ עד 499.90 ₪

Yellow מרחיבה את סל מוצריה 
ומעכשיו תציע משקפי שמש של 
המותג אופטיקנה. הרשת תשווק 

שבעה דגמים ייחודים לחנויות הנוחות

אירוקה משיקה את קולקציית משקפי השמש של 
המעצב רוברטו קוואלי Roberto Cavalli לקיץ 

2018. טווח מחירים: 1189-2799 ₪

Laline, הרשת הבינלאומית לטיפוח הגוף והנפש 
במבצעי סוף שנת הלימודים למורות ולגננות 3+3 

על כל החנות: קונים 3 פריטים ומקבלים 3 פריטים 
במתנה על כל החנות והאתר



מאת: יבניאל שירם

ההרשמה לחופשת הקיץ המשתלמת ביותר 
העו במלוא  נמשכת  תיירות"  "שינפלד  ־של 
הש את  הבטיחו  כבר  אורחים  מאות  ־צמה. 

שינפלד  של  הקסומה  בחופשה  תתפותם 
דיסלדורף  הילטון  במלון  שתתקיים  תיירות 

בגרמניה.
עוד לפני שנספר לכם על יתרונות המלון 
והעיר, נספר לכם שבשבועות אלו של תחילת 

־הקיץ מגיע הרישום לשיא. קווי הטלפון במ
שרדי שינפלד תיירות רגילים לעומס העונתי 

ומוקדניות החברה נענות לכל פניה.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע כולם 

התשו תיירות?  שינפלד  עם  לטוס  ־בוחרים 
בה פשוטה: אחרי שתבדקו את ההיצע בשוק 
שחופשה  לדעת  תיווכחו  אתם  גם  התיירות, 
ביותר  הטובה  התמורה  היא  שינפלד,  עם 
שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 
־רשימת היתרונות של שינפלד תיירות ארו

כה ומשתלמת: גם ניסיון של מעל 30 שנים 
של  מהטופ  מלון  בית  גם  התיירות,  בתחום 
גם מיקום של המלון בעיר קסומה,  אירופה, 
גם אירוח ברמה הגבוהה ביותר, גם ארוחות 
מפנקות ועשירות כיד המלך עם צוות שפים 
בכל  וחמה  משפחתית  אווירה  גם  שם,  בעלי 
מרהיבים  תיירות  אתרי  גם  החופשה,  מהלך 
בקרבת המלון, גם קירבה למתחמי השופינג 
ואטרקציות  טיולים  גם  באירופה,  הנחשבים 
במערב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות. 
בקיצור, חופשה שלא תרצו שתסתיים ותיתן 
מחודשים  כוחות  לאגור  האפשרות  את  לכם 

לקראת השנה הבאה. 
מאורחי  אחוז  מ-80  שלמעלה  הסיבה  זו 

אצ להתארח  שבים  בעבר,  תיירות  ־שינפלד 
לנו פעם אחר פעם. לניסיון ולמקצועיות אין 

תחליף.
אז מה ממתין לכם בחופשת הקיץ הקרובה?  

־שינפלד תיירות מציע בפניכם את מלון היל
־טון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב גרמ

למעשה,  העולמית.  הילטון  רשת  מבית  ניה, 
ולהתחדש,  לחדש  ממשיכה  תיירות  שינפלד 
וגאה להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם 
רשת מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון 
הילטון  בתאילנד,  הואה-הין  הילטון  סופיה, 
קפריסין,  הילטון  ברטיסלבה,  טריי  דאבל 

הילטון פודגוריצה וכעת, הילטון דיסלדורף.
מאיכותו.  פחות  לא  חשוב  המלון  מיקום 

בס מרכזי,  במקום  נמצא  דיסלדורף  ־הילטון 
לפארקים  הגדולים,  הקניות  למרכזי  מיכות 
מדיסלדורף  היהודיים.  ולאתרים  המובילים 

־ניתן לצאת לשורה ארוכה של טיולים במע
רב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק 
תיירות  שינפלד  ע"י  מאורגנים  מהטיולים 
בחלק  עברית.  דובר  מקצועי  מדריך  ובליווי 

מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי.
־כשאנחנו בוחנים את עצמנו אל מול הסט

נדרטים הגבוהים ביותר ואל מול הפרמטרים 
שהחופשה  כדי  הנדרשים  ביותר  החשובים 
שלכם תהיה האיכותית והמהנה ביותר, אנחנו 

יכולים לסמן וי גדול.
מי  המלון.  איכות  הוא  הראשון  הפרמטר 

בגרמ דיסלדורף  הילטון  מלון  את  ־שמכיר 
ניה יודע שמדובר באחד המלונות הנחשבים 

תק שלא  בינלאומיים  סטנדרטים  ־באירופה. 
בלו בכל מלון. לא עוד מלון חמישה כוכבים 
ויוקרתי עם חדרים  סטנדרטי. המלון מפואר 
בעיצוב מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, 
חדר כושר, לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים 

ואינטרנט חופשי בלובי. 
לעיתים,  המלון:  מיקום  השני,  הפרמטר 
מלונות טובים ממוקמים במקומות מרוחקים 
מהערים הגדולות. המשמעות היא שלא ניתן 

לנסי להיגרר  מבלי  לטייל  מהמלון  ־לצאת 
עות ארוכות של מספר שעות לכל צד. מלון 
ממוקם  גרמניה  במערב  דיסלדורף  הילטון 

־בדיוק במקום הנכון: ליד מתחמי הקניות הג
רחוק  לא  המרהיבים,  הפארקים  ליד  דולים, 
לאתרי  בסמיכות  המובילות,  מהאטרקציות 
יהדות היסטוריים והכי חשוב: אפשרות לצאת 
למדינות  עצמאיים  או  מאורגנים  לטיולים 

תוכ לדיסלדורף  מחוץ  הסמוכות.  ־אירופה 
המדינות  של  פסטורליים  בנופים  לטייל  לו 

מש ולוקסמבורג.  בלגיה  הולנד,   – ־השכנות 
פחות יהנו במגוון פרקי שעשועים, גני חיות 
אתגרי  ספורט  וחובבי  הרפתקאות,  ומסלולי 
הרים,  טיפוס  ג'יפים,  כגון  פעילויות  ימצאו 

נטיפים, טרקטורו מערות  אומגות,  ־רפטינג, 
נים, סוסים, ועוד.

טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
הנחשבים,  למוזיאונים   – ולמשפחות  לזוגות 

ההיסטו למונומנטים  העצומים,  ־לפארקים 
ריים ולאטרקציות המרתקות ביותר במדינות 
הסמוכות. כאמור, חלק מהטיולים מאורגנים 
ע"י שינפלד תיירות מלווה במדריך מקצועי 
באופן  לטייל  לצאת  גם  ניתן  עברית.  דובר 

עצמאי.
 30 כבר  האוכל:  הוא  השלישי  הפרמטר 
בכל  בטופ  נמצאת  תיירות  ששינפלד  שנים 
המפורסם  המטבח  האוכל.  לשירותי  הקשור 
שינפלד  של  והקונדיטורים  השפים  וצוות 
תיירות כבר קנה לו שם בקדמת הבמה בענף 

־התיירות. מי שהתארח וטעם כבר יודע שכא
שלושה  אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיעים  שר 

נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
מביאים  אנו  להאמין.  כדי  לראות  שחייבים 

־צוות בינלאומי של שפים וקונדיטורים המת
מחים במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות 

־מזרח ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בח
־דרי האוכל במלון עולים על כל דמיון. ארו

חות בוקר וערב מלאות בבארים המלאים בכל 
־טוב, מיני בשרים, דגים, מרקים, סלטים, תו

ספות, קינוחים, עוגות, קונפיטורות ומעדנים. 
באופן  לפניכם  פתוח  היום  שבמהלך  כמובן 
חופשי הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. 
בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא עם הקידושא 

רבא המיוחד של שינפלד.
זו  אם שאלתם את עצמכם מדוע בתקופה 
הכתבה  את  שקראתם  אחרי  גובר?  הרישום 

הזו מן הסתם קיבלתם את התשובה.

למה כולם בוחרים 
ב"שינפלד תיירות"?

גם אתם רוצים ליהנות מחופשה חלומית חייגו עכשיו: 03-6189999

מאות אורחים כבר הבטיחו את השתתפותם בחופשה הקסומה של 
"שינפלד תיירות" שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף בגרמניה. עם 
ניסיון של מעל 30 שנה, בית מלון מהטופ האירופאי, מיקום מעולה, 
אוכל משובח ועשיר, אירוח ברמה גבוהה, אווירה משפחתית חמה, 

אתרי תיירות מרהיבים וטיולים ואטרקציות לכל המשפחה – גם אתם 
תצטרפו לחופשת הקיץ של שינפלד תיירות



פרס בני-ברק
לספרות 
תורנית

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות
לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל.
הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום חמישי, כ"ה בתשרי ה'תשע"ט,

יום הזיכרון למייסד העיר,
בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הספר המוצע לקבלת הפרס יכיל חמישה גיליונות דפוס, לפחות, 
לאור  שיצא  בתנאי  כמו"כ  הספר.  של  עותקים  בארבעה  ויוגש 
ולא  הפרס  חלוקת  תאריך  שלפני  האחרונות  השנים  בשלוש 
הוענק בגינו פרס קודם למחברו. עותקי הספרים שישלחו לועדה 
של  לשיקולה  נתון  יהיה  הזוכים  מספר  לשולחיהם.  יוחזרו  לא 

הועדה.

רבי ברוך דב פוברסקי,  - הגאונים הגדולים:  ועדת הפרס  חברי 
הדיינים  מחשובי  שפרן,  מנדל  מנחם  רבי  פוניבז';  ישיבת  ראש 
ביה"ד  חבר  בן-שמעון,  שלמה  ורבי  התורה"  "נועם  ישיבת  וראש 

הרבני הגדול.

את ההצעות יש לשלוח אל אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה,
רחוב ירושלים 58, בני-ברק, לא יאוחר מיום שני, י“ט בתמוז ה'תשע"ח.

בברכה,
חנוך זייברט
ראש העיר

בס“ד

זה לא תרגיל עוקץ!
חלק מהפגעים שנמצאו

 בחצרות בתים
וגורמים

לעקיצות אמיתיות

הפינה השבועית

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

שינויים בתנועה ובתחבורה הציבורית
ברחוב רבי עקיבא

במסגרת עבודות רחבות-היקף לשדרוג קווי הביוב ברחוב רבי עקיבא,
לרווחת ציבור התושבים, תבוצענה עבודות הפיתוח,

ובעקבותיהן יחולו שינויי תנועה, כדלקמן:

שלב א'- עבודה רצופה 24 שעות ביממה, במשך כשבוע שלם:
עבודה זו תתבצע מיום ראשון, כ"ז בסיון ה'תשע"ח (10,6,18), בשעה 6 בבוקר, 

עד ליום שישי, ב' בתמוז ה'תשע"ח (15,6,18), בשעה 5 בבוקר.
בעקבות זאת, בימים אלו יסגר רחוב רבי עקיבא לתנועה מכוון דרום לצפון: 

מרחוב הרב קוק ועד רח' ז'בוטינסקי, והתנועה ,כולל כלי-רכב פרטיים ותחבורה 
ציבורית, תכוון לדרכים חלופיות.

שלב ב'-עבודת לילה בלבד, במשך שבועות אחדים:
מיום ראשון, ד' בתמוז ה'תשע"ח (17,6,18), בשעה 9 בלילה,

עד ליום שישי, ח' באב ה'תשע"ח (20,7,18), בשעה 5 בבוקר.
בימים אלו יסגר לתנועה רחוב רבי עקיבא מכיוון דרום לצפון-מרחוב הרב קוק 
עד רחוב ז'בוטינסקי, מידי לילה, משעה 9 בלילה ועד למחרת בשעה 5 בבוקר, 
והתנועה, כולל כלי-רכב פרטיים ותחבורה ציבורית,  תופנה לדרכים חלופיות.

בד בבד, במוצאי שבתות לא מתבצעות עבודות אלו.

שינויי מסלולי אוטובוסים בעקבות סגירת רח' רבי עקיבא,
בקטע שבין רחוב הרב קוק- ז'בוטינסקי, מדרום לצפון

בס“ד

לנוחותכם, נא לעקוב אחר הודעות חברות התחבורה הציבורית בנושאים הנ"ל.
הציבור נקרא להישמע להוראות המשטרה והפיקוח. אנו מצטערים על אי הנוחות הזמנית.

בכל תקלה, יעמוד לשירותכם, המוקד העירוני "106".

389,388,189,89

280,240,230,220,210,200,139
400,356,351,350

597,497,190
354,18,7

160,34,11,3

292,240,92
3

2

 
  

אגף
ההכנסות

בס“ד

ימי השתלמות
לעובדות הגזברות ואגף ההכנסות

גזברות העירייה ואגף ההכנסות מקיימים  ימי השתלמות לעובדים, 

בעקבות כניסת הנחיות מקצועיות חדשות.

בעקבות זאת, יהיו משרדים אלו סגורים לציבור

בימים שלישי ורביעי,  י"ג ו-י"ד בתמוז ה'תשע"ח (26/27/6/18) .

ימי ההשתלמות הינם לעובדות הגזברות ואגף ההכנסות,

כולל קופת העירייה, מחלקות גביה, שומה, הנחות ומיסי בניה (הנדסה).

עם הציבור-הסליחה.

בברכה,
ההנהלה

סגור



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,300,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

ז’-ט’ בתמוז תשע”ח  
20-22/6/2018
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

2-2.5 חדריםאלעד

וילות ובתים

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר + 
מחסן וחניה, 2,800,000 ש"ח, 

_____________________________________________)24-27ל(054-3977553

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

ממיליון ש"ח. נדל"ן אחיסמך 
08-6335335)21-32/18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,580,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

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

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

אופקים
 דירת 3 חד', משופצת, 
צנרת חדשה, ליד הסמינר, 

460,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ל(050-4113791

 דירת גן 6 חדרים איזור 
מעולה ומבוקש, ק"ק, 

2,350,000 ש"ח, 
050-3003331 ,03-5328805)22-25(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

חד', 3 כ"א, מאווררת עם 
נוף, 3,060,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 ברבי מאיר, 4 חד' + 
חצר,  מסורגת וממוזגת, דרום 

מערב, אזור מעולה, 
_____________________________________________)23-26ל(052-7619164/3

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין. תיווך יעקב, 

054-4901948)25-25(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551
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 ברח' ניסנבאום 
דירת דופלקס מדהימה, 

משופצת כחדשה, גג 
פתוח. כ-140 מ"ר+ 

אופציה + מחסן 30 מ". 
פרטים בתווך אשכנזי 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 בק.הרצוג רח' אביעד 7 
5.5 חד', ק"א חזית, מרווחת 

1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)24-27 ל(053-2703924

 בנחמיה! 125 מ"ר, 
ק"ב, חזית! 2,300,000 
ש"ח מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! מציאה! 
במנחם 5 חד' 120 

מ"ר 3כ"א, ק"א, 
משופצת+חניה+סוכה 

15 מ"ר 2,140,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
 052-7652801)25-25(_____________________________________________

 בלוין דירת-נכה 5חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 
2,500,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"ר מחולק ל-4 

חד' + יחידה ק"א חזית חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה + 

סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 בבלעדיות! 

בחסידי העליון! 5 חד' 
מסודרת+אופציות ללא 

מדרגות! תיווך פלוס ח.לסקר 
03-9089201)25-25(_____________________________________________

 ברשב"י 20 4 חד' 106 
מ"ר ק"ד+מעלית, מ.סוכה 

חניה 1,570,000 לל"ת 
_____________________________________________)25-28ל(050-4131359

 בבלעדיות! בחסידי 
העליון! 4 חד'+גינה גבוהה 

ומרוצפת+אפשרות לחפירה 
"תיווך פלוס ח.לסקר" 

03-9089201)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות! בליטאי 
המבוקש 4 חד'+יציקה לסלון 

ענק+גג בנין מעולה "תיווך 
_____________________________________________)25-25(פלוס ח.לסקר" 03-9089201

 בבלעדיות מציאה! 
"שחף נכסים" 4חד'+יחידת 

הורים מוארת ומטופחת 
1,490,000 ש"ח גמיש

052-5752500)25-25(_____________________________________________

 בבלדעיות! בעליון! 3 חד' 
מסוגרת"יח"ד יפיפיה ומושכרת 

בגג+מדרגות חיצוניות תיווך 
_____________________________________________)25-25(פלוס ח.לסקר 03-9089201

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרת 5,400 ש"ח נטו 
בשכונה יא. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)25-25(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 נטו 

שכונה ב משה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667 

 דירה מחולקת ל-2 
מושכרות 4400 נטו שכונה ג' 

כל הקודם זוכה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667

 עבור לקוחותינו דרושות 
דירות מושכרות, כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס
050-9500075)25-25(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור משופצות ברמה גבוהה 

שכונה א מושכרות 8,500 
ש"ח נטו משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)25-25(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור משופצות בית מלון 

מושכרות 4,000 ש"ח נטו 
בשכונה יא. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)25-25(דרך 054-3255667

 דירה ברחוב סנהדרין קומה 
ב מעולה לחלוקה ניתן לקבל 
3000 לאחר חלוקה רק 460 
אלף ש"ח משה אלוש אבני 

_____________________________________________)25-25(דרך 054-3255667

 רמה ד' השיווק התחיל 
תהיו הראשונים לבחור את 
הדירות הכי טובות ותחסכו 
לפני שהמחירים עולים החל 

מ- 1,100,000 ש"ח 
072-2504626)25-25(_____________________________________________

 בבר אילן דירה הכי גדולה 
מושקעת מאד, 81 מ"ר, 

מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 
_____________________________________________)25-25(תיווך יעקב 054-4901948

 ברמת בית שמש 4 חד' 
מטבח מושקע נוף מהמם 

_____________________________________________)25-25(מעלית 072-2504626

 בבלעדיות בירושלים חברון 
ק"ב 70מ' + אישורי בניה 

ל65מ' בחזית+מעלית בעקיבא 
-סוקולוב ק"ק 94מ' מחולק 

ל2יחידות יפיפיות. פנחס מילר 
_____________________________________________)25-25(מתווך מוסמך 050-4103310

 למכירה 3-4-5 חד' ברחוב 
גולומב מקבלן ממשרד גבוה

03-5785777)25-26(_____________________________________________

 בוינרב כ-150 מ"ר ק"ב 
3כ"א מחולקת ל-2 מפוארת 

2,135,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בפרדס כץ וקריית הרצוג 

מגוון דירות 3-4 חד', 
פנטאוזים, דירות נכה 

ושטחי מסחר אכלוס תוך 
שנה בבנייה מפוארת 

ואיכותית ל. זוהר חברה 
ליזמות ונדלן

052-8309090)25-25(_____________________________________________

 באזור רש"י דופלקס 
ענק 3,900,000, 3.5 חד' 

1,800,000 +אפשרויות בנייה 
B.D.A 4 חד' 2,100,000 תיווך

054-8449423)25-25(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבנייה 4 חד' 

2,100,000, 3 חד' 1,600,000 
דירה גן+חצר 2,650,000, 

B.D.A 054-8449423 25-25(תיווך(_____________________________________________

 באיזור העירייה דירת 3.5 
חד' 90 מ"ר יפה 1,750,000 
דירת 5חד'+ אפשרויות בניה 

B.D.A 2,000,000 תיווך
054-8449423)25-25(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של דירות 
לקניה באיזורים טובים בב"ב 
ובפ"כ מחירים טויבם לקונים 

רציניים.
054-7477054/03-5444815)25-25(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החלמ- 
1,550,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויזניץ 
130מ' מחולקת ל-+2גג 

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב 
-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 דירות גן ופנטהאוזים 
בפרויקט חדש בפרדס כץ -2.5
5 חדרים החל מ1500000ש"ח 

_____________________________________________)25-25(אלבה-נדל"ן 054-844-6671

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,600,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,550,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב דירות 
3/4/5 חד' החל מ 1,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000 ,052-7168090)25-25(_____________________________________________

 מציאה באהרונוביץ 2 
יחידות משופצות 1,050,000 

ש"ח תשואה גבוהה, טאבו 
משותף."א.צ.נכסים" 

050-2044100 ,050-9777755)25-25(_____________________________________________

 למשקיעים דירה כ-80 
מ"ר מושכרת ב-7,300 

ש"ח+באותו מפלס תוספת 2 
יחידות מושכרות 

_____________________________________________)25-28ל(058-7443384

 בשיכון ה' בבר 
אילן דירת גן 3 חד' 70 

מ"ר+סוכה 20 מ"ר+חצר 
50 מ"ר+א.הרחבה 

"מקסימיום נדלן" 
052-7683068)25-25(_____________________________________________

 ברמת אהרון איזור 
הוילות דירת-גג כ-220 

מ"ר ק"ב 5 חד'+גג ענק 
חזית מושקעת+חניה 

3,790,000 ש"ח 
גמיש "סלומון- נכסים-

והשקעות"
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ג' צמוד לגורדון 
דירת גן 5 חד' 124 מ"ר + 
חצר 100 מ"ר משופצת  

2,850,000 ש"ח  
_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 מציאה! בדבורה-הנביאה 
דופלקס מפואר+מחסן 

2,900,000 ש"ח גמיש תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 המציאה!! בשלש-
השעות דופלקס 5 חד' 

ק"ג-מעלית, 175 מ"ר, 3 
כ"א, 2 חניות, 1,820,000 

ש"ח מ.כהן 
052-7684074)25-25(_____________________________________________

 בלעדי!! הזדמנות 
בר"ע-הרצוג דופלקס 

6חד' 175מ"ר ק,ג מעלית 
משופצת מהיסוד מ.כהן 

_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
כ-140 מ"ר בנוי+מרפסת 

30מ' ברב קוק היוקרתי קומה 
ד' חזית+חניה+חנייה תיווך 

_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב 054-5500263

 בזכריה דופלקס מהמם!!! 
ק"ג 7 חד' 220 מ"ר 3 כ"א 

3,330,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בר' טרפון דופלקס 155 
מ"ר, חזית מעלית מטופח 

2,500,000 גמיש, 
_____________________________________________)25-25(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 ברח' חברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' 

ק"ג ומעליה 3 חד' עם 
סוכה ענקית סגורה. 

דירה מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

3,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד' + יחידת דיור 
ק"ג חזית מאווררת חדשה + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(2,450,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 במנחם בגין דירת 6.5 
חד' דירה משופצת קומפלט 
יש חצר ומחסן חניה וסוכה 

3 כיווני אויר 2,140,000 
)גמיש( "פנחס נכסים" 

055-6789653)באין מענה נא 
_____________________________________________)25-25(להשאיר הודעה(

 ביגאל אלון 5 חד' 
ענקית קומה ראשונה 

עם יחידת הורים+אופציה 
להרחבה עוד 50 מ"ר 

ב-1,860,000 ש"ח 
054-4850066)25-25(_____________________________________________

 ענקית בגמר בנייה 
בשמעיה, מימון 6 חד', 
ק"ק+חצר כ-150 מ"ר 

2,200,000 גמיש תיווך-הנדל"ן 
050-4177419)25-25(_____________________________________________

 בבילו בתחילת בנייה, 
5 חד' גדולה, קבלן אמין 

2,200,000 תשלומים נוחים 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 בבלעדיות!! א.אבטליון 
כ-5חד' כ-130מ"ר "א.בגג-

רעפים" 4כ"א+סוכה 
2,150,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 הרב קוק! פנטאוז 
מדהים! 5חד'+גג, 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות במרים-הנביאה 
ענקית, ק"א, מיידית, בניין 

חדש 3,100,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 
2,600,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ג' 5חד' מפוארת, 
חזיתית, ק"ב 2,500,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בגוטליב 5חד'+חצר 
ענקית 2,900,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
 052-7168090)25-25(_____________________________________________

 במתחרד הנרקיס 3.5 
חדרים גדולים משופצת 

קומפלט, קומה 1 בהזדמנות 
 990.000

_____________________________________________)W)25-25 נדלן 054-4502728

 במבצע-עובדה, 3חד' 
76מ"ר משופצת ומרוהטת, 
מעולה לחלוקה ולמגורים. 
590,000ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)25-25(_____________________________________________

 פרויקט מהרש"ל 7 
דירות 4חדרים ופנטהאוס ענק 
בבניה אכלוס 12חודשים החל 
מ2100000 ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-844-6671)25-25(_____________________________________________

 פרויקט סוקלוב-ר"ע 
דירות 3/4 חדרים, נכה, 

פנטהאוס אכלוס 18 חודשים 
החל מ1690000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)25-25(נדל"ן 054-844-6671

 פרויקט זבוטינסקי 71  
נותרו דירות בודדות 3/3.5/4 

חדרים אכלוס 12חודשים החל 
מ1400000 ש"ח  אלבה-נדל"ן 

054-844-6671)25-25(_____________________________________________

 בהר-סיני/תורת חיים, 
125מ"ר, ק"ק, חזית, 
שקטה, מחולקת+א.

הרחבה. "מקסימום-נדלן" 
052-7683068)25-25(_____________________________________________

בקומת  חדרים    4 בת  דירה  לרכישת  הצעות  בזה  מוזמנות 
הכניסה  ברח' קהילות יעקב 23  בני ברק   בגוש 6187 חלקה 

113 )להלן - "הדירה" (.
הצעת הרכישה לא תיפחת מהסך של  1,500,000   ₪  .

באמצעות  הדירה  על  המידע  כל  את  לבדוק  המציע  באחריות 
התכנוני,   הפיזי,  מצבה  את  לרבות  מתאימים,  מקצוע  בעלי 
בני  בעירית  לרבות  הרלוונטיות,  הרשויות  בכל  והמשפטי, 
את  ולרבות  ברק,  בני  ובניה  לתכנון  המקומית  ובוועדה  ברק 
כהגדרתה  נכה"  "דירת  הינה  הדירה  הבניה.  להיתר  התאמתה 
בהוראות תב"ע 105/ב של עירית בני ברק ותימכר/תירשם  רק 
למי שמוגדר כנכה לפי התקנות, דהיינו, לנכה גפיים תחתונות 
המסוגל לנוע רק בעזרת כסא גלגלים שימציא אישור על נכותו 
וימציא  "נכה"(,  )להלן:  הבריאות  ממשרד  או  הביטחון  ממשרד 
כדירת  הדירה  את  לרכוש  זכאותו  על  ברק  בני  מעירית  אישור 

.)AS-IS( נכה . הדירה תימכר במצבה כמות שהוא
הח"מ לא יהיו אחראים באחריות כל שהיא לגבי תיאור הדירה 
ו/או לגבי מצבה ולא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה 

שיתגלו בדירה ו/או לגבי מצגים שיוצגו בפני המציע .
הנכסים  מכונסי  אחד  של  במשרדם  תימסר  רכישה  הצעת 
תוגש  ההצעה   .  14.00 שעה   16.7.18 ליום  עד  מטה  המפורטים 
אך ורק באמצעות חתימה על טופס "הצעת רכישה" אותו ניתן 
לקבל אצל אחד מכונסי הנכסים דלהלן. בהצעה ירשום המציע 
עו"ד  לפקודת  בנקאי  שיק  לה  ויצורף  מציע  שהוא  המחיר  את 
מסכום   5% בשיעור  יהיה  הבנקאי  השיק  גובה    . כהן  שלום 
את  להצעתו  יצרף  המציע  ההצעה,  לטופס  בנוסף  ההצעה. 
טיוטת  חוזה המכר כשהיא חתומה ע"י המציע. החוזה שייחתם 
בשינויים  לו,  שתימסר  החוזה  טיוטת  בנוסח  יהא  הזוכה  עם 

המחויבים. 
יחולו   ) בפועל  הבנוי  )על  השבחה  והיטל  מקרקעין  שבח  מס 
על המוכרים. מס רכישה , ככל שיחול, יחול וישולם ע"י וע"ח 
הנכסים  כונסי  יהיו   , הנ"ל  באופן  תוגש  שלא  הצעה  הקונים. 
זכאים שלא לקבלה. השיק הבנקאי יחולט במקרה שמציע אשר 

הצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.
הח"מ אינם כפופים לדיני המכרזים ואינם מתחייבים לקבל את 
ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ולא יהיו מוגבלים 
כפי  דעת  שיקול  להפעיל  יוכלו  הם  לעיל.  שפורט  זמנים  בלוח 
ו/או  מו"מ  לנהל  זה  ובכלל  העניין,  בנסיבות  לנכון  שיימצאו 
לערוך התמחרות בין המציעים ו/או עם חלקם ו/או עם אחרים 

, ככל שיראה להם.
שמסר  השיק  בחזרה  אליו  יישלח  תתקבל  לא  שהצעתו  מציע 

בדואר רשום לכתובת שרשם בהצעה.
ימציא  שהקונה  לכך  כפופה  המכירה   . תיווך  דמי  ישולמו  לא 
ע"י  נכה  דירת  לרכישת  המתאים  כנכה  ואישורו  נכה  תעודת 

עירית בני ברק. 
לענייני  המשפט  בית  של  באישורו  ומותנית  כפופה  המכירה 

משפחה בתל-אביב-יפו.

בקומת הכניסה  ברח' קהילות יעקב 23 בני ברק בגוש 6187 חלקה 113  

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת נכה 

עו"ד אברהם דהן - שד' רוטשילד 4 תל-אביב טל' 03-5177082 
dahan-adv@bezeqint.net :פקס' 03-5105007 דוא"ל

עו"ד אסתי וייסלר - רח' זבוטינסקי 155, בית נוח, רמת גן 
estw10@gmail.com :נייד: 050-6750691 )בשעות העבודה( דוא"ל
עו"ד מירב פונטש - מרח' רוטשילד 30 בת-ים טל' 03-5071640

merav@praklita.co.il :פקס' 03-6850134 דוא"ל

 במגדלי-גילת, 2.5חד' 
ק.9 מושכרת ב-2,000ש"ח, 

מקלחת משופצת, מרוהטת. 
420,000ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)25-25(_____________________________________________

 וילת חלומות מפוארת 
7 חדרים 330 מ"ר בנוי עיצוב 

אדריכלי + בריכה + יחי"ד 
מניבה לפרטים w נדלן

054-4502728)25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחנה סנש דירת-
גג 300 מ"ר ק"א 

ואחרונה 150מ"ר 5 חד' 
מושקעת+150 מ"ר גג 
ענק )ניתנת לחלוקה( 

לפרטים "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! למבינים 
בדניאל דירת-גן חדשה 

5.5 חד' מושקעת 
ומפוארת 250מ"ר ק"ק 
170 מ"ר+70 מ"ר חצר 
וחניה, מיידי 4,000,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
נופי הגבעה היוקרתי 

דירות פנטהאוז בסיום 
שלד +מפרט גבוה+נוף 
ומ. שמש 03-7443649 

050-3973917
_____________________________________________)25-25(שיווק בלעדי "ערי יהודה"



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 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

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 4 
חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,880,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,400,000 גמיש, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

ז’-ב’ בתמוז תשע”ח  20-22/6/2018

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

3 חדרים, 72 מ"ר, 
מסודרת ומאוורת, ק"ד 

ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,500,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' בלוי, 3 חד', ק"א, 
76 מ"ר, חזית, יפה ושמורה, 

1,590,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ל(052-7140850

 בנחמיה, 3 חד', כ- 95 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג, 

_____________________________________________)22-25ל(054-4445548

 ברמב"ם, 2.5 חד' 
מסודרים, ק"א, חזית, רק 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 לל"ת, מיידי, באבן גבירול, 
קומה ב', 65 מ"ר, 2.5 חד' + 
אופציה 3 כ"אך, 1,390,000 

ש"ח, 053-3109311, 
_____________________________________________)22-25ל(058-3258848

3-3.5 חדרים

 באגן האיילות, פנטהאוז 
דו קומתי חדש, 170 מ"ר, 
מפואר + נוף + מעלית, 

_____________________________________________)23-25ל(מרפסות. תיווך, 052-7678809

גבעת זאב

 באזור העירייה 3.5 
חד' בק"ב בלי מעלית, 

משופצת+ אופציה לעוד 
2 חד'. פרטים בתווך 
_____________________________________________)24-25(אשכנזי 03-5791770

 3 חד' משופצת במצב 
מצוין, בסמטת אזר+ 
מרפסת סוכה, ק"ב. 

פרטים בתווך אשכנזי. 
03-5791770)24-25(_____________________________________________

 3 חד' משופצת חדש 
קומפלט, ברח' ירושלים/ 

יגאל, קרקע, חזית. 
פרטים בתווך אשכנזי

03-5791770)24-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 
קומה 2 משופצת חלקית 

וממוזגת קרוב ליש 
055-9647664)24-27(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 חד' 
70 מטר קומה 2 יש סוכה 

וממ"ד+יחידת דיור 30 מטר 
משופצות כחדשות 1,760,000 

)גמיש( "פנחס נכסים" 
055-6789653 )באין מענה נא 

_____________________________________________)25-25(להשאיר הודעה(

 במנחם בגין 3 חד' 70 
מטר משופצת קומפלט קומת 
קרקע יש יציאה לחצר אופציה 

לממ"ד+35 מטר הרחבה 
"פנחס נכסים" 055-6789653

)באין מענה נא להשאיר 
_____________________________________________)25-25(הודעה(

 מציאה בפנקס דירה 3.5 
חד' בניין עם מעלית וחניה רק 

054-2288054 1,900,000)25-28(_____________________________________________

 ברמב"ם בטאבו משותף
3 חד' כ-60 מ"ר ק"א, 

משופצת 1,125,000
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בסוקולוב 3 חד' כ80 מ"ר 
ק"ב+2 יחידות כ"א 50מ"ר 

מפוארות!!! 2,525,000 נדל"ן-
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121  

 בז'בוטינסקי קרוב להרב 
שך 3 חד' כ-80 מ"ר ק"ג 

ואחרונה משופצת 1,350,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3.5 חד' ק"ד 
כ-80מ"ר 3כ"א מעלית+חניה 

1,495,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור קרקע 3 חד' 
כ-50מ"ר מפוארת 1,195,000 

_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בגניחובסקי 3 חד' כ-68 
מ"ר ק"ד ואחרונה היתרים 

אופציה ל240 מ"ר 1,590,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בנורדאו 3.5 חד' ק"א 
כ-70 מ"ר מרפסת סוכה 15 
מ"ר 1,375,000 נדל"ן-הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3.5 חד' 
קרקע כ-80 מ"ר מפוארת חצר 

ענקית 1,450,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באברבנאל איזור 
הצבי בבניין חדש מפואר 

ואיכותי 3 חד' ענקית 
כ-78 מ"ר ב-1,500,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
במקור! 80 מ"ר בבניין 
חדש ואיכותי+מרפסת 

סוכה ושמש 3 כיווני אויר 
רק ב-1,660,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' קטנה 
ומסודרת בקרית הרצוג קומה 
ב' חזית+גג רעפים+אופצייה 

בצד בצד-50מ' 1,250,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בחרל"פ מציאה 3 חד' 
75 מ"ר משופצת מהסוד 

)גג בטון( 1,550,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

 052-7652801)25-25(_____________________________________________

 באפשטיין 100 מ"ר 
ענקית 3 חד' ק"ב 

ואחרונה חזית+אופציה 
בגג 1,770,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-4290600)25-25(_____________________________________________

 בצייטלין 3.5 חד' 
משופצת+מעלית 1,800,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
 052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד' חדשה ק"א 
1,450,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! 
א.בית יוסף 3 חד' כ-64 מ"ר 
ק"ב משופצת א.להרחבה!! 

1,420,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה!! 
א.דנגור כ-3חד כ-57 מ"ר 

משופצת+א.כ-40 מ"ר 
1,220,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג 3 חד' 
כ-78 מ"ר ק"ד עורפית 

מפוארת+מעלית+מ.סוכה 
1,610,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק 3חד' כ-74מ"ר ק"א 

מטופחת 1,320,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690 

 למכירה בבלעדיות בהרב 
ש"ך 51 דירת 3 חד' גדולה 
ומרווחת קומה 2, חזית 75 

מ"ר+ 2 מרפסות )ניתן להפוך 
לחדר נוסף( דוד רימקס 

050-4122744)25-25(_____________________________________________

 ביונתן! 3 ח"ד, קג' 
ואחרונה, מושכרת! 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010 )25-25(_____________________________________________

 הזריז נשכר! בנויפלד! 
3 חד'+ 2 חד' מעטפת, 

תוכניות אצל "אביחי-
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 בפרל! 64 מ"ר, 
ק"א+אופציה, אופציה, 

מושכרת, 1,400,000 
ש"ח גמיש! "אביחי-

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 הקודם זוכה בר"ע 
משרד בבניים מגורים! 
4חד' ק"א 83 מ"ר רק 

1,290,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 בטאבו משותף אזור 
שמואל הנביא רבי עקיבא 
גג בטון כ-110 מ"ר היתרי 

בניה רק ב- 850,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד' משופצת מהיסוד 

70 מ"ר עורפית ק"א 
1,290,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)25-25(_____________________________________________

 גמיש בר' אליעזר, 3.5 
חד' חזית משופץ כליל+ 2 
יחי"ד מושכרות 2,470,000 

גמיש תיווך-הנדל"ן
050-4177419)25-25(_____________________________________________

 מטופחת במיוחד בלוין 
מרישא, ק"א בבנין חדש 3 

חד' 80 מ"ר+חניה 1,730,000 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 בבן זכאי גרשטנקורן 3 
חד' ק"א מונמכת, חזית+סוכה 

גדולה, מטופחת, גמיש 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 באיזור הושע לזריזים 
3 חד' 95 מ"ר ק"ג בקלות 
מתחלקת ל-4חד')גג בטון( 
מטופחת, חזית 1,720,000 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 א.הפלמ"ח 3 חד' כ-65 
מ"ר ק"ב עורפית מרווחת 
שמורה 1,280,000 גמיש 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 א.ז'בוטינסקי-סוקולוב 
3חד' מפוארת+"היתר" 75"בג.

בטון" א.בצד 1,450,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 א.רח'-השניים 3 חד' 
כ-82מ"ר מ.מהיסוד+א.בגג 

בטון+סוכה 1,530,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! א.אברבנאל 3 
חד' כ-73 מ"ר ק"א שמורה+א.

להרחבה 1,340,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690 

 בהזדמנות!! א.אברבנאל 
3 חד' כ-65 מ"ר ק"ד א.בצד 

ובגג וכ-78 מ"ר שמורה 
1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690 

 מדהימה!!! א. שח"ל 3 
חד' כ-78 מ"ר+מעלית+ח.

בטאבו 1,730,000 פ.כשנה 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 לחטוף!! א.דנגור 
המתחרד 3 חד' כ-63 מ"ר 

ק"א מ.מהיסוד א.כ-25 מ"ר 
1,265,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690 

 מציאה!! א.דנגור 3 חד' 
כ-73 מ"ר ק"ג א.בגג-בטון 
1,285,000 ב.חרדי "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בקריית הרצוג 3 חד' ק"ד 
כ-67 מ"ר+היתרים"א.בצד לכ-
250מ"ר 1,450,000 א.לטאבו 
משותף "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בלעדי אבוחצירה 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת קומה א' 

1,400,000 ש"ח גמיש אורי 
תיווך אדוארד 050-5750880, 

077-2050410)25-25_____________________________________________

 בבלוי 3 חד' ק"א 
חזיתית+אופציה 1,600,000 

תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד' ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,820,000 

תיווך-ישוב-הארץ
 052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 ברבנו אשר 3חד' חדשה, 
נוף מדהים 1,550,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)25-25(_____________________________________________

 חדשה באנילביץ 3 חד' 
מרווחת חזיתית+מרפסת 

שמש 1,750,000
תיווך-ישוב-הארץ 

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 טאבו משותף! 
באורליאן 3 חד' 

מפוארת!! סוכה ענקית, 
ללא משכנתא 1,080,000 

ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)25-25_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' מקורית 
באבוחצירה קומה ד' גג בטון 

חזית בניין אברכים 1,250,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' משופצת 
בפ"כ במתחרדים+סוכה 

17 מ' קומה ב' ואחרונה גג 
רעפים 1,450,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב 054-5500263

 בירושלים 3 חד' 
ומשופצת ק"א, מעלית, 
אופציה 1,690,000 ש"ח 

"א.צנכסים" 050-9777755, 
050-2044100)25-25(_____________________________________________

 בהדסים בניין חדש 3.5 
חד' כ-85 מ"ר ק"ב 1,620,000 

"א.צ.נכסים" 050-2044100
050-9777755)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ-60 מ"ר ק"ג ואחרונה 

משופצת מהיסוד 1,320,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בלעדי בטרומפלדור 2 
חד' כ-50 מ"ר קומה ד' גג 

רעפים 1,230,000 אורי תיווך 
אדוארד 050-5750880,

077-2050410)25-25(_____________________________________________

 לרציניים!! א.רמב"ם 
2.5חד' כ-65מ"ר ק"ב+א.

להרחבה שמורה 1,380,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א 
מיידית 1,300,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהגר"א 
2חד'+אופציה, ק"ב 

1,180,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בלעדי!! במלאכי 
2.5 חד' ק"ג משופצת 
סוכה אופציה על הגג 

1,490,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

דימונה
 מבחר דירות 3-4 חד' 

במחירי מציאה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667

 למכירה ברח' פיקא דירת 
גן 3 חדרים 70 מטר משופצת 

+גינה מטופחת אישורים 
להרחבה 620,000 

IRC 050-2442446
)25-25(_____________________________________________

 למכירה באזור קרית 
שמואל 4.5 חד' 110 מטר 

קומה 1.5 מסודרת 560,000 
ש"ח מושכרת 

IRC 050-2442446
)25-25(_____________________________________________

 למכירה ליד קבר ר' עקיבא 
דירת 3 חד' 70 מטר קומה 

ראשונה+מרפסת גג+זכויות 
בנייה+ממד 695,000 ש"ח 

IRC 050-2442446
)25-25(_____________________________________________

ירוחם
 מבחר דירות 3-4 חד' 

במחירי מציאה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667

 ברחוב רבינו אשר 
בפרויקט נופי הגבעה 

היוקרתי דירות 3 חדרים 
בסיום שלד +מפרט 

גבוה+נוף ומרפסת שמש
 03-7443649
050-3973917

_____________________________________________)25-25(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 מציאה! במהרש"ל, 
3 חד' ענקית + גג, רק 

1,725,000 "אביחי-
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 ביהודה הנשיא 2.5 
חד 70 מ"ר ק"א,משופצת 

חזית+אופציה 8 מ"ר 3 כ"א 
1,550,000ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 4 4-4.5 חדרים
חדרים כ-80 מ"ר במצב 
מצוין, ממוזגת, בק"ב, 
מעלית. פרטים בתווך 
_____________________________________________)24-25(אשכנזי 03-5791770

 ברח' הרצוג, 4 חדרים 
דירה מושקעת מאד+ 

יח"ד צמודה, ק"א חזית, 
פרטים בתווך אשכנזי. 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
75 מ"ר ק"ג+גג בטון +היתרי 

בניה ל 52 מ"ר +חניה 
1,770,000 ש"ח א.פנחסי 

 03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בחזו"א בדמי מפתח 3 
חד' 70 מ"ר משופצת כחדשה 
ק"ק מוגבהת חזית 3 כ"א + 
סוכה 1,200,000ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 במימון 4 חד' מפוארת 
110 מ"ר+40 מ"ר שלד 

בנוי, +אופציה ליחידת דיור 
נפרדת,ק"ב, חזית מושקעת 

כחדשה +אופציה לחידה 
בק"ק, 3 כ"א+ נוף. 

מטבח, ארונות ודלתות
של דקור, לל"ת גמיש.  

3,200,000 ש"ח 
053-3115555)24-25(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרויקט נופי הגבעה 
היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד +מפרט 

גבוה+נוף ומרפסת שמש
 03-7443649
050-3973917

_____________________________________________)25-25(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 ביהודה הנשיא/בן זכאי 
4.5 חד', משופצת, חזית, 

חניה, 2,190,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! ברמבם 4.5 חד' 
90 מ"ר משופצת + סוכה 

ק"ג א.בגג בטון כולל חתימות 
שכנים 4 כ"א חניה משותפת 

2,100,000 ש"ח א.פנחסי 
03-7599308)25-25(_____________________________________________

 בטאבו משותף במרכז 
ליד הרב שך 4חד' 90 מ"ר 
מחולקת ל 2 יחידות דיור 

מרווחות משופצות+מרפסת , 
ק"ד 1.300,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד' 
115מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש ק"ב + 
מעלית 2,370,000 ש"ח)לא 

כולל את היחידה(
_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 4.5 
חד' 110 מ"ר ק"א + מעלית 

+ אופציה מאושרת למרפסת 
שמש משופצת כחדשה חזית 

_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5799308

 באזור רח' הרצוג 4 חד' 92 
מ"ר ק"ב + מעלית + חניה 
משופצת 3 כ"א 2,250,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בר' עקיבא 4 
חד' דירה גדולה ומרווחת ק"ב 

3 כיווני אויר+ סוכה "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789653

 במכבים 4 חד' קומה 1 
דירה יפה כיווני אויר צפון/דרום 

80 מטר 1,490,000 "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789654

 למכירה דירות מקבלן 
ברחוב מהרש"ל 4 חד' ממשרד 

_____________________________________________)25-25(גבוה 03-5785777

 בהרב קוק 4.5 חד' כ-100 
מ"ר ק"ב ואחרונה+אופ' 

1,890,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בברטנורא 4 חד' כ-105 
מ"ר ק"ב מפוארת+סוכה 

1,935,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד' כ-80 מ"ר 
ק"ג ואחרונה, חתימות שכנים 

 1,735,000
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 המציאה!! ק"ה/פ"כ 
4 חד' כ-85 מ"ר ק"א 3כ"א 
משופצת 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי 4חד' כ-80 
מ"ר + סוכה+ מחסן + 

א.כ, כ- 40 מ"ר מפוארת! 
1,540,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.אדמורי-אלכסנדר 4חד' 
כ-90מ"ר 4כ"א ק"ג+ח.שכנים-

לג.בטון 2,000,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בנורוק! 4 חד',חזית! 
מתכוננת מעולה! 

מעלית, חניה, 1,750,000 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 מבחר ענק ברחבי 
העיר של פרויקטים לפני 
בניה/בגמר בניה, מחיר 

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

 052-7168090)25-25(_____________________________________________

 שמעיה/הלוחמים בנייה 
חדשה 4 חד'+יחידה החל 
מ- 2,350,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
2,200,0002 תיווך- 4

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג 3 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה 1,800,000 

תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ-4 
חד' חזיתית, ק"א+אופציה 

1,800,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד' חדשה, 
חזיתית+מעלית ומחסן 

2,050,000 ש"ח תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בחברון/הרב קוק דירת 
4.5 חד' 130 מ"ר, קומה 
1 שמורה, חזית, 3 כ"א 
, חדרים ומטבח גדולים. 
2,400,000 ש"ח תיווך 

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג באזור ירמיהו 
בבניין חדש ואיכותי 4 

חד'+חניה מטופחת נוף 
פתוח ב-2,100,000 ש"ח 

גמיש להב נכסים 
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בקהילות יעקב )הרב 
ניסים(, 4 חד' בבניין חדש 

ומפואר ק"א חזית+מעלית 
1,900,000 תיווך הנדל"

050-4177419)25-25(_____________________________________________

 בצייטלין-ש"ך, 4 חד' 
חדשה, מטופחת במיוחד, 

חזית מעלית, חניה, 1,970,000 
_____________________________________________)25-25(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרחוב רמב"ם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים 
משופצים מחדש עם 

נוף, קומה ג' עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-26(_____________________________________________

 בדב הוז 20, 4 חד', 
ק"א + מעלית, כחדשה, 

מרפסת שמש/סוכה, 3 כ"א, 
2,200,000 ש"ח, 

_____________________________________________)22-25ל(052-3874944

 בזכריה 4 חד', ק"ג עם 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
2,050,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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





4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________  גיבוש נותן כח! דירות 

ארוח לקבוצות/ משפחות, 
מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839
 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-25(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

בריכה + טרמפולינה + סנוקר 
+ אופניים + דשא, ח.גדולה, 

050-6265183 ,050-8845744)22-28(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, חצר 
גדולה ויפה לשבתות ובין 

הזמנים, א.לקייטרינג, 
052-7142331)22-33(_____________________________________________

נטועה
 במושב נטועה, צימרים 

מרווחים וגדולים, מתאים 
למשפחות ברוכות ילדים, קרוב 
למירון + בריכה גדולה בחצר, 
052-4022289 ,052-6058873)22-25(_____________________________________________

 וילה עד 17 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,750 ללילה, 050-3804386

חוות  "היי -דה"
חוות סוסים במושב חמד )סמוך לאור יהודה(

050-3336353

סנוקר • פינג פונג • הוקי אויר • כדורגל שולחני • 
כדורסל • פינת מנגל עשירה • פינות ישיבה מוצלים

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה 

לזוגות/משפחות, 
04-6980449 ,052-4604609)23-30(_____________________________________________

 "תיווך ערדאצ'ה" מבחר 
אדיר! ובלעדי! של וילות 

וצימרים מפנקים + אטרקציות 
_____________________________________________)23-30(ללד"ת, 054-8538389

בגני הר נוף לשבתות
ותקופות קצרות, 4 חדרים 

ממוזגת, יפיפיה עם נוף
_____________________________________________)24-27ל(052-7639067

 צימרים נופי כלנית  
לזוגות ולמשפחות +בריכה 
וגקוזי,מאובזרים ומושקעים, 

שעון מיים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  052-3333146 

ז’-ט’ בתמוז תשע”ח  20/6-22/6/2018

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח, החל מ- 150 
ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג 

ידך, מבצעים מיוחדים 
לשבתות חתן וסמינרים, 
החל מ- 85 ש"ח לאדם, 

ניתן להיכנס לאתר: 
 barasaga.co.il
 055-9923279)23-28(_____________________________________________

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה, 
_____________________________________________)23-26ל(054-8475006

 ברובע היהודי דירה ענקית 
חדשה, חצר, במרכז ליד 

_____________________________________________)25-26(החורבה שלום 050-4180902

 לשבתות ולתקופות 
קצרות בבית וגן דירה גדולה 

מאובזרת וממוזגת 15 מיטות 
050-4171148)25-28(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

 דירת נופש בדרום נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)25-28(ממוזגת+ חצר 054-9770550

 דירת 6 חד'+גינה ענקית 
200 מ"ר, טרמפולינה ונדנדות, 

_____________________________________________)25-28ל(גליל מערבי 052-2555228

 נופש חלומי מפואר ונקי 
אטרקציות יחודיות, 12 מיטות 

052-7625874)25-28(_____________________________________________

 מבחר דירות מדהימות!! 
לסוגרת אטרקציות עד 50% 
הנחה+מגש פיצה חינם "חי 

_____________________________________________)25-30(תיירות" 058-3229944

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 דירת 7 חד', ממוזגת, 
מתקני משחקים לילדים ונוער. 

053-2827371)25-28(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

058-7683975 ,058-5225174)22-29(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח, 

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/ מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם  חניות 
.גישה להעמסה. במיקום 

_____________________________________________)25-25(מצוין.  0522-656825

 להשכרה משרד 
משופץ ממוזג 30 מ"ר 

במרכז ר' עקיבא פרטים 
בתיוך אשכנזי
03-5791770)24-25(_____________________________________________

אילת
 בחוף שמורת האלמוגים 
קראוון מאובזר למשפחה עד 7 

_____________________________________________)24-31(נפשות 054-7967089 חווה

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

 לשבתות חתן אולם 
מפואר + חדרי אירוח, כ- 
55 מיטות, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)24-25ל(050-4198070

 דירת גן 4 חד' בשיכון ה' 
יפיפיה, 8 מיטות +מרפסת 

_____________________________________________)24-27ל(גדולה עם גינה 054-8484544

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,04-9969141
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

קו עיתונות דתית / 8173120 

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

משרדים כ –180 מ"ר בקומה 
ראשונה ומסחרי כ- 2300 מ"ר  

- ניתן לחלוקה 

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

משפחתי+בריכת שחייה 
_____________________________________________)25-28(פרטית 050-4266268

טבריה

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

נפשות + נוף לכינרת, ליד 
_____________________________________________)23-26(קברי צדיקים, 050-8358895

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

הרמב"ם,נוף לכינרת 
052-7908214)24-27(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, מרפסת 
גדולה על הכינרת, ממוזגת, 

מאובזרת, מיקום מרכזי 
_____________________________________________)24-27(לשרותכם 050-4124556 

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חדר.קרוב לטיילת
052-7130111

_____________________________________________)24-31(054-7135350 )הודעות(  

 סוויטת נופש לזוגות 
+משפחות מותאם לחרדים , 

על  שפת הכינרת,
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 050-8954654

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוהה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת+חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
_____________________________________________)25-33ל(מהשטיבלעך 052-7606968
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

אבידות

לפרסום
03-6162228

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

לטאים, ספרדים, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

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)29-30/18(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DJ)22-26 איצק, 050-2483248

 קונים אומנות ואספנות, 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)22-25(כסף, 052-4040221

052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג וותיק. 
190 ש"ח ליום לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 אבחון אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

צוות מקצועי ואמן. 
052-6068697)21-28(_____________________________________________

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

חכמה, בטוחה, ללא הפתעות, 
טל': 03-6419021

office@primacredit.co.il)22-29(_____________________________________________

 "הסעות רחמים" 
רכב 16 מקומות ממוזג 

להסעות פרטיות, מוסדות 
ולנתב"ג, 24 שעות,

054-7703664)22-25(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

ספרי תורה

קייטרינג

 קיטרינג "לשבוע מטובה" 
בהשגחת הר' מנדלסון 

קוממיות, סעודות שבת שבע 
ברכות, מבצע - 16 ש"ח 
למנה, אירוסין/בר מצווה, 

052-7623290)23-30(_____________________________________________

 בכנס הבוגרים של ישיבת 
"עטרת ישראל" נמצא סכום 

כסף, ניתן לקבלו ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)23-24ח(052-4205784

 אבדה מזוודה בטרמפ 
מצומת שילת לב"ב ביום 

ראשון יג' סיוון, נא להתקשר: 
_____________________________________________)23-24ל(054-8418706

 נמצא צרור מפתחות 
באזור רחוב הרב קוטלר, 

_____________________________________________)23-24ח(טלפון: 052-7140850

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

ובמחיר הזדמנות, 
052-6102024)23-26(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קורסים
 עם לבלובי הכרמים 

ולקראת הבציר קורס מזורז 
לעשיית יין יבש ומתוק+ציוד 

וענבים במושב יסודות. 
054-8436443/2)24-27(_____________________________________________

 קייטרינג איכותי במחיר 
מעולה בהכשר הבד"ץ כולל 
שירות, מלצרות, כלים, וכו' 

050-2494627)24-27(_____________________________________________

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

שירות תיקונים
 "ידיים טובות" כל 
התיקונים לבית שלך! 

דו"ש אינסטלציה, חשמל, 
תריסים, ועוד... שירות מיוחד 

_____________________________________________)24-27(למשקיעים! 053-5313790

 בכ"ג סיון נמצאה שמיכת 
תינוק לבנה, סרוגה, באזור 

חזו"א, בעש"ט בב"ב.
_____________________________________________)24-25ח(054-8449604

 אבד צמיד זהב לבן משובץ 
באזור הכותל מוצ"ק בהעלותך 

_____________________________________________)24-25ח(י"ט סיון. 054-8499566

 אבדה "שקית רפאלי" ובה 
מחברת יקרה בקו 240 לפני 

_____________________________________________)24-25ח(חודש 03-6032660

 אבד צמיד זהב משובץ 
לפני חצי שנה בב"ב

_____________________________________________)24-25ח( 053-3124448

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-36(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)25-26(054-6302601 יחזקאל

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

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

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

 "בית ארז" - מתחם 
למשפחה המורחבת, 55 

מיטות, בריכה, חדר אוכל, 
חצר גדול ובית כנסת, 

052-4281804)22-25(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 וילת נופש משפחתית 
קסומה ויחודית בקרית 

האומנים, קרוב לברסלב 
ומקוה האר"י )עד 15 איש(, 

052-5534475)22-25(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 בעתיקה בכיכר המגינים 
דירות אירוח חדשות, לזוגות 

ומשפחות, פונה לנוף + 
_____________________________________________)23-26(מרפסת וג'קוזי, 052-7642459

קרית שמונה
 דירת נופש למשפחות 

דתיות/חרדיות + נוף מדהים 
לחרמון, אשרות גם לשבתות 

וימי חול, 054-2066068, 
052-7636620)23-26(_____________________________________________

רמות נפתלי
 צימר מפואר, במקום 

פסטורלי ובמחיר מיוחד 
בתאריכים י"א-י"ז באב, 

_____________________________________________)23-26ל(050-4188922

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, 6 חד' 
מרפסת לנוף מדהים,בריכה 

+טרמפולינה מרווחת 
050-3327788)24-27(_____________________________________________

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

קייטרינג מהדרין.
054-3040770
050-5461155)24-27(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-27(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-25(_____________________________________________

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

 דופלקס 5 חדרים ממוזגת 
_____________________________________________)24-31(עם חצר 052-7165035 

 צימרים מפנקים+נוף 
עוצר נשימה, גקוז'י, גן 

משחקים, ביהכנ"ס צמוד.
חוויה שלא תשכח !

050-4126233)24-27(_____________________________________________

טויוטה

יונדאי

הונדה

פג’ו

 טויוטה פיראוס כחול 
בהיר 217אלף קמ"ש+פלאפון 

+ּּּ GPS + חיישני רוורס+ 
_____________________________________________)24-27(אחריות סוללה 052-76161974

i10 2016 יונדאי 
ידנית 35,000 ק"מ, 

אחריות+טסט לשנה.
050-3469333)24-25(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

קרית אתא
 דירות אירוח יפות 

ומרווחות להשכרה בשבתות 
ובבין הזמנים בקרית אתא 

קרוב לבית הכנסת, חנויות, 
אוטובוסים לב"ב וי-ם, לחוף 

השקט ולכל האטרקציות 
בחיפה ובגליל המערבי כל 

_____________________________________________)25-25(הקודם זוכה! 050-4159002

 הונדה סטרים שנת 2001 
במצב טוב 11,000 ש"ח 

תוספות, חיישני רורס)בדרום(
_____________________________________________)25-26ל(050-4142543

 פיג'ו 307 7 מקומות 
טסט לחצי שנה 170,000 ק"מ 

_____________________________________________)25-26ל(רכב שמור 052-2480975

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

הדברה
 מדביר העור הדברות 

מזיקים, שרות אמין ואדיב + 
אחריות, מס' רשיון - 1848 

ברשיון משרד הבריאות ואיכות 
_____________________________________________)23-26(הסביבה, 052-7656768

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 מעוניין לקנות עגלת 
מאונטיין באגי לתאומים 

_____________________________________________)25-26ח(053-3102732

 קונה פריטים, תמונות 
הקשורים לעברה של העיר בני 

_____________________________________________)25-26ח(ברק 054-2509001

 רוכש במזומן אלבומי 
קלפים שונים שיצאו וקלפים 

_____________________________________________)25-26ח(שונים 054-2509001

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה/בתרומה/ במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי 052-7621791

 מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)25-26ח(דברי תורה 052-7621791

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה 052-7396092

 דרושים במצב טוב 
משחקים וספרים לילדים, 

לצורך אישה מסכנה 
_____________________________________________)25-26ח(077-5167920

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה 

_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 מעוניין בפלאפון מיני 
גלאקסי )SIII )5-3 של 
SAMSUNG תקין או 

מקולקל אחה"צ 
_____________________________________________)25-26ח(052-7151200

 מעונינים לקנות ריצוף 
גרניט פורצלן דגם ויקטוריה- 

בז' מחברת פריד 
_____________________________________________)25-26ח(050-4102263

 דרוש מזגן לאברך 
בתרומה/במחיר סמלי/ אפשרי 

_____________________________________________)25-26ח(מקולקל/ ישן 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/ 

אפשרי מקולקלות בתרומה.
_____________________________________________)25-26ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)25-26ח(חילוף 050-6651365

 דרושה מיטה-ספה 
נפתחת ל-3 רוחב עד 80 ס"מ

_____________________________________________)25-26ח(050-4116799

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין 400 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-9742004

 מחשב שולחני מציין 
לצפייה וכתיבה ווינדוס +10 

תוכנות 480 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 מקפיא 6 מגירות 
של חברת "באוקנכט" 

BAUKNECHT  ש"ח 500 
_____________________________________________)25-26ח(050-6651365

 )LCD( טליווזיה דקה 
מצוינת רק 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3346080
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?פתחת תיק הוצאה לפועל נגד המעסיק , ולא הצלחת לגבות את החוב
 גם אם כבר עברו מספר שנים, אל תתייאש ופנה למשרדנו!!!

עובד יקר!!! 
מקום העבודה נסגר או הפסיק את פעילותו והמעסיק חייב לך כסף?
ויטרינות לנרות שבת תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348, 
03-6884123)23-26(_____________________________________________

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

בנושא: "מצב רוח וביטחון"
אורך הקורס כ-45 דקות

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום! ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 סועדים 

במחיר מציאה 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 054-7337207

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין. 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35x1.65 שטיח כרמל 
מ' מצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-5705546

 למכירה ארון קיר מסנדוויץ 
משולב דלתות+ מגירות+ 

ויטרינה לספרי קודש 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 050-9340317

 מיטת נוער מצויינת+ מזרן 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 052-7188017

 ארונית לנעליים 3 קומות 
כחדשה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7188017

 כיריים בילד אין 5 להבות 
_____________________________________________)24-25ח(מזכוכית מצוינות 450 ש"ח.

 קומודה מפוארת לחדר 
הורים 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7188017

 חדש מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-47883220

 בהזדמנות! שולחן סלון 
מלבני משולב עץ מייפל 

וזכוכית 140X70 גובה 40 
ס"מ סה"כ 100 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(053-2504008

 ארונית עם מגירות מעץ 
מתאים לגננות/מכשירי כתיבה 

/משחקים 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(02-5811768

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש

_____________________________________________)24-25ח( 050-2537485

 למכירה ארון- כוננית 
בעלת דלת 1 מעץ בצבע קרם 
במצב חדש במחיר 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7331207

 שולחן לפינת סלון חדש 
באריזה 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(03-5791261

 למכירה GPS משומש 
במחיר 200 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4105325

 מחשב נייח במצב מצוין 
לכתיבה וצפיה בדיסקים ב- 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-2421622

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר- 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 054-845370

 מכונת תספורת "פנסוניק" 
כמעט חדשה ללא שימוש. 

_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח. 03-9307308

 LCD 17 מסך למחשב 
אינץ', מעולה עם כבלים.
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח. 058-3235646

 כורסה צבע אפור, מס' 
מצבי שכיבה כחדשה 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-2310455

 שולחן סלון זכוכית שחורה 
כחדש. 1x1מ' 499 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-2310455

 כסאות פינת אוכל ריפוד 
שחור, רגלי מתכת 50 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ליחידה. 054-2310455

 כיסא אוטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה- 90 ש"חץ
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)24-25ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה שולחן אוכל 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 0544-919299

 כסא נוח מתקפל, מתאים 
לטיולים 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 שולחן 6/8+ כסאות 
לסלון אפשרות לכסאות או 

שולחן בנפרד בצבע חום כהה-
שנה בשימוש * כורסת נדנדה 

_____________________________________________)24-25ח(להנקה * 052-4227714

 ספת עור מעולה 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח גמיש 052-7152428

 ארון נעליים מעץ במצב 
מעולה 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(03-9307308

 שולחן סלוני במצב מצויין 
למכירה בהזדמנות! בירושלים

_____________________________________________)24-25ח(050-4160457

 מיטת נוער מתכווננת 
נפתחת בצבע סגול 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 למכירה מיטת נוער+ 
ארגז מצעים+ מזרון רוחב 

מטר, 300 ש"ח. -053
_____________________________________________)24-25ח(3364930

 למכירה עגלת תאומים 
בייבי ג'וקר בצבע כחול. 

_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 למכירה עגלת פג פרגו+ 
אמבטיה+ במצב טוב, צבע 

שחור, 400 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר 

במחיר מציאה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן 

אופרייט במחיר מציאה 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7337207

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מצחיק 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח. 054-7337207

 אירגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים צבע ירוק חציל 

_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח. 054-7337207

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7337207

 ארון שירות מפלסטיק של 
כתר חדש צבע חום דלתות 

במחיר מציאה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 נוקיה C2 משומש במצב 
_____________________________________________)24-25(טוב 250 ש"ח 050-5489493

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 למכירה כיבסוי אוניברסלי 
כחדש לרכב 90 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 למכירה מנעול הגה כחדש 
_____________________________________________)24-25ח(70 ש"ח. 053-3121020

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

כירים בילדאין לבן )קינג( 4  
להבות 180 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 למכירה משטח פעילות 
_____________________________________________)24-25ח(מיני 20 ש"ח. 054-2626408

 למכירה מוצץ טעימות 
_____________________________________________)24-25ח(ראשון 16 ש"ח 054-2626408

 למכירה ביגוד 0-24 
חודשים 10-30 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-2626408

 למכירה אורגן ימאהה דגם 
PSR 240, אורגן ימאהה דגם 

PSR 500 240 ש"ח כ"א
_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה קורקינט 
מאלומניום קל וחזק אדום 

מתקפל מצוין 70 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח( 050-2897977

 למכירה נגן Mp3 זיכרון 2 
ג'יגה+ סוללה + אוזניות עם 
ר' נחמן שירים ומערכונים 40 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-2897977

 למכירה מזוודה + שטיח 
לחדר ילדים כ"א 70 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-573813

 למכירה ספה מצב מצוין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה מגירות כתר רק 
_____________________________________________)24-25ח(40 ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה מכונת גילוח 
איכותית 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה טיולון "איזי סייף" 
צבע שחור 140 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
חזק ומצוין 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(בהזדמנות. 052-5737813

 למכירה ארון עץ מלא 
סנדוויץ חזק ואיכותי 310 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים גב 
גבוה מצב מצויין 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מכשיר לסודה- סודה 
קלאב בלון גז גדול ל-100 ליטר 

סודה לבן כחדש 120 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3463482

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 אטמי אוזניים חדשים 
בקופסא 100 יחידות ב-100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-841456

 בלון גז 40 ק"ג ריק ב-150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח י-ם 052-7167391

 מונה מד מים פרטי ב-100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7167391

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב,שירים, 

סרטים, ומד רכב 400 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(גמיש. 050-2537485

 למכירה פלאפון לא כשר 
_____________________________________________)24-25ח(רק 200 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS

_____________________________________________)24-25ח(רק 250 ש"ח 050-2537485

 אקוריום גודל 42/22/60
+ מעמיד מעץ תואם ב-150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7671589

 למכירה לול תינוק 
מתקפל מפלסטיק בצבע לבן 

_____________________________________________)24-25ח(150ש"ח. 054-7337207

 למכירה נעלי ניו בלנס 
ספורט 32.5 200 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(058-3289108

 שני דיסקים של חברת 
תרי"ג חדשים מס' 12 ומס' 30 

15 ש"ח כל אחד.
_____________________________________________)24-25ח(054-8423078

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים ) פצעים וחניכיים וכו'( 

200 ש"ח מי-ם.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 כינור 3/4 כולל: קשת, 
שרף, ומטלית. כחדש 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-9408833

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 למכירה מזרון יחיד 90 
ש"ח במצב מצויין ב"ב

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה מיקסר "קנווד" 
איכותי עם מטחנת בשר כולל 

מסחטה מצב מעולה 130 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח("סאואטר" 052-5737813

 למכירה אופניים חשמליים 
במצב מצוין 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 נעלי סאקוני שחור גברים 
39 ש"ח חדש באריזה 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 053-3124448

 זיכוי ע"ס 400 ש"ח לקניה 
בחנות אופניים בב"ב ב-370 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6786451

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 אקורדיון סקנדלי 80 בס 
_____________________________________________)24-25ח(במצב מצוין 052-9408833

 טוסטר אובן כחדש חברת 
home 200 ש"ח מציאה מי-ם 

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150, וחברת 2ED כחדש. 

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 אזעקה חזקה לטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח- 

מציאה.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 סמסונג חדש B110 שני 
סימים 130 ש"ח, בלקברי 

9770 רק 200 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר, 
תומך סלקום 130 ש"ח, מטען 
מגן לאייפון 58 חדש 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 
מציאה מי-ם. 058-3216830

_____________________________________________)24-25ח(

 סבלים לקימקו, סנטו 
ומובי רק 70 ש"ח -058

_____________________________________________)24-25ח(3216830

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה, תקלה בתריס הסגירה 

+ מטען 150 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 בסיס למקסר בוש קטן וכן 
חלקים, 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
לארוע 100 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4131038

 למכירה ראדיאטור לחדר 
ילדים בצבע אפור לבן, במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 054-7331207

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת בצבע לבן 
וכסף חדש במחיר 300 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 למכירה לול תינוק 
מתקפל מפלסטיק בצבע לבן 

_____________________________________________)24-25ח(150054-7337207

 למכירה גוף תאורה עדין 
ביותר 2 פלורסנטי דקים 120 

ש"ח אור חזק, 70 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 למכירה ארון- כוננית 
בעלת דלת 1 מעץ בצבע קרם 
במצב חדש במחיר 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7331207

 למכירה מחשב לבית עם 
מקלדת ועכבר, מהיר, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מציאה 120 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 050-2897977

 למכירה סוללרי אסניום 
כשר 79 ש"ח. סוללרי טלגו 

_____________________________________________)24-25ח(כשר 149 ש"ח 058-3263264

 למכירה מיקרוגל גרף 20 
ליטר ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-343482

 למכירה 3 גופי תאורה, 
נורות הלוגן 100 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד 350 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 למכירה בפ"ת מקרר 
אמקור XL 500 בצבע לבן 
במצב טוב מאד- 500 ש"ח

+ מיקרוגל דייהו במצב מצויין 
450- ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)24-25ח(אחרי השעה 16:00

 מחשב i3 נייח כולל 
מקלדת ומסך מעבד 13, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח, 054-3077179

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-34563482

 בירושלים במיידי למכירה 
מייבש כביסה כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(מצוין 050-6256846

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
_____________________________________________)25-26ח(במצב חדש 055-6791006

 מקפיא גרמני 20 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7938741

 מחשב נייד HP יפיפה 
כולל מטען 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8470594

 6 מזגני ג'וניור במצב 
מצויין, 500 ש"ח כ"א הקודם 

_____________________________________________)25-28ח(זוכה 054-8460500

 למכירה כיסא 
משרד+משענת+ידית הגבהה 
במצב מצויין )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 054-7216671

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 למכירה ארון חדש 4 
דלתות סנדוויץ אגוז, מצויין! 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-7628190

 מיטות 80 ס"מ רוחב 
+מזרונים ללא ארגז מצעים 

הכל ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4196197

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות חדשות 

באריזה רק 250/300 
_____________________________________________)25-26ח(050-4196197

 ארון בגדים 
8 דלתות+מגירות מחולק 

ל-+2ספריה בב"ב 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(כ"א 

 שידה פתוחה לטלוויזיה 
2 מדפים מתגלגלים  צבע 

_____________________________________________)25-26ח(אפור 70 ש"ח 03-9307308

 ספריה מעולה לחדר ילדים 
מצב מעולה כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-7428764

 4 כיסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-5705546

 למכירה מיטה על מיטה 
מורכבת+ ארגז נמוך 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8456281 רמות י-ם

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ וונגה 499 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-4783220 ת"א

 למכירה מיטת נוער 
נפתחת עם מגירות אחסון 

מעץ מלא, כחדשה ראש העין 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-8838303

 שולחן+כסאות, ספות, 
מזנון, ארון קיר, בבני ברק 

_____________________________________________)25-26ל(058-6876003

 אורגן ימאהה מזרחי, 
מקרן שקופיות, כינור ולסיה 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-2913522

 ארונות מטבח תחתיים 
מסנדויץ אדום בב"ב מצב טוב 

500 ש"ח 054-8477988, 
_____________________________________________)25-26ח(03-5740224

 מציאה! כוורת לחדר 
ילדים כחדדשה בצבע 

שמנת-טורקיז 250 ש"ח! ב"ב 
_____________________________________________)25-26ח(052-7669361

 מיטת נוער מצויינת+מזרן 
_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח 052-7188017

 ארונית לנעליים 3 קומות 
כחדשה 100ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7188017

 כיריים בילד אין 5 להבות 
מזכוכית מצוינות 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7188017

 קומודה מפוארת לחדר 
הורים 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק 60 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה ספה 2+3 
קטיפה חום במצב מעולה 

_____________________________________________)25-26ח(בבני ברק 053-3160767

 אופני הרים מקצועיות 
500 ש"ח, אופניים לילדים 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7164276

 דייסות של מטרנה בד"ץ 9 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7188017

 כרוסת הנקה במצב 
מצויין ריפוד חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כביס 054-8443855 בב"ב

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)25-26ח(20 ש"ח 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 כיסא תינוק במצב מעולה 
במחיר מציאה של 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2449315

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7337207

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש במחיר 

מציאה 200 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-7337207

 2 שידות קטנות בעלות 
2 מגירות כל אחת מעץ בצבע 

חום אפרפר 250 ש"ח כל 
_____________________________________________)25-26ח(דישה 054-7337207

 למכירה באריזה ערכת 
בדי השלמה לטיולון יויו פלוס 
6 חודשים צבע כתום, נטרלי! 

_____________________________________________)25-26ח(230 ש"ח 050-4176776

 עגלת מוצי אמבטיה+סל 
גדול שמורה מאד 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4144844

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה רק 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב רק 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7603865

 למכירה כל מיני צפייה 
מפוקחים 17 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-7603865

 עגלת איזי בייבי במצב 
מצויין 250 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(050-4160457

 עגלת תאומים במצב 
מצויין 250 ש"ח -050

_____________________________________________)25-26ח(4160457

 למכירה עגלת אמבטיה 
חזקה מסיבית ומצוינת 450 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק )עריסה( 
במצב טוב 8 גלגלים צבע 

_____________________________________________)25-26ח(שחור 300 ש"ח 03-9307308

 במציאה עגלה בוגבו 
קמיליון טיולון במצב מצוין 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב 500 ש"ח 058-3232932

 למכירה סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 למכירה דיבורית קבועה 
לרכב במצב מצויין חברת 

אורנג' ב-200 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי- S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 למכירה סימים טוקמן 
סלקום חדשים )לא כשר( ב-20 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7558801

 למכירה טלפון סמסונג 
3300 מצב מצויין 180 ירושלים 

_____________________________________________)25-26ח(055-6787836

 שתי מוכנות תספורת 
 ERIUIIS פנסוניק מדגם

כחדשים 420 ש"ח בית שמש 
_____________________________________________)25-26ח(055-6787836

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2421622

 למכירה אופניים מידה 
20 אופני שטח שיכוך מלא 

_____________________________________________))25-26ח(050-4169800

 שואב אבק "מולר" 500 
ש"ח חדש! לפרטים:

_____________________________________________)25-26ח(050-4190250

 מכונת מטחנת בשר 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח חדש! 050-4190250

 גריל הפלא, 4 פעולות 
בגריל, לטיגון, לצליה, לבישול 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח. 050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 
ליטר, דגם ALT -066 חברת 

GOLD -LINE לפרטים: 
_____________________________________________)25-26ח(050-4190250

 שלט אוניברסלי לכל סוגי 
המזגנים חדש באריזה 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב 052-7679123

 HP מחשב מיני נייד 
סוללה חזקה )להקלדות/

נסיעות( + תיק 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(058-7443384

 נוקיה 206)לא כשר( סים 
כפול תואם ל208 הכשר 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-7443384

 צויוד לרכיבת אופניים 
כולל ציוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-2727474

 בירושלים פראק חתנים 
חדש באריזה מידה 42 350 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8415306

 בירושלים 2 שמלות 
ערב מקסי חדשות מהממות 
)42-44( בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א 054-8415306

 בירושלים שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

_____________________________________________)25-26ח(ורוד 500 ש"ח 054-8415306

 למצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים. 

_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 עלוני פרשת השבוע)25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 לכיריים בילד אין לבן 
)קינג( 4 להבות 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 אורגן ימאהה דגם 240 
-PSR אורגן ימאההה דגם 
PSR 500-150 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-22552171

 מצלמת סמסונג 
דיגיטלית חדשה באריזה 

תפרטי בעברית, קלה 
ואיכותית 400 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-8464909

 למכירה שעון יפה 
ואיכותי לגבר מחוגים ודיגיטלי 

כמעט חדש 200 ש"ח -054
_____________________________________________)25-26ח(8464909

 למציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים מתאים למרפסת 
_____________________________________________)25-26ח(ב-50 ש"ח. 052-7115498

 למכירה הליכון למבוגרים 
3 גלגלים חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(03-6770602

 למכירה תמונות 
מרהיבות עין גדולות עבודת יד 

_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח כ"א 03-6770602

 XL מעיל לגבר תוצ"ח 
חדש מידה 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8487627

 שמלת ארועים מיוחדת 
L פייטים( תמאימת למחתנת(
_____________________________________________)25-26ח(מידה 400 ש"ח 054-8487627

 למכירה טיטולים 
ומכנסונים למבוגרים בפיגה 
גבוהה מחברת שקמה 40 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3127144

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(פרטים 054-2819921

 תחפושת חדשה משה 
רבינו מידה 4 40 ש"ח -052

_____________________________________________)25-26ח(7676856

 שולחן כתיבה/ ספריה 
400 ש"ח כולל כונננית בעלת 

_____________________________________________)25-26ח(3 מגירות 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח, צבע עץ 
משולב פיסטוק בהיר מצב 

_____________________________________________)25-26ח(מעולה כחדש 052-6140800

 למכירה אופניים מידה 20 
אופני שטח שיכוך מלא 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4169800

 2 מכנסיים וחולצה 
לתינוקות הוניגמן חדשות עם 

הטיקט מידה 1,3 40 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(052-7117487

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב שירים , 

סרטים ועוד  400 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה פלאפון לא כשר 
רק ב-200 ש"ח דור 3 

_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה שולחן לסלון רק 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח גמיד 050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS רק ב-250 ש"ח -050

_____________________________________________)25-26ח(2537485

 למכירה GPS ב-200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בלבד 050-4105325

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסה במחיר 

מציאה 90 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-7621791

 הספר "שאלת מטולטלת"
חדש במחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621791/7

 שידת החתלה למכירה 
במחיר 100 ש"ח באלעד 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621791/7

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח סוס במצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-7396092

 קלטות מוסיקה יותר 
מ-1000 שונות זו מזו מכל 

הזמנים נדירות למסירה 
_____________________________________________)25-26ח(054-8428013

 למכירה ציוד חנות מוצרי 
מזון במחיר סמלי סטנדים 

לשולחן ק. רושמת. 
_____________________________________________)25-25ל(052-7619238

 2 כסאות מתקפלים 
לרכב סטיישן או מסחרי 

_____________________________________________)25-26ח(052-7175820

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין + מסלול 

שמתחבר לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס.

צילום מסמכים ועוד מסך גדול 
_____________________________________________)25-26ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2437292

 ממוסך "פישר פריס" 
במצב טוב בבני ברק 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8457681

 תלת אופן עם מוט נשיאה 
חזק מאוד 250 ש"ח -052

_____________________________________________)25-26ח(7676856

 עגלת סטוקי במצבמצויין 
לא שלמה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8427600

 אופניים לילדים מס' 
12,14,16 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 ילקוט לבנים "מוסרי" צבע 
כחול ירוק 50 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-2437292
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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 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

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

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

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

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(055-7068474

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 *לרשת גנים בפ"ת 
גננות/סייעות ומדריכות 

לאוגוסט, רציניות + אופציה 
לשנה"ל. *מרכזת/מנהלת 
לשנה"ל לגני ילדים, בעלת 

נסיון ומעוף גבוה, 
050-7877853)22-25(_____________________________________________

 לחלוקת עיתון גלובס בר"ג 
ב"ב 6:00-8:00 בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. עם 
אופנוע/ אופניים חשמליות. 

054-2204060)21-33(_____________________________________________

 רפרנטר/ית פקיד/ת 
ביטוח למשרד סוכן בפ"ת, 

_____________________________________________)23-26(תנאים טובים, 052-3163838

 מנקה עם נסיון לתחזוקת 
בית, לעבודה קבועה באזור 

פ"ת, משפחה דתית, 
_____________________________________________)22-25ל(050-5532999

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
חול לכיתות ה'-ז', לשנת 

הלימודים הבאה, נסיון חובה 
קו"ח: 

gmail.com@6307420)22-25(_____________________________________________

 למשרד עו"ד ברמת-גן, 
דרושה קלדנית ברמה עיוורת, 
שתשמש גם כמזכירה, משרה 

מלאה, מ- 8:30 עד 15:30
gidansky@zahav.net.il)22-25(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

 למסעדה חלבית בב"ב _____________________________________________)25-28(052-4751951
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור ועובד מטבח מ.בוקר + 

_____________________________________________)22-25(נסיון, 052-6607070

 למדרשה לצעירות 
בבית-שמש, דרושה 

מדריכה + לינה לצעירות 
נושרות/מתחזקות, 

052-7672561)22-25(_____________________________________________

 לרשת אופנה בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות, 

ת.מעולים למתאימה, גמישות 
_____________________________________________)23-24(במשמרות, 050-2179493

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)25-28ל(ביום, טל': 052-7165234

 נהג משלוחן לירקות, רשיון 
ב' - הילוכים + עבודה פיזית, 
050-4168864, להתקשר בין 

_____________________________________________)23-24(13:00-15:00, מ- 19:00

 לגן פרטי ברמה 
גבוהה, סביבת עבודה 

מיוחדת ובתנאים מעולים, 
דרושים לשנה"ל: 

*גננת לגילאי שנה וחצי 
*מטפלת תינוקיה/

סייעת, 052-7643131, 
052-7130006)23-24(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
סוג 3 + חשבות שכר, עם 
נסיון מוכח לפחות 3 שנים, 

משרה מלאה, משרד 
בבני-ברק, קו"ח: 03-6338889

rdm@rdm.co.il)23-24(_____________________________________________

 לצוקי מוצרי אפיה בב"ב, 
דרושה מוכרת לעבודה 

במשמרות, שכר בסיס + 
בונוסים + לימודי קונדטוריה, 

_____________________________________________)23-24ל(052-7686340

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, מסורה למ.מלאה/
חלקית, 050-4146721, 

_____________________________________________)23-26(ת.טובים

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)23-26ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 עובדים/ות נקיון למוסדות 
ובתי ספר באיזור בני-ברק, 

050-9220012)23-26(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)23-26(_____________________________________________

 דרושים עובדים לבית 
הסלולר ב"ב, משמרות 

ערב ובוקר, שכר + 
_____________________________________________)23-26(בונוסים, 054-7729581

 לנקי 10 ב"ב, דרושה 
עובדת לשעות הבוקר/אחה"צ, 

050-5390399)23-26(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-25(פקס :03-6195894

 משק בית בפ"ת לחצי 
משרה, חרוצה, לא מעשנת 

לנקיון,בישול וכביסה  
_____________________________________________)24-25ל(054-2244060

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי.

_____________________________________________)24-27(נסיון חובה 52-4491044

 דרושות למעון חרדי 
בב"ב -פרדס כץ

*אחראית לשעותאחה"צ
*גננת/מטפלת אחראית 
ומנוסה למשרה מלאה /

_____________________________________________)24-25(חלקית 054-8487716

 דרושים לטלמרקטינג 
שעות עבודה 9-15:00

ימים א-ה בפתח תקווה 
_____________________________________________)24-27ל(03-9200200

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות חרדיות למ.מלאה 

בעלות נסיון למיידי
054-4445755)24-27(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 מחפשים אשה 
ללינה בפ"ת, החל 

מהשעה 20:00 עד 8:00 
בבוקר, כולל עזרה קלה 

לקשישה, לפי מחיר 
_____________________________________________)25-28(חודשי 054-8121234

 דרושה מזכירה לעבודה 
בחצי משרה בבני ברק. 
_____________________________________________)24-25(לפרטים: 050-5888722

לשירות ושימור  לקוחות
ימים א'-ה' 

מ-9:00 עד 16:00
שכר גבוה מאוד למתאימות!

למוקד במגדלי שקל ב"ב

קו"ח למייל:
sherut.h.r@gmail.com

דרושות נציגות  לחברה בפ"ת

דרושים
נהגים מעל 15 

טון/טריילר

תנאים טובים

לרציניים בלבד

טלפון : 
053-7742155

חשמלאי מוסמך

 03-6160186

עם רקע מכני, ראש גדול, רשיון חובה, 

דרוש

אופציה לקידום 
הכשרה במקום 
עבודה מאתגרת

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לחיותה בלארג' )ב"ב( 
אופנה למידות גדולות דרושה 
עובדת מנוסה ונמרצת עבודה 
במשמרות שכר נאה+בונוסים 

052-8319913)25-26(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרושה מזכירה מנוסה לשעת 

אחה"צ מ 14:30-20:00 
_____________________________________________)25-26ל(054-5424005

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

סייעת למשרה מלאה/
חלקית

בחורה לשעות הצהרים 
14:30-17:00

תנאים מצויינים
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לארגון רפואי גדול 
פקיד/ה לעבודה מהבית לזימון 
תורים לרופאים ועוד, 3 שעות 

ביום, 39 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)25-25(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בירושלים 
פקיד/ה לעבודה משרדית, 
גבסיה ועוד. שעות נוחות 

7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)25-25(קריירה 072-22-222-62

 לחברת נדל"ן בבני ברק 
דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה 

משרדית נעימה שכר 7,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד ריצני 
ואחראי בעל ניסיון בהתקנת 
_____________________________________________)25-28ל(מזגנים+רישיון 052-7236748

 למשרד ניהול 
פרויקטים בג. שמואל 

דרושה מזכירה מנוסה 
שליטה באופיס ובינארית 
secjob2018@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למשרה מלאה אוירה טובה 

לשנה"ל- תשע"ט 
052-7686713)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
לחנות חומרי גלם בנין 

בבני ברק+רישיון נהיגה 
לפרטים יעקב 
054-4527813)25-28(_____________________________________________

 אלמנה מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלה בבית במשך 

שבוע ללא שבת. רצוי עם 
_____________________________________________)25-29(רישיון. 050-8550196

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות לעבודה קבועה בב"ב 

בשעות הערב לפרטים 
052-7884477)25-26(_____________________________________________

 דרושה עובדת לסגירת 
חוגי בית וערבי הרצאה עבור 
ארגון תורני בתל-אביב, נסיון 

חובה, שכר גבוה 
052-7110086)25-26(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26(לשעה 054-3607420

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת דרושה מנהלת חשבונות 

עם ניסיון 4 שנים. 
efrat.ros123@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

דרושה
עורכת וידיאו 

לחצי משרה, עם אופציה להרחבה. 
ידע טוב באפטר. יתרון לידע בגרפיקה.

המשרה בבני ברק.
קו"ח ועבודות למייל:

 job200843@gmail.com

 דרוש/ה קופאי/ת
 למכולת בב"ב עדיפות לנסיון,

_____________________________________________)24-27ל(לפרטים :052-8782464

 דרושות למעון חרדי בב"ב/
פרדס כץ *טבחית*מטפלת 

לתנוקיה/סייעת לכיתת 
בוגרים למשרה מלאה/חלקית 

תנאים טובים למתאימות 
052-7152149)24-25(_____________________________________________

 דרוש/ה עובדת למשרד 
תיווך לשעות אחה"צ אין צורך 

בניסיון קודם, עבודה תמורת 
עמלות ואחוזים. לאחר מכן 

משכורת. 
03-5444815/054-7477054)25-25(_____________________________________________

 התפנה טבח+מנהל 
מטבח לישיבות פנסיונר

_____________________________________________)25-26ח(050-6560424

 גבר חרוץ בפנסיה 
מוקדמת מחפש עבודה בחצי 

_____________________________________________)25-26ח(משרה 050-6817990

 מעונין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה תמורת 

_____________________________________________)25-26ח(לינה 052-3595314

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה בתור עובד שכיר 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 בחור מנוסה אדיב ונחמד 
מעניין ללון עם מבוגרים 

בירושלים תמורת תשלום 
_____________________________________________)25-26ח(054-9057983

 שירות ניקיון מבריק 
ומקצועי למוסדות משרדים 

_____________________________________________)25-26ח(ובנינים 053-9318155

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(להזמנות 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
ערוכות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד. 050-4135002 ) לב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(וירושלים 90 ש"ח(

 סימילק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 אש"ע הלכות סגת א' 
הוצאת הדרת חדש חדש ב-70 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-4135002

 טלית גדול חסידית מידה 
90 חדשה ללא פתילים 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-415002

 סט 10 ספרי עריכת שולחן 
לרב שלמה קורח, ועוד 4 

מספריו במצב מצוין 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-4135002



כדי להתאים לך שירות מקצועי ואישי יותר, אנו מזמינים אותך 
להיפגש כאן בבני ברק. נציע לך צוות מקצועי ומנוסה, שירות ברמה 

הגבוהה ביותר ופתרונות מותאמים במיוחד עבורך.

 בדיסקונט
מתאימים לך יותר.

 לקבלת פרטים ותיאום פגישה אישית:
marton.zvi@dbank.co.il | 2 צביקה מרטון: 076-8051650 שלוחה 

סניף דיסקונט רחוב ר׳ עקיבא 60 בני ברק.

 צביקה מרטון
מנהל סניף בני ברק
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