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 בית מזרחי טפחות במגדל
משה אביב. צילום: ויקיפדיה

 בנק אגוד, סניף קריית
מוצקין. צילום: ויקיפדיה

אחרי ימים ארוכים של חיפושים

ללא מיזוג: 

המאבק על 
בנק אגוד

את  חסמה  עסקיים  להגבלים  הרשות 
המיזוג המתוכנן בין בנק מזרחי לבנק אגוד, 
עושה  'ביזנס'   • בתחרות  לפגיעה  בטענה 
לכם סדר: מי בעד, מי נגד, מה השיקולים 
ומה יעלה בגורל בנק אגוד • וגם: ברשות 
להגבלים עסקיים משיבים לכל השאלות 
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אמינות!  מקצועיות! 
המלצות בשפע!

בתי כנסתנקיון חדרי מדרגות 
משרדים/חנויות מנקים יר”ש

דוד: 050-6669511

ניקיון!! לאנ"ש ותושבי ב"ב

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 
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לבניית יחידת דיור 40 מ"ר + מבצע 
10 מ"ר מרפסת לסוכה
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 שידורים חיים
 וארכיון התוכניות
 של רדיו קול חי
ורדיו קול ברמה

לקבלת מספר אישי:
ניתן להקיש על שלוחה 7 

מיד בכניסה למערכת
 מועצת הפרשנים

 של הסקופים
 עם מיטב הפרשנים

 בימי א' ג' ו-ה'
במהדורת חצות

 מהדורת חצות
 מידי יום

 בשעה 12 בלילה
 לסיכום כל

חדשות היום

  

 הקראת כותרות
 עיתוני הבוקר

 מידי יום
 בשעה 9 עדכוני
 חדשות און-ליין
בכל שעות היום

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

יומית, משנה 
להשארת הודעה: הקישו 9יומית ועוד...



כ"ג בסיוון תשע"ח 26/6/18

פישל רוזנפלד

לאחר שבועות של דיונים ושמועות אודות מיזוג הענק בין 
רשמית  השבוע  הכריזה  אגוד,  לבנק  טפחות  מזרחי  בנק 
הרשות להגבלים עסקיים על התנגדות חד-משמעית למיזוג. 
אורי  עו"ד  עסקיים,  הגבלים  על  הממונה  מקום  ממלא  בהודעת 
שוורץ, נכתב, כי המערכת הבנקאית בישראל היא מערכת ריכוזית 
עם בעיות תחרותיות רבות וכי מזה עשרות שנים לא קם אף בנק 

חדש במדינת ישראל, ומספר הבנקים רק הלך והצטמצם. 
"כיום נותרו בישראל שש קבוצות בנקאיות שמספקות ללקוחות 
אגוד  בנק  נלווים.  בנקאיים  ושירותים  ושב  עובר  שירותי  פרטיים 
בדיקת  האמורות.  הקבוצות  שש  מבין  היחיד  הקטן  הבנק  הוא 
הרשות העלתה שהתמריצים של בנק אגוד והפעולות התחרותיות 

שלו שונים מאלו של חמש הקבוצות הבנקאיות האחרות".
מלקוחות  גדול  שחלק  "מאחר  כי  הרשות,  בהודעת  נכתב  עוד 
קיימים  לקוחות  על  'לקוחות שבויים', התחרות  כיום הם  הבנקים 
שבויים  הלא  ללקוחות  מוגבלת  בבנקים  פעיל  חשבון  המנהלים 
באופן  משפיע  הבנק  גודל  הללו,  הלקוחות  על  בתחרות  בלבד. 
ישיר על התמריצים שלו ועל אופי הפעולה שלו. הבנקים הגדולים 
בנק  הבינוניים,  הבנקים  ומקרב  הקיים  המצב  את  לשמר  שואפים 
מזרחי הוא היחיד שמדגיש בפרסומיו את האפשרות לעבור בנק, 
אגוד,  בנק  ברורה.  ערך  הצעת  לציבור  מלספק  נמנע  הוא  גם  אך 
לעומת זאת, כבנק הקטן היחיד שאינו מצוי בבעלות בנק גדול יותר, 
פשוטה  כספית  ערך  הצעת  בנק  לעבור  השוקלים  ללקוחות  מציע 
הפומבי  האופן  הבנקים.  יתר  של  להצעות  ביחס  ואטרקטיבית 
הרחב  לציבור  הערך  הצעת  את  אגוד  בנק  משווק  שבו  והמפורש 
יותר  גדול  בנק  כי  סביר  ולא  במערכת,  הבנקים  ליתר  ביחס  חריג 
באסטרטגיה  לנקוט  יבחר  אחר  בנק  בבעלות  הנמצא  קטן  בנק  או 

דומה".
ברשות להגבלים עסקיים טוענים עוד כי אחוז הלקוחות שעברו 
גדול משמעותית מהבנקים המתחרים. "האסטרטגיות  לבנק אגוד 
התחרותיות הייחודיות של בנק מזרחי ובנק אגוד השתקפו לאורך 
סטטיסטית  בדיקה  וערכה  הוסיפה  הרשות  הרשות.  בדיקת  כל 
כי  עלה  ממנה  בנקים,  בין  פעילים  לקוחות  מעברי  בנושא  נרחבת 
חלקו של אגוד מתוך המעברים בין הבנקים גדול משמעותית ביחס 
אף  במעברים  חלקו  פועל,  אגוד  בהם  באזורים  במערכת.  לחלקו 
פרטנית  מבדיקה  הגדולים.  הבנקים  משני  אחד  כל  של  מזה  גדול 
של נתוני המעבר ב-26 הערים בהן אגוד פועל, עולה כי ב-20 ערים 
שיעור המעבר לאגוד הוא 10% או יותר, וב-6 ערים שיעור המעבר 

לאגוד הוא 30% או יותר". 
ש"כתוצאה  למסקנה  הגיעו  הם  כי  ברשות  טוענים  כך,  בשל 
מהמיזוג, סביר כי האסטרטגיה הייחודית בה נוקט בנק אגוד, כבנק 
הקטן האחרון שנותר במערכת, שאינו בבעלות בנק אחר, תיעלם, 
והמחירים יעלו. לאף בנק אחר, כולל בנק מזרחי לאחר המיזוג, לא 
יהיה תמריץ להציע באופן כה מפורש ומובלט הצעת ערך כספית 
אטרקטיבית ללקוחות השוקלים לעבור בנק. ככל שבנק גדול יותר, 
הוא יהיה פחות מעוניין להציע הצעות דומות בשל חשש לפגיעה 
שתחתוך  מחירים  תחרות  של  להתפתחות  חשש  ובשל  ברווחיו 
מהרווחים העודפים במערכת. כתוצאה מעליית המחירים יפגעו הן 
לקוחות אגוד והן הלקוחות ביתר הבנקים, שלא יוכלו לעבור לבנק 
אגוד או לעשות שימוש בהצעת הערך שלו כדי לשפר את התנאים 

שלהם בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש". 
מזרחי,  בנק  "הגדלת  כי  עסקיים,  להגבלים  הרשות  קובעת  עוד 
אף  אלא  לתחרות,  לתרום  צפויה  שאינה  רק  לא  מיזוג,  של  בדרך 
עשויה לקרב את מערכת התמריצים שלו לזו של הבנקים הגדולים 
בשיווי  הפוגעות  בפעולות  לנקוט  שלו  התמריץ  את  ולהקטין 

המשקל בין הבנקים".
ההערכה היא כי באגוד יערערו על החלטת הרשות בבית הדין 
להגבלים עסקיים, שהיא ערכאת הביקורת השיפוטית על ההחלטות 
העיקריות של הרשות ובראשה עומדת שופטת בית המשפט המחוזי 

בירושלים נאווה בן־אור.

בבנק ישראל מתנגדים

עברה  לא  אך  רשמית,  בהודעה  הגיבו  לא  אמנם  ישראל  בבנק 
במתקפת  פתחה  בר,  חדווה  ד"ר  הבנקים,  על  והמפקחת  יממה 
יפגע  מנע. "עמדת בנק ישראל היא שמיזוג בין מזרחי לאגוד לא 
בתחרות ואולי אף ההיפך - יחזק שחקן בינוני", אמרה בר במסיבת 
עיתונאים בעקבות פרסום הדו"ח השנתי של הפיקוח על הבנקים. 
את  לאשר  היה  שאפשר  הוא  שלנו  והניתוח  הבנקאית  "ההבנה 

המיזוג", הדגישה.
אגוד  לומר:  "חשוב  כי  העיתונאים,  במסיבת  בר  הצהירה  עוד 
הגיע למצב הזה כי יש לו כמה אתגרים גדולים כמו חוסר יעילות 
והסכמי שכר עם הצמדה לבנק אחר ללא קשור לתשואה שלו, וגם 
העובדה שאין לו מערכת מחשוב עצמאית. הבעיות האלה נשארות 
כאן וצריך לחשוב איך מתמודדים איתם. אנו רואים שרק שחקנים 
רזים, דיגיטליים וגמישים וקטנים הם בעלי זכות קיום לאורך זמן".

עסקיים  להגבלים  ברשות  השיבו  עיתונות',  'קו  לפניית  במענה 
לכל השאלות הרלוונטיות. 

האם לא היה נכון לאשר את המיזוג כדי לחזק את בנק מזרחי 
בתחרות מול שני הבנקים הגדולים, בנק לאומי ובנק הפועלים?

אלא  אחר,  או  זה  מתחרה  לחזק  אינה  ההגבלים  רשות  "מטרת 
לחזק את התחרות. בדיקת המיזוג העלתה כי הטענה לפיה רק בנק 
גדול יוכל להתחרות בבנק גדול אחר בתחום הקמעונאי היא שגויה, 
לא  הפועלים,  ובנק  לאומי  בנק  מול  התחרות  חיזוק  ממילא  וכי 

הייתה המוטיבציה של בנק מזרחי במיזוג עם בנק אגוד. 
תמריץ  תמיד  אין  גדולים  לבנקים  כי  עולה  הרשות  "מבדיקת 
מתחרים  לא  גם  הם  ובפועל  יותר  אגרסיבית  בצורה  להתחרות 
דווקא  גדולים  בנקים  הנכון,  הוא  ההיפך  בשני.  האחד  בעוצמה 
ולגבות  הדפנה  זרי  על  לנוח  השוק שלהם,  נתח  את  לשמר  נוטים 
עלה  הרשות  מבדיקת  המקסימליים.  המחירים  את  מלקוחותיהם 
דרכים  לחפש  תמריץ  להם  שיש  אלו  הם  קטנים  בנקים  שדווקא 
יכולותיהם  את  ולמצות  לקוחות  למשוך  בכדי  ומגוונות  יצירתיות 

התחרותיות". 
מה ההבדל בין בנק גדול לקטן?

הצעת  ולהציע  אגרסיבית  בצורה  להתחרות  חושש  גדול  "בנק 
אז  לקוחות, שכן  אליו  בכדי להעביר  ופומבית  מחיר אטרקטיבית 
הוא עלול לסבול מ'קניבליזציה' – כלומר, שכל לקוחותיו הקיימים 
ידרשו את אותם תנאים באופן שעלול לגרום לו הפסדים. בנק קטן 
לעומתו, לא חושש מ'קניבליזציה' שכן מלאי הלקוחות שלו נמוך 
על  להרוויח.  יכול  שהוא  החדשים  הלקוחות  לפוטנציאל  ביחס 
כן, משתלם לו להציע הצעות אטרקטיביות ופומביות. כך, רואים 
המוניטין  וחיזוק  המותג  בפרסום  מתמקדים  הגדולים  שהבנקים 
ייחודיות  ערך  בהצעות  מתמקדים  קטנים  בנקים  ואילו  שלהם, 
מבלי  גם  חדשים  לקוחות  מזרם  נהנה  גדול  בנק  בנוסף,  וברורות. 
להתחרות באגרסיביות - לקוחות חדשים, ובעיקרם קטינים, נוטים 
לפתוח את חשבון הבנק שלהם בהתאם למקום בו מנהלים הוריהם 
רבים  נדרש לעשות מאמצים  זאת,  לעומת  קטן  בנק  את חשבונם. 

בכדי להגדיל את בסיס הלקוחות שלו".
איך יכול בנק שיש לו סניף בכל עיר להתחרות בבנקים גדולים?

"אמנם לבנק אגוד פריסה סניפית מצומצמת ביחס לשני הבנקים 
פעיל,  הוא  בהן  שבערים  מוכיחים  הרשות  נתוני  אבל  הגדולים, 
בנק אגוד מצליח לגייס שיעורים ניכרים מעבר לנתח השוק שלו, 
וברובן אף מעל שיעורי המעבר לכל אחד מהבנקים - בנק לאומי 
ובנק הפועלים. בנק אגוד נוקט באסטרטגיה של הצעת ערך פומבית 
ואטרקטיבית ובכך מצליח לגייס אליו שיעור גבוה מבין הלקוחות 
נהנה  אגוד  שבנק  הרשות  שאספה  מנתונים  עולה  עוד  העוברים. 

לאורך השנים מצמיחה עקבית במספר בעלי חשבון הפוך".  
אומרים על בנק אגוד שאינו יעיל, אין לו מערכת מחשוב עצמאית 

ויש לו עובדים יקרים. איך הוא יכול להשפיע על התחרות?
הבנקים  הן  נוהגים  באמצעותם  יעילות  מדדי  שני  "קיימים 
במערכת והן הפיקוח על הבנקים למדוד את יעילות הבנקים. המדד 
הראשון "יחס היעילות" - מודד את סך ההוצאות התפעוליות ביחס 
לסך ההכנסות ברוטו, והמדד השני "עלות ליחידת תפוקה" - מודד 
את סך ההוצאות התפעוליות ביחס לסך הנכסים שברשות הבנק. 
פי  על  יחסית,  טוב  אגוד  בנק  פי המדד השני מצבו של  על  בעוד 
יעיל  2016 הבנק הפחות  המדד הראשון בנק אגוד היה עד לשנת 
במערכת הבנקאית. בעקבות מהלכי התייעלות שביצע הבנק, ניכרת 

מגמת שיפור במצבו גם על פי מדד יעילות זה.
חדש  נושא  איננו  הוא  אגוד  בנק  של  המחשוב  מערכת  "נושא 
והבנק נערך להחלפתה. הקמת לשכת השירות במסגרת חקיקת חוק 
שטרום, המקודמת על ידי בנק ישראל ומשרד האוצר, צפויה להקל 

עליו ולסייע לו להתגבר על מכשול זה. 
"באשר לסוגיית העובדים, ההסכמים המצמידים את שכר עובדי 
בנק אגוד לשכר עובדי בנק לאומי, כמו גם הסכמי הצמדה אחרים 
במערכת הבנקאות, הם הסכמים בעייתיים מבחינה תחרותית ואכן 
מקשים על פעילותם של בנקים הכפופים להם ומקטינים את מידת 

הגמישות שלהם". 
פעילותו  את  יפסיק  אגוד  בנק  המיזוג  שבלא  חשש  אין  האם 

כבנק?
הוא  מיזוג  בו  למצב  מתייחסים  העסקיים  ההגבלים  "דיני 
הנרכשת,  החברה  של  קיומה  להמשך  היחידה  האלטרנטיבה 
הוא מעלה חשש  גם אם  כזה  מיזוג  ומאפשרים בתנאים מסוימים 
טענה  אגוד,  לבנק  באשר  בתחרותית.  משמעותית  לפגיעה  סביר 
ידי הצדדים למיזוג  שכזו לא נטענה מעולם בפני הרשות, לא על 
יציבותם  ידי הפיקוח על הבנקים, שהוא הגוף האמון על  ולא על 

של בנקים במערכת". 

האינטרס של הבנקים

 TheMarker בכנס מיזוגים ורכישות של המחלקה המסחרית של
ו-PWC, שהתקיים השבוע במלון דן פנורמה בתל אביב התייחסה 
להחלטת  הלפרין,  מיכל  עו"ד  העסקיים,  ההגבלים  על  הממונה 
שההחלטה  שאומרים  קולות  הרבה  "נשמעו  כי  ואמרה  הרשות 
הושפעה מהדרג הפוליטי. לדברים האלה אין שחר. הבנקים שהיו 
מאוד  להם  היה  נוספים,  אינטרסנטיים  וגורמים  לעסקאות  צדדים 
היחידים  להיות  רצו  הם  כי  כפוליטית  ההחלטה  את  להציג  נוח 

בזירה".
לדברי הלפרין, "בעלי העניין בעסקה לא חסכו מאמץ ולוביסטים 
שניסו להשפיע על ההחלטה. גם הם לא טמנו את ידם בצלחת. זה 
לא מרגש, כי הרשות יודעת להתנהל בתוך הלחצים האלה. זה בא 
בכל פעם שיש מיזוג גדול. מי שלא מרוצה מההחלטה מגיש ערר 

ולכן אין לנו פריבילגיה לקבל החלטה לא מקצועית".
את  הביע  בטקס,  הוא  אף  שהשתתף  כהן,  אלי  הכלכלה  שר 
תמיכתו להודעת הרשות ואמר כי "ידענו מה טוב למזרחי - לרשום 
רווח חשבונאי, אני יודע מה זה עושה לבעלים של אגוד, אולי זה 
עושה את החיים של בנק ישראל קלים יותר, אבל זה לא משיג את 

המטרה של טיפול בריכוזיות במערכת הבנקאית".
"ראיתי את מערכת הלחצים הלא פשוטה שהייתה", תיאר השר 
לוביסטים.  ו-50  כנסת  חברי   8 בוועדה  שהיו  מקרים  "היו  כהן. 
אנחנו רואים את מערכת הלחצים הזו גם עכשיו, אחרי ההחלטה, 
והדגיש  הוסיף  כהן  גורמים".  ידי  על  אינטנסיבית  לחץ  בהפעלת 
מיזוג של בנק המשמעות שלו היא פחות  כי "במערכת הבנקאית 
האם  ללקוחות.  טוב  פחות  שהוא  דבר  וזה  תחרות  פחות  בנק, 
עשרות המיזוגים שהיו במהלך השנים האחרונות של בנקים תרמו 

לתחרות? התשובה ברור שלא".

באגוד משיבים מלחמה

בנק  בין  למיזוג  להתנגד  עסקיים  הגבלים  על  הממונה  "סמכות 
מזרחי טפחות לבנק אגוד קמה מכוח החוק במצב שבו קם חשש 
משמעותי לפגיעה בתחרות. חשש כזה לא הוצג בפנינו. התחושה 
שלנו, בעקבות השיחות שניהלנו עם הרשות במהלך הבדיקה, היא 
למיזוג,  אישור  להעניק  מ'אי־נוחות'  נובעת  הצפויה  שההתנגדות 
בלי קשר לזהות הבנקים או השפעת העסקה על התחרות במערכת 
הבנקאית. עם כל הכבוד, אין בכך כדי לפסול את המיזוג", נכתב 
בנייר עמדה חריף ששלחו בעלי המניות של אגוד - ישעיהו לנדאו, 
מאחורי  שעומד  הרשות  יו"ר  למ"מ  אלמוזג־זכאי  ויעל  מנור  רות 

ההחלטה.
לשליחתה  שהסיבה  המניות  בעלי  טוענים  העמדה  נייר  בפתח 
להשמיע  השימוע  הליך  במסגרת  לנו  ניתנה  "שלא  בכך  נעוצה 
נייר עמדה  את טענותינו בכתב, אלא רק בעל פה, נבקש להעמיד 
מכיוון  כי  סבורים  אנו  ומיזוגים.  לפטורים  הוועדה  בפני  זה  קצר 
הראוי  מן  הרשות,  מעמדת  עקרונית  שונה  זה  בעניין  שעמדתנו 
לרשות,  וחיצוני  מקצועי  גוף  שהינה  המייעצת,  הוועדה  חברי  כי 
ייחשפו לכלל העמדות השונות בטרם יתכנסו כדי להמליץ בנושא". 
טענת  נוכח  כי  "סבורים  באגוד  כי  העמדה,  בנייר  נכתב  עוד 
הרשות שהחשש המרכזי באישור המיזוג נובע מהיעלמות החשבון 
ההפוך, ניתן להפיג חשש זה באמצעות הטלת תנאי לאישור המיזוג 
המיזוג.  לאחר  מסוימת  לתקופה  הזו  ההטבה  שימור  את  שיחייב 
מקום  אין  החשש,  את  להפיג  עשוי  תנאי  שבו  במקום  כי  מובן 

להתנגד ולמוטט את כל עסקת המיזוג". 
בעלי  טוענים  החריף,  העמדה  בנייר  שהועלו  הטענות  יתר  בין 
יפגע  המהלך  כי  כשטענה  צדקה  לא  כלל  הרשות  כי  המניות 
על  מבוססים  שלכם  "הממצאים  הבנקאית.  השוק  בתחרותיות 
נתונים שנשענים על דיווח שאינו בעל חשיבות עבור הבנקים או 
עבור הפיקוח; דיווח שאינו מבוקר ואינו חלק מהדו"חות הכספיים, 
ידי  ו/או על  רואי החשבון של הבנקים  ידי  נבדק על  כן אינו  ועל 
שומרי סף נוספים. בנוסף, בנקים שונים מגדירים אחרת את מספר 
החשבונות לפי קטגוריות באופן שהופך את ההשוואה בין הבנקים 

לבלתי אחידה".
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גופתו של היהלומן הדתי בוריס בורטשווילי נמצאה ביער מודיעין לאחר ימים ארוכים של 
חיפושים • אחייניתו: “הוא נרצח בדם קר על רקע עסקי. רצו לשדוד אותו"

מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר עולה כי מתחילת שנת 2018 נפדו כ-2.5 
• ענף  ו-1.8 מיליארד ₪ מתעודות על מניות בחו"ל  מיליארד ₪ מתעודות על מניות בארץ 
תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של כ-92.5 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש מאי 2018

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס נמצאה גופת היהלומן הדתי

בחודש: 800 מיליון נפדו בשוק תעודות הסל

פישל רוזנפלד

איתור  עם  לסחרור  השבוע  נכנסה  היהלומנים  קהיליית 
ביער  בורטשווילי  בוריס  הדתי  היהלומן  של  גופתו 
מודיעין, ללא רוח חיים ועם סימני אלימות קשים. האירוע 
החל בסוף השבוע האחרון, עת פנתה משפחתו של בורטשווילי 
לרשויות לאחר שאביהם בן ה-56 לא שב לביתו לאחר העבודה. 
חקירה אינטנסיבית וצוותי חיפוש ענקיים שיצאו אחר עקבותיו 
מצאו בערב שבת את גופתו, ללא רוח חיים ועם סימני אלימות 

קשים ביער מודיעין.
קהילת  מבכירי  ואחד  אמיד  עסקים  כאיש  מוכר  בוטרשווילי 
זמן  רבים.  עסקים  אנשי  מעסיקה  ומותו  בלוד  גיאורגיה  יוצאי 
קצר לאחר איתור גופתו הודיעה המשטרה כי היא עצרה חשוד 
ברצח בוטרשווילי, כאשר במקביל הוטל צו איסור פרסום גורף 

על כל פרטי הפרשה.

נרצח  "בוריס  כי  אחייניתו  טענה  'החדשות'  לחברת  בראיון 
כי  אחייניתו  זאת, טענה  עם  עסקי".  היה  "הרקע  וכי  קר"  בדם 
במשפחה לא מכירים את הרוצח. "אנחנו לא מכירים אותו אבל 
לקח  שהוא  והבנתי  סוחרים  היו  שניהם  אותו,  הכיר  כן  בוריס 
אותו ורצח אותו". עוד הוסיפה והאשימה כי "הוא )הרוצח פ"ר( 
הביא אותו במרמה ואני לא יודעת מה עשה אבל הוא רצח אותו 
בדם קר - זה רק על רקע עסקי, בוריס היה נותן כסף אם הוא היה 

רוצה אבל הוא רצה לשדוד אותו".
"בוריס היה אדם אחד למיליון. הוא היה רק נותן ועושה לאחרים, 
מוציא  היה  הוא  חסד,  הרבה  ועושה  תרומות  הרבה  נותן  היה 
מהפה ונותן לאחרים. אני רוצה לדעת למה הרוע לב הזה? למה 
הוא  למה  את המשפחה  פירק  הוא  יתומים?  ילדים   4 להשאיר 
היא  ועכשיו  שלנו  המשפחה  של  הלב  היה  הוא  זה?  את  עשה 

נהרסה".

פישל רוזנפלד

למרות העליות במרבית בורסות העולם בחודש החולף, 
מיליון ₪  כ-800  תעודות הסל  נפדו משוק   2018 במאי 
במרבית אפיקי ההשקעה, כך מסר השבוע רונן סולומון, 
עוד  המסחר.  לשכות  באיגוד  ההון  ושוק  פיננסים  תחום  מנהל 
כ-5.8  נפדו   2018 שנת  מתחילת  כי  האיגוד,  מנתוני  עולה 
 ₪ מיליארד  כ-2.5  מהם  הסל,  תעודות  משוק   ₪ מיליארד 
מתעודות סל על מניות בארץ ועוד כ-1.8 מיליארד ₪ מתעודות 

סל על מניות בחו"ל. 
סולומון מציין כי "היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי 
תעודות הסל בישראל, עומד בסוף חודש מאי 2018 על כ-92.5 
חודש  בסוף  מיליארד ₪ שנוהלו  כ-92.6  לעומת  מיליארד ₪, 
המנוהלים  הנכסים  בשווי  המזערית  )הירידה   2018 אפריל 
למרות הפדיונות הכבדים, נובעת מעלייה במרבית מדדי המניות 
משליכה  הסל  תעודות  בענף  הפדיונות  מגמת  המשך  בעולם(. 
ישירות על המחזורים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מאחר 
בשיא  היומי.  המסחר  מהיקף  לרבע  אחראיות  הסל  ותעודות 

של  בהיקף  נכסים   2015 בפברואר  הסל  תעודות  ענף  ניהל 
121.6 מיליארד ₪. הגם זאת, מגמת הפדיונות אמורה להתהפך 
באוקטובר 2018, לכשיכנס תיקון 28 לחוק השקעות משותפות 
שהן  סל,  לקרנות  הסל  תעודות  את  שיהפוך  מהלך  בנאמנות, 

מוצר הרבה יותר בטוח ושקוף למשקיעים".
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק 
מושקע  כ-21.5%  הינו   2018 מאי  חודש  בסוף  הסל  תעודות 
במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-20 מיליארד ₪, כ-46% 
מיליארד   42.6 של  כספי  בהיקף  בחו"ל  מניות  במדדי  מושקע 
₪, כ-23.5% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי 
בחו"ל,  אג"ח  במדדי  מושקע  והשאר  מיליארד ₪  כ-21.8  של 

תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון".
"מבחינת התפלגות השוק בין 4 מנפיקי תעודות הסל בישראל, 
הרי קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29% 
מהשוק, ואחריה שתכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה 
ב-27.9% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה 
נתח של  והראל תעודות סל מחזיקה  בנתח שוק של כ-26.4% 

16.7% משוק תעודות הסל", ציין סולומון.

סם החיים של הכלכלה
בתחילת השנה הגישה חברת איסכור, המייצרת 
עתירה  לכבישים,  בטיחות  מעקות  השאר(  )בין 
לגבי  ישראל,  נתיבי  חברת  ונגד  המדינה  נגד 
לאורך  בטיחות  מעקות  של  והחלפה  התקנה 
את  מקבלת  לא  היא  לטענתה,  בארץ.  הכבישים 
במכרז.  ישראלית  תוצרת  של  להעדפה  הזכות 
הנפוצה  השגויה  התפיסה  את  מציגה  זו  עתירה 
כי העדפה של תוצרת ישראל, מועילה לתעשייה 
הישראלית. בפועל, אין לאזרחי ישראל ולכלכלת 
איבוד  יש  כן  אך  מכך,  תועלת  שום  ישראל 

משאבים לחינם. 
“נתיבי  של  החלטתה  כי  טוענת  איסכור,  חברת 
גם  לה  יספק  במכרז  שיבחר  שהזכיין  ישראל" 
טובין וגם שירותי אחזקה, יוצרים מצב שבו נתיבי 
העדפת  בתקנת  לעמוד  מחויבת  אינה  ישראל 
תוצרת הארץ )העדפה לחברה ישראלית, גם אם 
מהמתחרים(.  ב-15%  גבוה  אתה  העסקה  מחיר 
על  רק  חלות  ההעדפה  שתקנות  משום  זאת 
ולא על שירותי אחזקה. כלומר,  אספקת טובין, 
גופים  בידי  שמנוהלים  במכרזים  מדובר  כאשר 
ציבוריים, במקום להיטיב עם חברות ישראליות 

ולהקנות להן יתרון ביחס לחברות מחו"ל, יוכל 
בשל  במכרז  תזכה  חברה  שבו  מצב  להיווצר 
יכולתה לספק שירותי אחזקה בעוד את הטובין 

היא מייבאת מחו"ל.
לומר  אפשר  דוגמה,  אלא  איננה  זו  תביעה 
ישראליות  חברות  שישנן  לכך  מייצגת,  דוגמה 
לתוצרת  המלאכותית  להעדפה  שהתמכרו 
ישראל, והן מספקות שירות פחות – שלא לדבר 
ישראל  למדינת   – ירוד  שירות  של  מקרים  על 
ולכלכלת ישראל. הרי ממה נפשך, אם החברות 
הישראליות יכולות לתת מוצר טוב במחיר טוב, 
לתוצרת  העדפה  של  לקביים  זקוקות  הן  אין 
נותנות מוצר טוב  ישראלית. אין זאת אלא שהן 
פחות, אך מחפשות לחסות תחת המטריה המגנה 

של “תעשייה ישראלית". 
לכאורה, יש לך יתרון כלכלי למדינה, זה מועיל 
לאן  רק  לא  להסתכל  שיש  אלא,  לתעשייה. 
נגרע  ממי  בא.  הוא  מאין  גם  אלא  הולך,  הכסף 
הכסף, מי נושא בהפסד כדי לקיים את התעשייה 
אשר  המיסים,  משלמי  הם  אלה  הישראלית? 
מקבלים שירות ירוד עבור הכסף שהם משלמים. 

הישראלית  התעשייה  את  שמנפח  מה  כי  נמצא 
הלא יעילה, זה הפסד מובהק של כלל האזרחים. 
בגלל  בכבישים.  בטיחות  מעקות  דנן,  ובמקרה 
התעשייה  עבור  יותר  לשלם  שצריך  המחיר 
נמצא  מוגבל,  הרי  שהתקציב  וכיון  הישראלית, 
הכבישים  במספר  להפחית  יהיה  שצריך  כן  אם 

בהם מותקנים המעקות, וכך לסכן חיי אדם. 
נמצא אם כן שאין שום תועלת לכלכלת ישראל 
ולאזרחי ישראל מקיומה של תעשייה ישראלית. 
על עצמם  ליטול  נאלצים האזרחים  הוא,  נהפוך 
סיכון בטיחותי, כדי לקיים מפעל שכנראה אינו 
יעיל, או לפחות אינו יעיל כמו המתחרים בחו"ל. 
יהא עליה? האם אין  והתעשייה הישראלית מה 
אין  כן,  בישראל?  תעשייה  של  בקיומה  צורך 
צורך בתעשייה כשלעצמה, יש צורך בתוצר של 
התעשייה. תעשייה שאיננה מייצרת כלום, ברור 
שאין בה צורך. גם תעשייה שמייצרת כלום חלקי, 
בישראל תעשייה  הייתה  צורך. פעם  אין  בה  גם 
וגם היה ענף עיסוק מכובד של  יצרני קרח,  של 
כמו  טכנולוגי,  פיתוח  שנוצר  ברגע  עגלונים. 
בתעשיות  הצורך  את  שייתר  והמכונית,  המקרר 

רק  הגנה  תקבלנה  שהן  הצדקה  שום  אין  אלה, 
בגלל שהן ישראליות. היעלה בדעתכם שמשלמי 
עגלונים  של  תעשייה  במיסיהם  יממנו  המיסים 
נדרש  לא  אחד  שאף  ישראלים  קרח  ויצרני 

לשירותיהם? הרי ברור שזו זריקת כסף לפח. 
ברגע  והעגלונים,  הקרח  בתעשיית  כמו  ובדיוק 
אנשים  למיותרים,  הפכו  אלה  עיסוק  שתחומי 
לעסוק  עברו  בהם  העוסקים  מהם,  רכשו  לא 
וכך,  ומועילים.  נדרשים  אחרים שהם  בתחומים 
נמצאו גם התעשיינים, גם העובדים וגם משלמי 
יותר,  גבוה  מתוצר  ונהנים  נשכרים  המיסים, 

איכותי יותר, ובמחיר נמוך יותר.
הייבוא מחו"ל מאפשר לכולנו ליהנות ממוצרים 
מדרבן  הייבוא  ובמקביל  זולה,  באיכות  טובים 
חו"ל  תוצרת  ייבוא  וכך,  הישראלי.  הייצוא  את 
במשק,  משרות  מייצר  אלא  משרות,  הורס  לא 
ובמקביל מוזיל את יוקר המחייה. צריך להפסיק 
וכך  תחרותיות,  שאינן  תעשיות  על  ההגנות  את 
ולרמת  להשתפר,  הישראלית  לתעשייה  לאפשר 

החיים של תושבי ישראל לעלות. 

דוד רוזנטל

על  והופר  פלוני  עם  שערכתי  הסכם  לגבי  תביעה  הגשתי  שאלה: 
ידו. לאחר כמה חודשים בית המשפט הפנה אותנו להליך גישור, מה 
בגלל  המשפט  בבית  יתעכב  התביעה  בירור  והאם  ההליך  משמעות 

ההפניה לגישור?
בו  ואין  מחייב  שאינו  וולנטרי  הליך  הוא  גישור  הליך  תשובה: 
הכרעה, זהו הליך שנועד לסייע לצדדים להגיע לפשרה אך לא מחייב 
בה.  מעוניינים  הם  שאין  פשרה  הצדדים  על  לכפות  ניתן  ולא  אותם 
במסגרת  המשפט  בתי  במערכת  שינויים  נערכו  שנים  מספר  לפני 
מופנה  ש"ח   75,000 מעל  של  בשווי  תיק  שכל  כך  מהו"ת,  פרויקט 
עבור בעלי  אומנם חובה  לפגישת מהו"ת שהנוכחות בה  אוטומטית 
על  מידע  הפוטנציאלי  המגשר  ידי  על  מוצג  רק  במסגרתה  אך  הדין 
הליך גישור ובה נשאלים הצדדים האם הם בכלל מעוניינים להתחיל 

הליך גישור.
חובה  ואין  בתשלום  כרוכה  שאינה  פגישה  הינה  המהו"ת  פגישת 
פגישת  בתשלום.  כרוך  שכן  גישור  להליך  ממנה  להמשיך  להסכים 
באה  והיא  המשפט  בית  בפני  הבירור  את  מעכבת  אינה  המהו"ת 
בהסכמה  לפשרות  להגיע  לצדדים  לסייע  באה  מחד  אשר  כתוספת 
ומאידך נועדה על מנת להסיר מן העומס הרב המוטל על השופטים 

בבתי המשפט.
לצדדים  אסור  וסודי,  חסוי  הינו  הגישור  שהליך  גם,  לומר  חשוב 
לעשות שימוש במידע או במסמכים שהגיעו לידיהם במסגרת הליך 
אם  אפילו  במשפט,  להעיד  המגשר  את  להזמין  אסור  וגם  הגישור 
הצד השני הודה בפה מלא בדברים מסוימים במסגרת הגישור, והוא 

מכחיש זאת בבית המשפט.



לא מעוניין שהטענות שלי  להגיש תביעה אבל  רוצה  אני  שאלה: 
יפורסמו ושכל אחד יוכל לעיין בהם, האם ניתן לעשות זאת?

תשובה: עקרון פומביות הדיון הוא עיקרון חוקתי המעוגן בסעיף 
החוקתיים  העקרונות  ל"אחד  נחשב  ואשר  השפיטה,  יסוד:  לחוק   3
המרכזיים". ישנם נושאים שבתי המשפט דנים בהם בדלתיים סגורות 
בכל מקרה, למשל עניינים שבדיני משפחה או בטחון המדינה. קיימים 
ניתן לבקש בהם שהדיון יעשה בדלתיים  עוד תחומים אשר לעיתים 

סגורות, אך לרוב בתי המשפט לא מאפשרים זאת. 



שאלה: מה משמעות המונח חוזה אחיד?
או  כולם  שתנאיו,  או  שנוסחו  חוזה  הינו  אחיד  חוזה  תשובה: 
לחוזים  תנאים  שישמשו  כדי  אחד  צד  בידי  מראש  נקבעו  מקצתם, 
רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם, ההגדרה 
חברות  או  הבנקים  אותנו  מחתימים  עליו  לחוזה  למשל  מתאימה 
מהווה  כן  מסוים  שחוזה  מחליט  המשפט  בית  בו  במקרה  הסלולר. 
חוזה אחיד, הוא רשאי לבטל תנאים מסוימים בחוזה האחיד, בשים 

לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות.  
kurislaw@ הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

gmail.com או לפקס 077-7060059
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כסף קטן

הוספת גג פלסטיק לא תחייב בארנונה

מליאת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את 
חה"כ  הקואליציה,  יו"ר  של  החוק  הצעת 
מחייבים  לא  בהן  בעיריות  לפיה  אמסלם,  דוד 
כזה  וחיוב  בארנונה  מחופות  שאינן  פרגולות 
הפרגולה,  חיפוי  משטח  הוספת  בגין  רק  מבוצע 
גג  ויוסיפו  במידה  בארנונה  התושבים  יחויבו  לא 
מפלסטיק לפרגולה. זאת, לאחר הסדר אליו הגיע 
חה"כ אמסלם עם אגף התקציבים במשרד האוצר, 
שהחוק לא ישנה את המצב לגבי עיריות הנוהגות 
הן  אם  בין  אופן  בכל  פרגולות  על  ארנונה  לחייב 
מקורות ובין אם לאו. במסגרת החוק נותרות על כנן 
בנוסף  פרגולה,  מהי  המגדירות  החוק  הגדרות  כל 
או  בעסקים  ולא  בלבד  מגורים  בבתי  הוא  האמור 

מבנים אחרים.
עיריית  היא  החדש  לחוק  התנגדות  שהביעה  מי 
ירושלים, נציג העירייה טען בדיון בוועדת הכספים 
כי "הדבר יפגע בהכנסות העיר בעוד ערים אחרות 
בישראל דוגמת תל אביב מחייבות בארנונה גם בגין 
לגביהן".  חל  אינו  והחוק  מקורה  שאינה  פרגולה 
בתגובה, העיר יו"ר הוועדה, חה"כ משה גפני ואמר 
כי "ראוי שמשרד הפנים יכנס לנושא ויביא לשוויון 
בין הרשויות השונות, הדבר בסופו של דבר מביא 

לחוסר שוויון בהכנסותיהן".

עלייה ברכישות בכרטיסי אשראי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את 
נתוני השימוש בכרטיסי האשראי בחודשים 
של  עלייה  חלה  כי  עולה  מהם  ואפריל,  פברואר 
1.7% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. עלייה, 
בקטגוריית   1.8% הבא:   באופן  שמתחלקת 
"מוצרים ושירותים אחרים" )כולל דלק חשמל וגז, 
מחשבים ותכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, 
ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות(; 
)כולל  ומשקאות  מזון  ברכישות   0.3% של  עלייה 
מוצרי  ברכישות  עלייה של 0.1%  אוכל(;  שירותי 
חשמל  מוצרי  והנעלה,  הלבשה  )כולל  תעשייה 
ורהיטים(;  כל-בו,  בבתי  כולל  ואלקטרוניקה, 
עלייה של 3.2% ברכישות שירותים )כולל שירותי 
ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה 

וממשלה(.

'מס רכילות' באוגנדה

חוק  השבוע  אישר  באוגנדה  הפרלמנט 
יאוורי  הנשיא  קידם  אותו  במחלוקת,  שנוי 
מעודדת  החברתית  המדיה  כי  בטענה  מוסאווני, 
רכילות, לפיה על האזרחים המשתמשים ברשתות 
את  למגר  בשביל  מיוחדים  מסים  יוטלו  חברתיות 
שילינג   200 על  עומד  היומי  המס  גובה  התופעה. 
ובספקיות האינטרנט הגדולים במדינה לא מבינים 
כיצד יעבוד המיסוי, שכן בין 23.6 מיליון התושבים 
 17 רק  במדינה,  הרשום  מקומי  סים  המחזיקים 
מיליון משתמשים דרכו באינטרנט. כך שקשה יהיה 

לעקוב אחר השאר, שגולשים בדרכים שונות. 

המחיר המפוקח לביצים בדרך להוזלה

למשרד  המשותפת  המחירים  ועדת 
ומשרד האוצר החליטה השבוע  החקלאות 
המוגדלים  והתשלומים  בהנחות  הכרה  אי  על 
למגדלים  הן  בישראל  הביצים  משווקי  שנותנים 
המחיר  על  ישירות  שישפיע  מה  לקמעונאים,  והן 
ויוביל להוזלת מחיר לצרכן במחיר תריסר  לצרכן 
על  ישירה  השפעה  היא  המהלך  משמעות  ביצים. 
הביצים  מארז  מחיר  לירידת  והובלה  הצרכן  כיס 
)אריזה של 12 ביצים(. שיעור ההוזלה יקבע בתום 

הליך שימוע ציבורי למשווקי הביצים.  
לפי נתוני משרד החקלאות בשנת 2017, ענף ביצי 
ביצים  מיליארד  כ-1.993  למשק  סיפק  המאכל 
מיצור מקומי וכ-105 מיליון ביצים מיובאות לצורך 
לצרכן  הענף  ערך  הכל  ובסך  הצריכה,  השלמת 
הבין  המחירים  ועדת   .₪ מיליארד  כ-2  על  עומד 
והאוצר,  החקלאות  למשרדי  המשותפת  משרדית, 
לקמעונאי  הן  הביצים  מחירי  פיקוח  על  אחראית 

והן לצרכן.

תם עידן הבונוסים בגביית חובות עירייה
לדואר,  נשלח  והדו"ח  אוטומטית  במצלמה  רגע  בין  מתועדת  פלילית-עירונית  עבירה  כל  שבו  בעידן 
כמעט ואין מי שלא חייב או נדרש לשלם לרשות המקומית קנס • בשיחה עם 'קו עיתונות' מסביר יו"ר 

רשות האכיפה והגבייה, עו"ד תומר מוסקוביץ', מה עומד מאחורי הוראת השעה שאושרה השבוע

פישל רוזנפלד

לאחר שבועיים של דיווחים על כוונת המפקחת 
שוק  לפתיחת  בר,  חדווה  ד"ר  הבנקים,  על 
בבנק  כי  נראה  בישראל,  הדיגיטלית  הבנקאות 
חדשים  נהלים  הקרקע.  את  מכינים  כבר  ישראל 
"להסרת  ישראל  בנק  ידי  על  השבוע  שפורסמו 
מסדירים,  הבנקאות"  בענף  הכניסה  חסמי 
הקמת  של  התהליך  את  ומפשטים  מבהירים 
וודאות  בנק  ליזם המעוניין להקים  ויוצרת  בנק, 
רגולטורית עוד בשלב מוקדם של תהליך הרישוי. 
הנהלים החדשים מתפרסמים שבוע בלבד לאחר 
הפרסום ב'קו עיתונות' כי יו"ר צ'ק פוינט מריוס 
נכט ומנכ"ל דלק US מובילים קבוצת משקיעים 
הבנקים  על  המפקחת  עם  מגעים  שמנהלת 
במסגרת  וכי  הבנק  להקמת  רישיון  לקבל  כדי 
את  השניים  שכרו  האישור  להשגת  המאמצים 
דודו  לשעבר  הבנקים  על  המפקח  של  שירותיו 
זקן, הם מתכוונים להשקיע בשלב הראשוני הון 
מחפשים  כבר  והם  דולר  מיליון   60 של  עצמי 

מנכ"ל.
לפני כשבועיים הצהירה לראשונה המפקחת על 
שתוך  מעריכה  היא  כי  בר,  חדוה  ד"ר  הבנקים, 
בישראל.  הראשון  הדיגיטלי  הבנק  יוקם  שנה 
הבנקים  על  לפיקוח  פנו  רבות,  שנים  "אחרי 
דיגיטליים  בנקים  להקמת  רשיון  לקבל  גורמים 
בית,  למשקי  צרכני  באשראי  שיתמחו  חדשים 
וחלקם  הון  להם  שיש  נסיון  עם  גופים  חלקם 
יותר. אני מקווה שבשנה הקרובה  גופים קטנים 
בכנס  אמרה  מוקם",  חדש  בנק  בישראל  נראה 

הפינטק של כלכליסט.
 – לקבל  ליזם  מאפשרת  החדשה  "המדיניות 

תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה 
והרגולטורית  הניהולית  התפעולית,  ההיערכות 
הנדרשת – רישיון בנק מוגבל, תחתיו ניתן יהיה 
פיקדונות  קבלת  של  מצומצמת  פעילות  לנהל 
ישראל  בנק  בהודעת  נכתב  אשראי",  ומתן 
מאפשר  זה  רישוי  "מודל  השבוע.  שפורסמה 
ליזם להשלים תהליכים מורכבים כמו גיוס הון, 
ובמערכות  בתשתיות  השקעה  אדם,  כח  גיוס 
שונים  שירות  ספקי  עם  התקשרויות  מחשוב, 
כבר  שהבנק  לאחר  רגולטוריים,  פערים  וסגירת 
הוקם והחל לפעול ברישיון מוגבל. את הרישיון 
חודשים  שישה  תוך  לקבל  יוכל  היזם  המוגבל 
בבנק  ישראל".   לבנק  הבקשה  הגשת  ממועד 
ישראל הוסיפו והדגישו כי "מדיניות זו מחליפה 
את טיוטת המתווה להקמת בנק חדש שפורסמה 
וירטואלי  בנק  להקמת  הצ'רטר  ואת  ב-2016, 

שפורסם ב-2013".
לאחר  התקופה  במהלך  הבנק,  הודעת  פי  על 
קבלת הרישיון המוגבל, יהיה על היזם להשלים 
למתווה  בהתאם  הנדרשים  התהליכים  כלל  את 
של אבני דרך ולוחות זמנים שיקבעו עמו ויאושרו 
על ידי הפיקוח על הבנקים. עם השלמת המתווה 
כנדרש, הרישיון המוגבל מוחלף ברישיון קבע. 

המדיניות החדשה קובעת רגולציה מופחתת על 
בנקים חדשים שמנהלים פעילות שאינה מורכבת, 
כגון פעילות קמעונאית, ובכלל זה הוראות ניהול 
בנקאי תקין והוראות הדיווח לפיקוח. במסגרת זו 
וכפי שהוצהר בעבר – בנק חדש שינהל פעילות 
שאינה מורכבת יידרש להון התחלתי בהיקף של 
50 מיליון ש"ח בלבד, והיזם יוכל לגייס סכום זה 
במתווה מדורג במהלך תקופת הרישיון המוגבל. 
בהמשך, כשנכסי סיכון האשראי של הבנק יגיעו 
ביחס  לעמוד  יידרש  הוא  ש"ח,  מיליון  ל-600 

כולל  הון  וביחס   8.0% של   1 רובד  עצמי  הון 
של 11.5% בלבד – שיעורי הלימות הון נמוכים 
מאלה הקיימים היום לבנקים. כדי לתמוך בבנק 
שלו,  המפקידים  ציבור  על  להגן  וכדי  החדש 
בשיתוף  שיגובש  במבנה  ינוקא  הגנת  לו  תקבע 

בין בנק ישראל והחשב הכללי באוצר.
הוקמה  שנקבעה,  המדיניות  את  ליישם  מנת  על 
ובנקים  "רישוי  יחידת  הבנקים  על  בפיקוח 
חדשים", שנועדה –  בין יתר תפקידיה –  ללוות 
הרישוי,  תהליך  שלבי  בכל  היזם  את  ולהנחות 
לבדוק את הבקשות לרישיון בנק ולהיתר שליטה 
לאחר  החדש  הבנק  על  ולפקח  בנקאי,  בתאגיד 

קבלת הרישיון. 
בדרך  נוסף  צעד  מהווה  שפרסמנו  "המדיניות 
התחרות  ולהגברת  בישראל  חדש  בנק  להקמת 
הבנקים,  על  המפקחת  אמרה  הבנקאות",  בענף 
החדשה.  המדיניות  פרסום  עם  בר,  חדווה  ד"ר 
עם  דיאלוג  שמקיימים  יזמים  ישנם  היום  "כבר 
להגשת  בתהליך  ונמצאים  הבנקים  על  הפיקוח 
בקשה לרישיון בנק. מדיניות זו מצטרפת לסדרה 
חסמי  להפחתת  שנועדו  נוספות  פעולות  של 
כניסה ובוצעו על ידי הפיקוח על הבנקים במטרה 
הוראות  פרסום  כגון  התחרות,  את  להגביר 
האשראי  כרטיסי  חברות  בהפרדת  שתומכות 
הטכנולוגיה  בתחום  הקלות  והתבססותן, 
דיגיטלי  בנק  להקים  המאפשרות   - והחדשנות 
ללא  מרחוק  בנקאיות  פעילויות  מגוון  ולבצע 
בהליך  האוצר  משרד  ליווי   - בסניפים  צורך 
הקמת לשכת שירות למתן שירותים טכנולוגיים 
לסולקים  רישיונות  שני  מתן  חדשים,  לבנקים 
 Open( חדשים, קידום מערכת בנקאות פתוחה

API(, קידום פרויקט מעבר מבנק לבנק ועוד".
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השבוע )ב( אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה 
ושלישית את הוראת השעה של שרת המשפטים 
ינואר  מחודש  החל  יועברו  לפיה  שקד,  איילת 
התושבים  חובות  של  הגבייה  הליכי   2019
של  קנסות  לגביית  למרכז  המקומית  לרשות 
חברות  במקום  זאת,  והגבייה.  האכיפה  רשות 

הגבייה הפרטיות שמבצעים זאת כיום.
חובות.  סוגי  שני  ישנן  מקומיות  "ברשויות 
וחובות  ארנונה(  )כדוגמת  אזרחיות  חובות 
השלכת  חניה,  דו"חות  )כדוגמת  פליליות 
יו"ר רשות האכיפה והגבייה,  פסולת(", מסביר 
"גביית  עיתונות'.  ל'קו  מוסקוביץ',  תומר  עו"ד 
היום  כבר  מתבצעת  האזרחיות  החובות 
הרשות.  של  קנסות  לגביית  המרכז  באמצעות 
עד  פליליות,  בחובות  כשמדובר  זאת,  לעומת 
אותן באמצעות  לגבות  החוק  לא אפשר  להיום 
הרשות והגביה התבצעה באמצעות חברות גביה 

פרטיות".
לחובות  הנוגע  בכל  הקיים  המצב  לדבריו, 
לכך  הביא  המקומיות,  לרשויות  פליליות 
כוחנית  בצורה  התבצעו  הגביה  שפעולות 
ופוגענית, שפעמים רבות אף חרגה מהמותר על 
פי חוק. "היו וישנן לא מעט תביעות ייצוגיות נגד 
אותן חברות גבייה ונגד הרשויות וכבר פורסמו 
כי המצב הקיים  דין תקדימיים שקובעים  פסקי 
חקיקה  בהיעדר  אך  חוקתית  מבחינה  בעייתי 

מוסדרת בנושא העניין היה שנוי במחלוקת".
על אף שהחייבים טוענים כי גם רשות האכיפה 

'הוצאה  השם  תחת  יותר  המוכרת  והגבייה, 
לפועל', פועלת בצורה כוחנית, אומר מוסקוביץ' 
ל'קו עיתונות' כי הדברים לא מדויקים. "אנחנו 
חושבים שהדרך הטובה ביותר לגביית הקנסות 
היא דרך ההוצאה לפועל", הוא אומר. "בשונה 
לא  הרשות  עובדי  הפרטיות,  הגבייה  מחברות 
מקבלים שכר שכולל בונוסים ואחוזים והם גם 
למעשה  שהם  הרשות  רשמי  ידי  על  מפוקחים 

שופטים, ולכן גם כמות התלונות מזערית".
הרשויות  את  יחייב  לא  החדש  החוק  זאת,  עם 
האכיפה  לרשות  הגביה  תהליכי  את  להעביר 
עם  'זכות'.  בגדר  זאת  יאפשר  והוא  והגביה 
בעצמן  "הרשויות  מוסקוביץ',  לדברי  זאת, 
רוצות בזה, מכיוון שזו הדרך הקלה ביותר, עם 
מינימום תלונות ותביעות. בנוסף לכך שמדובר 

ברשות ממשלתית מסודרת".
החל  לתוקפה  תיכנס  השעה  הוראת  כאמור, 
למשך  תקפה  תהיה  והיא   2019 ינואר  מחודש 
ברשות  מקוויים  כאשר בהמשך,  שנים,  ארבעה 
כחוק  ויוסדר  יוארך  הוא  כי  והגבייה  האכיפה 

קבוע ללא מגבלת זמן.
רשות  מטעם  )ג(  אמש  שפורסמה  בהודעה 
למרכז  גם  האחראית  והגבייה,  האכיפה 
לגביית קנסות, נכתב כי "מדובר בהוראת שעה 
המקומיות  לרשויות  השירות  את  המאפשרת 
באופן וולונטרי. לאחר מכן ניתן יהיה לבחון את 

ההסדר הקבוע".
חוק  שגם  אף  "על  כי  הודגש  הרשות  בהודעת 
המרכז לגביית קנסות מסמיך את המרכז לגבות 
שדרכי  הרי  )גביה(  המסים  לפקודת  בהתאם 

הגבייה והפרקטיקות הנוהגות בו בפועל לרבות 
בחוק  הקבועות  וההפחתה  הפריסה  סמכויות 
המרכז, כוללות שמירה קפדנית יותר על זכויות 
מעורבות  תוך  יעילות,  גבייה  דרכי  לצד  החייב 
נקיטת  או מעין שיפוטי טרם  גורם שיפוטי  של 
מידתיות  על  שמירה  ותוך  מסוימים  הליכים 

וסבירות, בהפעלת הליכי הגבייה".
עם אישור החוק, מסרה שרת המשפטים איילת 
אנחנו  מאזרחים  חובות  בגביית  "גם  כי  שקד 
לא  החייבים.  של  כבודם  על  לשמור  מחויבים 
נגבו  בה  כוחנית  דרך  על  תלונות  קיבלתי  אחת 
קנסות באמצעות חברות גבייה פרטיות. בניגוד 
החובות  את  גובה  קנסות  לגביית  הרשות  לכך, 
בצורה ששומרת על כבוד החייבים. אני קוראת 
בשירות  להשתמש  בישראל  הרשויות  לראשי 
לו  מהשירות  חלק  זהו  קנסות.  לגביית  המרכז 
זכאים התושבים שלכם. במקביל אני קוראת גם 
ותימנעו  בזמן  הקנסות  את  תשלמו   – לחייבים 

מחוסר נוחות".

בקרוב: בנק דיגיטלי בישראל
נהלים חדשים של בנק ישראל מסירים חסמים בהגדלת התחרות בענף הבנקאות, ומיועדים גם 

לסייע להקמת בנק דיגיטלי

יו"ר רשות האכיפה והגביה, עו"ד תומר מוסוביץ
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המגורדת של טרה
מעוניינים לשדרג 

בקלות ארוחת 
ערב שגרתית? 
רוצים להוסיף 

טעם ועניין 
לפשטידה, כריך, 
או סתם חביתה? 

מחלבת טרה 
מגישה לכם את 
'נעם' – הגבינה 

הצהובה המגורדת מ-100% רכיבים 
טבעיים, ללא חומרים משמרים ובכשרות 

מהודרת של בד"צ העדה החרדית, 
ומאפשרת לכם להכניס טוב הביתה עם 

מוצרי חלב איכותיים. במחלבת טרה 
יודעים כי כשאוכלים טוב – גם מרגישים 

טוב, והופכים גם את איכות החיים וההווי 
המשפחתי לטובים יותר. וקוראים לכם 

להכניס טוב הביתה עם מוצרים איכותיים 
ללא חומרים משמרים והרבה יותר בריאים. 

השילוב של הבריאות והערכים התזונתיים 
עם הטעם המצוין של מוצרי טרה, הופכים 

אותם לבחירה המושלמת עבור כל 
משפחה שמעוניינת להכניס טוב הביתה, 

לחיות טוב, לאכול טוב ולהרגיש טוב.



מכבדים את השבת

כשהשבתות מתארכות והאורחים 
מצטרפים לסעודה, טוב שאחלה מגיש 
לשולחן השבת מגוון סלטים איכותיים 

וטעימים שיחסכו לנו זמן ומאמץ ויוסיפו 
צבע ועושר לשולחן . באחלה מאמינים 

שכדי להכין סלטים טעימים, חייבים 
להשתמש בחומרי גלם טריים ואיכותיים. 

סלטי אחלה משתמשים בחתיכות ירק 
ובתהליכי בישול מסורתיים, ממש כמו 
שמכינים סלטים בבית. מלבד הטעם 

הנהדר שמייחד את סלטי אחלה, הסלטים 
מפארים את שולחן השבת - מעניקים לו 

צבעוניות ההולמת את כבודה של השבת. 
הסלטים של אחלה עשויים מהירקות 

האיכותיים ביותר תחת ביקורות מחמירות 
שמבטיחה לצרכן מזון טעים ובטוח 

למאכל. כשרות: שארית ישראל



כל הרכיבים על האריזה
כחלק 

מתפיסת 
השקיפות, 

ובמטרה 
להחזיר 

את אמון 
ההורים 

לאחר ההורדות המשמעותיות בכמות 
הסוכר. שטראוס תשנה את אריזות גמדים 
במסגרת מהלך רחב היקף במסגרתו, כלל 

המרכיבים יפורטו בגדול ובברור על חזית 
אריזת המוצר, בצורת מתכון, על מנת 

שהצרכנים ידעו בדיוק מה הילדים שלהם 
אוכלים, תוך דגש על ההרכב הייחודי של 

המוצר שהופך אותו מתאים לילדים )סידן, 
ברזל, אבץ, ויטמינים ומינימום סוכר(, 

סדרת הגמדים, אשר כוללת 4  טעמים, 
מכילה: - פחות סוכר - לפני כשנה הוצא 
הסוכר בגמדים והוא מגיע ללא תוספת 

סוכר / הפחתת סוכר במוצרי הסדרה )רק 
1/2 כפית סוכר לבן( במוצרים הכוללים 
מחית פרי טבעי. -  הרכב ייחודי מתאים 

לילדים )סידן, ברזל, אבץ, ויטמינים(. אלי 
איצקין, מנכ"ל שטראוס מחלבות, אמר: 
"אנו נרגשים להוביל מהפכה של ממש 

בעולם החלב, במטרה להמשיך ולחזק את 
הקשר הישיר שלנו עם הצרכנים, שמנו 
לעצמנו כיעד לדבר על מה שהצרכנים 

רוצים והוא הן לדעת מה הילדים שלהם 
אוכלים והן לאכול מזון כמה שפחות 

מעובד. אנו שואפים לשנות ולהשתנות 
ולספק לצרכנים שלנו חוויה כוללת של 

תזונה איכותית וטעם נפלא ". 

מגנט על קיר הבית שלכם

למי מאתנו אין כמויות מגנטים על 
הדלת, או ערימת תמונות מגנט כמזכרת 

מאירועים שונים? כמה פעמים קיווינו 
שיהיה פתרון יצירתי לאותיות ומספרי 

המגנט שקנינו לילדים בגיל שנתיים 
ומאז הם דיירי קבע על המקרר במטבח? 

'טמבור' מציעה פתרון יצירתי, יפהפה 
ושימושי שיכול להפוך את קיר הבית בכל 

מקום שתבחרו, לכזה שאפשר להצמיד 
אליו מגנטים בקלות רבה וביופי מושלם. 

בעזרת צבע דקורטיבי על בסיס מים, תוכלו 
ליצור משטח המאפשר הצמדת מגנטים 
ישירות על המשטח הנצבע. ניתן לצבוע 

על קירות, דלתות, קירות גבס או ארונות, 
הצבועים בצבע אקרילי או בפוליאור. רוצים 

שקיר המגנטי שלכם יהיה צבעוני? לאחר 
שהוא יבש לחלוטין, צבעו אותו בסופרקיל 

'טמבור' בגוון הרצוי לכם ותיהנו.



קטילה לטווח הארוך 
סנוK רב קוטל – מוצר דו 

תכליתי המשמש לקטילה 
מיידית של חרקים מעופפים 
וזוחלים. בעל אפקט קטילה 
מתמשך נגד חרקים זוחלים 
המשפיע גם לטווח הארוך. 
על ידי הרכבת צינורית על 
פיית הריסוס תוכלו להגיע 

גם למקומות צרים ונסתרים 
ולמגר את החרקים הזוחלים 

והמעופפים כאחד בטיפול 
קצר ופשוט.



מפתיעים עם פתיתים
פתיתים ניתן לבשל 

כארוחת פרווה או 
כתוספת למנה 

עיקרית. ולגוון באין סוף 
דרכים: בסגנון פסטה, 

כפשטידה, לשידרוג 
סלט או כתוספת למרק 

במקום אטריות ועוד. 
הפתיתים של מעולה 

מיוצרים מחומרים איכותיים ועובדים 
בקרת איכות ומבחני טעם מוקפדים כדי 
שלכם תהיה חוויה קולינרית מעולה, עם 

ערכים תזונתיים מלאים והם מגיעים 
במגוון צורות. גם מוצר זה כמו כל מוצרי 

'מעולה' מתהדרים בכשרות מהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. את מוצרי מעולה 
ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות 

ברחבי הארץ.



כורכום נוגד דלקת
ד"ר אמיר אורון – מומחה 

בכיר לאורתופדיה 
וכירורגיה של היד 

ומוסמך ברפואת ספורט, 
המחלקה לכירורגיה 

אורתופדית, מרכז 
רפואי קפלן, רחובות: 
בעולם של היום שבו 

לספורטאי החובב ולמי שמגדיר עצמו 
כשוחר בריאות יש אלפי אפשרויות לתוספי 

תזונה חשוב להקפיד ולבחור מוצרים 
מאוזנים שמכילים שילוב ומינון של 

חומרים שמעיד שהושקעה בו מחשבה. 
בעבר, נהוג היה לחשוב שדלקת היא 

תהליך מחויב המציאות וחיובי בתהליכי 
הריפוי של הגוף בעוד שכיום אנו יודעים כי 
בחלק מהמקרים תהליכים דלקתיים הינם 

מזיקים. שמירה על איזון של המערכת 
החיסונית בגופנו ובתוך כך שמירה על 
מדדי דלקת מאוזנים היא נדבך חשוב 

בשמירה על בריאותנו. הטיפול בדלקת 
וכאב בעזרת תוספי תזונה הופך כיום 

לנפוץ יותר ויותר וכך השילוב בין מוצרים 
שונים במטרה להשיג סינרגיזם הופך 

לנפוץ יותר ויותר. שילוב מנצח הנו שימוש 
בתוסף תזונה משולב – אשר רכיב אחד 

שלו )אפלפין – רכיב פוטנתי של מיצוי שרף 
עץ הלבונה( פועל על קבוצת המדיאטורים 
הקרויה לויקוטריאנים ואילו הרכיב העיקרי 
השני )כורכומין – תמצית שורש הכורכום( 

פועל על קבוצת המדיאטורים השניה, 
הפרוסטגלנדינים. מסלול הלויקוטריאנים 

מחד, ומסלול הפרוסטגלנדינים מאידך 
הם שני המסלולים העיקריים לתיווך 

דלקת בגופנו. זהו שילוב מנצח שפועל 
נגד הדלקת בשני המישורים לעיל ומוביל, 

באופן טבעי, להפחתה בדלקת ובכאב . 
השימוש בתוסף תזונה שמכיל חומרים 

אנטי-דלקתיים מותווה בכל מצב של 
דלקת – ובכלל זאת בכאבי גב, כאבי 

שרירים, מצבי דלקת בגידים, מצבי דלקת 
במעבר גיד שריר וכן באנשים שמבצעים 

פעילות פיזית אינטנסיבית. ייתכן מאוד 
שלתוספי תזונה נוגדי דלקת תפקיד חשוב 

בשמירה על כשירות לספורט לאורך זמן 
ובהתמודדות עם פציעות ספורט בהמשך.



הסוד שלי לארוחה מעולה

לכל אחת יש את המרכיב הסודי להצלחת 
הארוחה שלה. סדרת רוטבי העגבניות 

של 'מעולה' עם מרקם מעולה ורכיבים 
איכותיים הן הסוד הקטן לתבשיל מושלם. 

הרכיבים האיכותיים, התבלון המושלם 
וכמובן הכשרות המהודרת. הם אלו 

שהופכים את מוצרי מעולה למוצרי חובה 
בכל ארוחה. בסדרה ניתן למצוא: רוטב 

עגבניות מתובל לשקשוקה, רוטב עגבניות 
לפסטה, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, רוטב 

עגבניות מרוסקות ורוטב עגבניות מרוכז 
לפסטה.



מימון לתואר 

לכל המתלבטים בנוגע למימון הלימודים 
באוניברסיטה הפתוחה – הנה כמה הצעות 
ופתרונות אפשריים שכדאי לדעת: ראשית, 

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא 
שכר לימוד אוניברסיטאי – כלומר מסובסד 

על-ידי המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(, 
ולפיכך נמוך בכ-50% משכר הלימוד 

במוסדות פרטיים. בחלק מהקורסים אין 
חובת נוכחות וניתן להמשיך לעבוד בשעות 
היום וללמוד בשעה ובמקום שמתאים לך.  
בנוסף, הסטודנטים זכאים למלגות שונות. 

עם הגופים המעניקים מלגות נמנים קרן 
קמח, קרן ידידות טורונטו, משרד החינוך, 

מפעל הפיס. קיימות כמובן גם מלגות של 
האוניברסיטה הפתוחה, המוענקות על פי 

מגוון קריטריונים וכן מלגות לסטודנטים 
מצטיינים, מלגות ל"מצטייני נשיא", 

מוענקות לסטודנטים המקבלים שציונם 
הממוצע בשנת הלימודים גבוה מ-95 . ראוי 
לציין שחלקם של הסטודנטים החרדים בין 

מקבלי "מצטייני הנשיא" בשנה האחרונה 
היה פי 4 משיעורם בקרב כלל הסטודנטים. 

בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה מפעילה 
את תכנית "אלף המלגות", שמטרתה 

להקל את הכניסה לאקדמיה. תכנית זאת 
מאפשרת לקבל - לפי קריטריונים מקלים 

של האוניברסיטה - מלגה לקורס אחד 
בחינם, ואם הסטודנטים עוברים אותו 

במועד א, הם מקבלים קורס נוסף בחינם. 
מלגה נוספת מטעם האוניברסיטה היא 

מלגת סיוע כלכלי: סטודנט שזקוק לסיוע 
כלכלי, וזכאי לכך בהתאם לקריטריונים, 

יכול לקבל מלגה גם במהלך התואר. 
יועצים חרדים מטעם האוניברסיטה מלווים 

את הסטודנטים לכל אורך הדרך.



ספרייט ליים
ספרייט, 

מותג 
משקאות 

הלמון-ליים 
מבית 

קוקה-קולה 
ישראל, משיק לקראת הקיץ טעם חדש 

בסדרת משקאות הספרייט: ספרייט ליים, 
בכשרות מהודרת של הרב לנדא שליט"א. 

המשקה החדש מדגיש את טעם הליים 
הייחודי של ספרייט ומחזק את הלימוניות 

ואת תחושת הרעננות. השקת הטעם 
החדש היא תוצאה של דיאלוג עם צרכני 

המותג. במחקרים שנערכו עם צרכנים 
בשנים האחרונות עלה הרצון לחיזוק 

טעמי הלימון והליים במוצר. נוסף לכך, 
לראשונה ימותגו שלושת המשקאות של 

ספרייט: ספרייט ליים', ספרייט מופחת 
סוכר וספרייט-'זירו' )0 קלוריות( בנראות 

אחידה שתייצר בולטות גבוהה למותג 
ספרייט במדף ובקטגוריית הלמון-ליים. 

בקבוקי הספרייט שעד כה היו בצבע ירוק 
כהה זוכים אף הם לנראות חדשה והופכים 

לשקופים בגוון ירוק בהיר. חשוב לציין כי 
הטעם של מוצרי ספרייט וספרייט זירו  
נותר ללא שינוי רק הנראות של המוצר 

תשתנה.



אין חרקים
סנו מאפשרת לכם ליהנות 

מקיץ נקי מחרקים עם 
מוצר יעיל ומקצועי פרי 

פיתוח מתקדם: סנו 
K2000  - תכשיר מיקרו 

קפסולרי המדביר תיקנים, 
נמלים, פרעושים, קרציות 

וחרקים זוחלים אחרים ומכיל חומר פעיל 
הנמצא בתוך כדוריות ומשתחרר בהדרגה 

בשטח המטופל. טווח ההשפעה שלו 
הוא ארוך במיוחד – מספר חודשים, כך 
שטיפול אחד או שניים יהפכו את הקיץ 

שלכם לנעים יותר. סנו K2000 אינו מכתים 
שטיחים וריפודים ומומלץ לריסוס בבתי 

מגורים, חצרות, חדרי ילדים ומטבחים.



רוצים להרחיב את הבית?
אתם חווים 

מצוקת 
דיור? אין 

לכם מספיק 
מקום לבני 

המשפחה ? 
יש לי פיתרון עבורכם! בניית יחידת דיור 

וחדרים בבתים משותפים ע"ג גגות רעפים 
/ בטון וצמודי קרקע. הכל בבניה קלה 
ואיכותית ללא צורך בפינוי הדירה. איך 

ניגשים לעניין? איך מתכננים? איך מנצלים 
את המקום שלכם בצורה הטובה ביותר? 

אילו חומרים הם הנכונים ביותר עבור 
היחידה שלכם? אני מזמין אתכם לפנות 
אליי ולהתייעץ איתי בכל עת ללא עלות, 
זאת המומחיות שלי ואשמח לסייע לכם: 

יעקובי יגאל  050-5252454– 



האמהות כבר 
החליטו

כל אימא רוצה את 
הטוב ביותר עבור 

התינוק שלה, חדר 
הילדים הכי טוב, 

המוצץ הכי איכותי, 
הבגד הכי יפה, וגם בכביסה היא מחפשת 

את אבקת הכביסה ומרכך הכביסה 
שיתאימו במיוחד לעור הרגיש של התינוק. 

כדי לקבל תשובה מדויקת מה הם מוצרי 
הכביסה הטובים ביותר עבור תינוקות, 
יצאנו לבדוק ולשמוע את אלו שבאמת 
מבינות, אלו שיש להן את הניסיון הרב 

ביותר בכל מה שקשור לכביסה, ובקיצור, 
– יצאנו לשמוע מה האמהות אומרות! 

התשובה שקיבלנו מכל האמהות הייתה 
ברורה: לתינוק שלי רק סנו "מקסימה 

בייבי"! התובנה שעלתה הייתה אחידה, 
סדרת המרככים ואבקות הכביסה של 

"מקסימה בייבי" הם המוצרים הנבחרים 

של ציבור האמהות במגזר החרדי. כל 
המוצרים בסדרת מקסימה בייבי הם 
היפואלרגניים שנבדקו דרמטולוגית 

ומותאמים לעור רגיש במיוחד.



הקשר בין תזונה להתפתחות
כאימא, את עושה הכול כדי לגדל את 
תינוקך בצורה הטובה ביותר ולסייע לו 

להתפתח. מלבד גירוי מערכת החושים 
ומשחקים מפתחים, לתזונה של 

התינוק ושלך ישנה השפעה מכריעה 
על ההתפתחות התקינה של התינוק 
ועל הקשר ביניכם. כדי לעזור לילדינו 
להיות בעלי ריכוז גבוה, קשב ויכולות 
חברתיות ולהעניק להם יכולת לבצע 

מטלות יומיומיות בצורה מיטבית, עלינו 
לתת להם מגוון רכיבי תזונה הדרושים 

להתפתחות וגדילה תקינים. תזונה 
נכונה בכמות הדרושה תומכת בשינויים 

התפתחותיים  שהילד עובר ובתהליך 
הפיכתו מפעוט לילד צעיר. מחקר שבוצע 
בבריטניה על ידי חוקר המתמחה בתזונת 

ילדים, גילה כי לתזונת האם והתינוק 
השפעה גדולה על התפתחות המוח גם 
לפני הולדת התינוק. יש חשיבות גדולה 
מאוד לצריכת חלבון וחומצות שומן רב 

בלתי רוויות LC-PUFA מסוג אומגה 3 ו-6, 
המשפיעות על התפתחות המוח, מערכת 

העצבים והראייה. מחסור בחומצות השומן 
החיוניות עלול להביא לירידה ביכולת 
השכלית ובתפקודי הראייה. תינוקות 

שקיבלו תוספת של חומצות שומן בלתי 
רוויות מסוג אומגה שלוש, השיגו במחקר 

ציוני התפתחות גבוהים יותר. רכיבים 
משמעותיים נוספים בתזונה הם חומצה 
פולית, ברזל, ויטמינים A, C ו-B12, אבץ 

וסלניום.
חשוב שהאם תאכל אוכל בריא ומגוון 

ותשים דגש על פרטים מסוימים בתפריט, 
החשובים במיוחד לתינוק. מאכלים 

מומלצים הם: דגים העשירים בחומצות 
שומן מסוג אומגה 3 כמו טונה בהירה ועוד, 

אך מומלץ להימנע מאכילת דגים גדולים 
עקב תכולת כספית גבוהה; פרות וירקות 

המכילים אנטיאוקסידנטים המגנים על 
רקמת המוח של התינוק מנזקים, כמו עלי 
תרד, אוכמניות, חמוציות, סלק ועגבניות. 
חשוב להקפיד על 6-5 מנות פרות וירקות 

ביום, בחמישה צבעים שונים.
חשוב לאכול מזונות עשירים בחלבון, 

בברזל ובוויטמין B12, כמו בשר בקר רזה 
או בשר הודו אדום, קטניות, טחינה ואגוזים 

שונים. גם ביצים ומוצרי חלב עשירים 
בוויטמין B12. חשוב לצרוך כמות ברזל 

גדולה מהרגיל. ויטמין C מגביר את ספיגת 
הברזל ולכן מומלץ ליטול את הברזל עם 

פרות הדר, מלון, פלפל או כרוב. הימנעות 
מצריכה מוגזמת של קפה וכן מאלכוהול, 

משפיעה גם היא לטובה על התינוק.
רונית דוייב, מנהלת מדעית אבוט ישראל, 

יצרנית סימילאק למהדרין: "נוסף 
להקפדתך על תזונה נכונה המועשרת 

ברכיבים הנחוצים, יש להדגיש כי חשוב 
להמשיך ולהזין את התינוק בכל הרכיבים 

שחשובים להתפתחות המוח, בתחילה 
בהזנה טבעית או פורמולה איכותית 

המכילה את כל הרכיבים הדרושים לתינוק, 
ובהמשך, עם גדילתו, לשלב מזונות 

מוצקים בהתאם לגיל ולהנחיות משרד 
הבריאות. סימילאק למהדרין רואה חשיבות 

גדולה בנושא תזונת התינוקות ומייצר 
פורמולה מתקדמת, עם הרכב שמנים 

ייחודי המועשר בכל השלבים בחומצות 
שומן LC-PUFA מסוג אומגה 3 ו-6, אשר 
הוכח מדעית כמקנה התפתחות שכלית 

דומה לשל תינוק יונק, מתוך מטרה לתת 
לתינוק ולהוריו את הטוב ביותר."

בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך 
ולקבלת דוגמיות ניתן לפנות למוקד 

"צוות המומחים" של סימילאק, המורכב 
מדיאטניות קליניות בטלפון

.1800-65-65-01 

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

 קצרצרים
רבע לשבע של עלית, מותג מוביל 

בקטגוריית עוגיות הפרימיום, בהשקה 
מרעננת לקיץ, המאפשרת להקפיא את 

המוצר ולקבל חווית טעם וביס שונה 
ומפנקת. כשר חלב בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית

 "ICE חדש לקראת הקיץ: "ויסוצקי
בבקבוקי ליטר וחצי והשקת טעם חדש 

במהדורה מוגבלת: חליטת תה ארל 
גריי ברגמוט עם 22 קלוריות ל-100 מ"ל 

במתיקות מעודנת, מכיל נוגדי חימצון 
וללא צבעי מאכל וחומרים משמרים. 

כשרות: הרב לנדא

המהדורה החגיגית והמפנקת של פיצה 
האט, מארז ה"טריפל מיקס", שכוללת: 
פיצת ריקוטה ודבש/ דבש חריף מבצק 

משפחתי דק + פיצה משפחתית נוספת, 
טבעות בצל,  נגיסי תירס, מקלות שוקולד 
ו- 2 רטבים, גולשת אל תוך הקיץ ותימכר 

במחיר: 139.90 ₪ בלבד. כשרות: בד"צ 
בית יוסף בסניפי מהדרין

מותג קראנצ'וס משיק: מהדורה מיוחדת 
של חטיפים במיקס צורות. משקל 

האריזות 70 גרם, מחיר מוערך לצרכן 3.90 
₪ כשרות: בד"צ העדה החרדית

חברת בלדי משיקה בימים אלו מוצרים 
חדשים בסדרת MINUTE שנותנים 

פתרונות ביתיים לארוחה מהירה ומזינה: 
Minute שניצל ו- Minute שווארמה 

פרגית דק מאד. המוצר דל קלוריות 
ועתיר חלבונים. כשרות: חלק למהדרין 

בהשגחת רבנות עמק יזרעאל

הוטפופ- במהדורה מיוחדת: מארז 5 
שקיות הוטפופ  + דלי פופקורן ממותג ורב 
פעמי – מתנה במחיר מבצע של 14.90 ₪ 

lime

צילום שלומי ארביב 

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 כ"ג בסיוון תשע"ח 66/6/18
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גביית חובות מד"א: הח"כים החרדים בעד
דיון סוער בועדת הכלכלה על גביית חובות שמבצע הארגון • הנציגות 
החרדית התייצבה לצד מד"א, אך ביקשה להתחשב בחייבים• בסיום 

הדיון הוחלט לפנות ליועמ"ש לקבל הכרעה

סימן שטוב לך!

כשאת רואה בכל דבר חיוך...

רוצה לקבל את המישרה הטובה בעולם?
את מוזמנת להצטרף אלינו!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

שעות המשמרת  9:30-14:00

 שעות 
מעולות

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

הן
 כ

לי
גי

077-9978274
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

 העבודה בבני ברק

פישל רוזנפלד

התכנסה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
החובות  גביית  במבצע  לדון  השבוע 
של מד"א, במהלכה טענו חברי הכנסת 
דוד  מגן  מבצע  לאחרונה  כי  בוועדה  החברים 
ובין  מאזרחים,  חובות  לגביית  מבצע  אדום 
שירותי  עבור  חובות  לגבות  מבקש  היתר 

אמבולנס שהוזמנו לפני למעלה מעשור.
לדברי ח"כ נורית קורן, שמילאה את מקומו של 
היו"ר, "מתלונות ופניות ציבור שהגיעו לחברי 
מלפני  חובות  בגביית  שמדובר  עולה  הכנסת 
עליהם  חלה  לא  האם  היא  והשאלה  שנה,   15
עזריה  רחל  הכנסת  חברת  גם  התיישנות". 
תמהה לשמע הדברים ואמרה כי "אנשים בכלל 
לא זוכרים את האירוע ולא יכולים להוכיח אם 

שילמו או לא".
גם  היו  העניין,  את  לברר  שביקשו  אלה  לצד 
מי שביקשו לקחת צעד קדימה ולבטל את כל 
למשל,  כך  אחרת.  או  כזו  בדרך  התשלומים 
קרא ח"כ ואאל יונס לבטל את כל התשלומים 
הללו, וח"כ מרב מיכאלי קראה לקחת ממד"א 
המסים  לפקודת  בהתאם  לגבייה  ההיתר  את 
רשאית  מד"א  עוד  "כל  לדבריה,  הדרקונית. 
להעביר  חייבים  הם  הפקודה  לפי  לגבות 
דיווח מפורט על כל ההליכים שנקטו לגביית 

החובות".
עם זאת, בנציגות החרדית בוועדה דווקא בחרו 
לתמוך במד"א. "בסוף הארגון צריך לגבות את 
מש"ס  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  אמר  החובות", 
לשלם  "שיאפשרו  בקשה  לצד  הדיון,  במהלך 
נמנע  מקלב  אורי  ח"כ  לעומתו,  בתשלומים". 
שהוגדרו  הגבייה  במהלכי  תמיכה  מלהביע 
את  הוא  אף  הביע  אך  כדרקוניים,  בוועדה 
שפועל  מד"א  את  "יש  בארגון.  תמיכתו 
במסירות להצלת חיי אדם, לעומת חצר אחרת 
בארגון שמפעילה עורכי דין חיצוניים הגובים 

חובות ללא חמלה", אמר מקלב.
המשנה למנכ"ל מד"א, אורן בלושטיין, שנכח 
בספטמבר  ב-1  כי  הארגון  להגנת  טען  בדיון, 
 70% שהוציאה  חדשה  הסדרה  אושרה   2017
ובעקבותיה  התשלומים,  ממעגל  מהמפונים 
לדבריו,  העבר.  בחובות  סדר  לעשות  הוחלט 
 ,2003 מאז  שולמו  שלא  בחובות  מדובר 
ויתור  בסכום של כחצי מיליארד שקל ולאחר 
ירד הסכום ל-200  גבייה  והוצאות  על ריביות 
מיליון שקל ובכוונת מד"א להאריך את המבצע 
התיקים  "בכל  נוספים.  חודשים  ב-3  לגבייתם 
עורכי  שביצעו  ומהלכים  ענפה  תכתובת  יש 

הדין לגביית החוב, כך שאין התיישנות", אמר. 
למרות  אם  כי  מיכאלי  ח"כ  העירה  בתגובה, 
זאת החובות לא נגבו, כנראה שעורכי הדין לא 

היו אפקטיביים.
עוד עלה בדיון כי רשויות מנהליות המבצעות 
לפעול  חייבות  המסים  פקודת  לפי  גבייה 
המשפטי  היועץ  שהוציא  להנחיות  בהתאם 
בנקיטת  לשיהוי  באשר  ב-2012,  לממשלה 
הליכים. ח"כ קורן ומיכאלי ביקשו לדעת האם 
יכול  שנים  מלפני  חוב  דרישת  שקיבל  מישהו 
ובלושטיין  פרטים,  לקבל  או  עליה  לערער 
השיב כי אם יש בעיות ספציפיות מד"א תבחן 

אותן.
דרישות  הקופה טענו שקיבלו  "מבוטחים של 
חוב מלפני 14 שנה, בלי שהתקבלה כל דרישה 
קופת  נציגת  בדיון  אמרה  לכן",  קודם  בעניין 
חולים מכבי, עו"ד לירון חבוט הלוי. לדבריה, 
בעניין  נגד מד"א  ייצוגית  תביעה  גם  "הוגשה 
הזה. במד"א טוענים שהנחיות היועץ המשפטי 
חלים  לא  הגבייה  הליכי  בעניין  לממשלה 
עופרה  הציבור,  אמון  ארגון  נציגת  עליהם". 
לוי, אמרה כי מד"א הסכימה לוותר על חובות 
כך שגם  לארגון,  במחצית מהתלונות שהגיעו 

היא מודה שאין הצדקה לגבות אותם.
בעניין  פניות  הגיעו  הבריאות  למשרד  "גם 
בדיקת  ונמצא בתהליכי  למד"א  פנה  והמשרד 
שירותי  בכיר  תחום  מנהלת  אמרה  המבצע", 
ח"כ  כהן.  מירי  הבריאות,  במשרד  הצלה 
מיכאלי זעמה ואמרה כי "הארגון פועל בשיטת 
מצליח ולא יכול להיות שמשרד הבריאות לא 
מדוע  לדעת  ביקשה  קורן  ח"כ  זה".  את  עוצר 
המשרד לא בדק את הנושא מיד כשמד"א יצאו 
למבצע ואמרה כי "הם מבקשים לגבות חובות 
משרד   – לשמיים  זועק  ממש  והדבר  מ-2003 
הבריאות היה חייב לבדוק אם זה חוקי בכלל". 
ניסה  מד"א  כי  הארגון  להגנת  טען  בלושטיין 
הן  אך  החולים,  מקופות  קודם  גבייה  לבצע 
סירבו להסדר. ח"כ מיכאלי תהתה האם בגלל 
הגבייה  החלה  לשלם  הסכימו  לא  שהקופות 

מהציבור וכיצד משרד הבריאות מסכים לזה.
בסופו של דיון סוער הוחלט כי הוועדה תפנה 
שיתייחס  בדרישה  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
מד"א  האם  לשאלה  משמעית  חד  בצורה 
חובות  גביית  בדבר  מ-2012  להנחיות  כפופה 
או לא. כמו כן תפנה הוועדה למשרד הבריאות 
בדרישה להגיש לה בתוך חודש דו"ח מפורט 
על המבצע של מד"א, שיבחן את סך החובות, 
לגבייתם.  הארגון  שנקט  והפעולות  המועדים 
"עד אז", אמרה ח"כ קורן, "אל תגבו חובות".



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

בימי החופשה אנו מפעילים קייטנות בגני הילדים, 
החל מיום ראשון, י“ח בתמוז ה'תשע"ח(1/7/18)

עד יום חמישי, ז‘ באב ה'תשע"ח (19/7/18) (כולל),
בין השעות: 13:00-8:00.

בימי שישי לא מתקיימות קייטנות.

לתפקידי גננות או סייעות בקייטנות דרושות סמינריסטיות, 
ימי ראיונות יתקיימו באגף החינוך,

עיריית בני ברק, רחוב ירושלים 58, בני ברק,
בימים שני ושלישי, כ"ח– כ"ט בסיון ה'תשע"ח (12/6/18-11/6),

בין השעות: 21:00-18:00.

דרושות מדריכות - סמינריסטיות
לקייטנות החופש הגדול בגני הילדים

רק מגיל 18+ 

לצורך קבלה לעבודה
יש להגיש  בעת ריאיון לעבודה, את המסמכים:  

1. צילום ברור וקריא של תעודת הזהות, כולל ספח פתוח במלואו.
2. אישור לימודים מהסמינר

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

זמני הרישום:

תאריכי הקייטנה:

המחיר:

מקום השיבוץ של הילדות
בקייטנה יתפרסם אי"ה בגנים.

מיום ראשון, י“ח בתמוז ה'תשע"ח  (1.7.18)
עד יום חמישי, ז‘ באב ה'תשע"ח (19.7.18), (למעט ימי שישי) 

בין השעות 8:00 - 13:00.

פתיחת הרישום: ביום ראשון, כ' בסיון ה'תשע"ח (3.6.18).
הרישום יסתיים ביום שני, ה‘ בתמוז ה‘תשע“ח (18.6.18).

100 ₪ בלבד.

1. במוקד טלפוני, בכרטיס אשראי, 
24 שעות ביממה, בטלפון: 074-7601919.

2. במזומן או בצ'ק (לפקודת החב'
הכלכלית לב"ב בע"מ);  במשרדי החב'

הכלכלית, רח' בר כוכבא 21, 
מגדלי אפי קונקורד, בימים א'-ה',

בין השעות 9:00 – 14:00.

סדנאות

סדנאותאפיה

אפיה

קייטנת קיץ רענן

ארוחות
בוקר

מגוונות

בועות
בועותסבון
סבון

ג‘מבורי

ג‘מבורימקפיץ

מקפיץ

פיתותאפיית
פיתותאפיית

בובותתאטרון
בובותתאטרון

חדישותיצירות
חדישותיצירות

מופע
מרתק

של
בע“ח

מופע
מרתק

של
בע“ח

ארטיקים
ארטיקים

דרבוקות

הפתעות
הפתעות

סדנאות
בלונים

סדנאות
בלונים

קייטנות הקיץ העירוניות ממשיכות להפתיעקייטנות הקיץ העירוניות ממשיכות להפתיע
ההנאה של כולנו

 
  

אגף
החינוך

מחלקת גני ילדים

בס“ד

אופן הרישום והתשלום:

הקייטנה בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

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 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 תופנה לדרכים חלופיות.

תחבורה ציבורית 
בימים ובשעות אלו לא תעבור תחבורה ציבורית ברחוב רבי עקיבא, בקטע שבין 

רחוב ירושלים לרח' ז'בוטינסקי, ותופנה לדרכים חילופיות.

לנוחותכם, נא לעקוב אחר הודעות חברות התחבורה הציבורית בנושאים הנ"ל.
הציבור נקרא להישמע להוראות המשטרה והפיקוח.

אנו מצטערים על אי הנוחות הזמנית.

בס“ד

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



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

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  
6/6-8/6/2018
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

אחיסמך

אלעד

אשדוד

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבן אליעזר, 3.5 חד', 

משופצת מאוד, 1,100,000 
ש"ח תיווך יעקב, 

054-4901948)23-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר 

+ מחסן וחניה, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)20-23ל(054-3977553

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 
היוקרתי דירות פנטהאוז 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

4-4.5 חדרים

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

 באזור ו' דירת 4 חד' קומה 
ג' + מעלית, 1,400,000 ש"ח 

גמיש, ואחרי תמ"א. לל"ת 
054-8432257)21-24(_____________________________________________

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, 
_____________________________________________)22-23ל(050-41103791

 בהלל דירת גן 5 חד' + 
גינה 100 מ"ר, מושקעת 

מאוד, 1,880,000 ש"ח, לל"ת, 
050-4141804)21-24(_____________________________________________

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

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

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
מושכרות ב- 4,000 ש"ח נטו 

בשכונה יא'. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)23-23(דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת בשכונה ג', 
מושכרות ב- 3,500 ש"ח נטו 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

_____________________________________________)23-23(אבני דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיףור, מושכרות ב- 9,000 

ש"ח נטו בשכונה א'. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)23-23(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
מושכרות ב- 5,200 נטו 

בשכונה ד'. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)23-23(דרך, 054-3255667

 באזור שמעון הצדיק, 
דירות 3 ו- 4 חדרים בשלבי 

_____________________________________________)22-23(היתר, 03-7153000

 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(_____________________________________________

 מבחר דירות גדולות 
לחלוקה ברחבי באר שבע 

במחירים שפויים במחיר 
מציאה. משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)23-23(_____________________________________________

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

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

052-5752500)23-23(_____________________________________________

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

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

 בית קרקע, מחולק ל- 4 
קרוב לאוניברסיטה במחיר 

מציאה, 850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(אור-לנכס, 050-9500075

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,220,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)23-23(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד' יפות החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 130 
מ' מחולקת ל- 2 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת, 

2,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 באיזור בירנבוים, כ- 50 
מטר עם היתר בניה לעוד 

כ- 130 מטר, קומה א' 
ואחרונה, ניתנת לחלוקה, רק 
1,749,000 ש"ח. אד"י נדל"ן, 

054-8493483)23-23(_____________________________________________

 מציאת השנה באזור 
אבוחצירא, דירה מחולקת 
ל- 3 יחידות דיור מכניסות 
6,200 ש"ח חודשי, מחיר 
מצחיק, 1,320,000 ש"ח 

)גמיש(. "פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

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

בניה ל- 65 מ' + מעלית. 
*****בעקיבא-סוקולוב, ק"ק, 
94 מ', מחולקת ל- 2 יחידות 

שקטות ומרוהטות. פנחס 
מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)23-23(_____________________________________________

 ברשותנו מבחר דירות 
במחירים אטרקטיביים בכל 

בני-ברק. תיווך אר מאני, 
054-4481627)23-23(_____________________________________________

 למבינים בברוט, 
מחולקת ל- 3, שכירות 

6,200 ש"ח, ב- 
1,280,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
השומר, ק"ב, עורף, 

63מ', שמורה מאוד! רק 
ב- 1,250,000 לסגירה. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 פרסמו בחינם! פרסמו 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 050-4156080

 באזור רש"י, דופלקס 
ענק, 3,900,000 ש"ח. 3.5 ח' 
1,800,000 + אפשרויות בניה. 
4 חד', 2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)23-23, טל': 054-8449423

 באזור יהודה הנשאי, דירות 
אחרונות בבניה, 4 חדרים, 

2,100,000 ש"ח. 3 חדרים, 
1,600,000 ש"ח. דירת גן + 
חצר, 2,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)23-23, טל': 054-8449423

 באזור העיריה, דירת 3.5 
חד', 90 מ"ר, יפה, 1,750,000 
ש"ח. דירת 5 חד' + אפשרויות 

בניה, 2,000,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)23-23, טל': 054-8449423

 מציאת-השבוע!! 
א.בית-יוסף, כ- 64 מ"ר, 

ק"ב, משופצת, א.להרחבה!! 
1,420,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 ברמב"ם, 4.5 חד', 90 
מ"ר, משופצת + סוכה, ק"ג, 

א.בגג בטון, 4 כ"א, חניה 
משותפת, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אדמור-מגור, 120 
מ"ר, מטופחת, ק"א, עורף, 

2,500,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בדסלר! 100 מ"ר, 
משופצת, מחולקת לדירה 

ויחידה, ק"ק. "אפיק נכסים" 
03-5791514)23-23(_____________________________________________

 מציאה למשקיעים, ברש"י, 
מחולקת, קומת כניסה, 63 

מ"ר, תשאוה יפה, מושכרת, 
1,800,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ל(050-5305219

 פרויקט מהרש"ל, 7 
דירות, 4 חדרים ופנטהאוז 

ענק בבניה, אכלוס 
12 חודשים, החל מ- 

2,100,000 ש"ח. אלבה-
_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

 פרוייקט סוקולוב-
ר"ע, דירות 3/4 חדרים, 

נכה, פנטהאוז אכלוס 
18 חודשים החל מ- 

1,690,000 ש"ח. אלבה-
_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

 פרויקט ז'בוטינסקי 
71, נותרו דירות בודדות 
3/3.5/4 חדרים, אכלוס 

12 חודשים, החל מ- 
1,400,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

 בהר-סיני, 125 מ"ר, 
ק"ק, חזית, שקטה, 

מחולקת + א.הרחבה. 
"מקסימום-נדלן" 

052-7683068)23-23(_____________________________________________

 בסוקולוב, דירת גג, 
4.5 חד', כ- 90 מ"ר 

)שני מפלסים( ***באזור 
מוהליבר, 5 חד', מפוארת 

ביותר + סוכה + יחידת 
הורים ***בצייטלין, 3 

)כ- 60 מ"ר( + אופציה 
לבניה על הגג + הרחבה 

מהצד *"אלוני נכסים" 
052-7610603)23-23(_____________________________________________

 בגמר בניה, בשמעיה/
מימון, 6 חד', ק"ק + חצר, 

כ- 150 מ"ר, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)23-23(_____________________________________________

 דירות גן ופנטהאוזים 
בפרויקט חדש בפרדס 

כץ, 2.5-5 חדרים, החל 
מ- 1,500,000 ש"ח. 

אלבה-נדל"ן, 
054-8446671)23-23(_____________________________________________

 מציאה! בדבורה-הנביאה, 
דופלקס מפואר + מחסן, 
2,900,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 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, 

_____________________________________________)23-23(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! הזדמנות 
בר"ע-הרצוג, דופלקס 

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

052-7684074)23-23(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון, 
אזור הוילות, דירת גג, 

כ- 220 מ"ר, ק"ב, 
5 חדרים + גג ענק, 
חזית, מושקעת + 

חני,ה 3,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהרב-קוק, דירת-גג 

)דופלקס(, 170 מ"ר, 
ק"ד + מעלית + חניה 

בטאבו, 2,550,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, 
קומה א' ואחרונה, 

150 מ"ר, 5 חדרים, 
מושקעת ברמה גבוהה 

+ 150 מ"ר גג ענק 
פתוח )ניתנת לחלוקה(, 
לפרטים: "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 באזור מיכה, ד.גג, 6ח', 
ק"ג, 2,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

 בלעדי, חדש בשוק, 
דופלקס 6 ברב קוק היוקרתי 
+ מעלית + חניה + מרפסת 
חזית, 3,275,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(אטרנטיב, 054-5500263

 בויז'ניץ, דופלקס 160 
מ"ר + אופציה ענקית, 
מיידי - כולל אישורים + 

יחידות, חזית, 3,700,000 
ש"ח. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 
200 מ"ר, 2,ך700,000 

ש"ח, עסקת מזומן. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 
דופלקס מושקעת מאוד, 

כ- 10 חד,' חזית + 
מעלית + נוף מרהיב + 
מרפסת שמש ענקית, 

ניתן לחלוקה/טאבו 
משותף. "א.צ.נכסים" 

050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא, 
דופלקס 6 חד', ענקית 
ומשופצת, 2,490,000 

ש"ח. "א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 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)23-23(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 5 חד' 
משודרגת בבנין חדש, כ- 
110 מ"ר, ב- 1,990,000 
ש"ח. בשדרות איינשטיין 

בבניה, 5 חד', כ- 115 
מ"ר, ב- 2,000,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 באביעד, 5 חד', 
יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים 
המפואר, בקרית הרצוג! 

5 חד', משודרגת, 
רק 1,800,000 ש"ח, 

מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 ברב קוק! פנטהאוז 
מדהים! 5 חד' + הגג, 

מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בנחמיה! 125 מ"ר, 
קב', חזית! 2,300,000 

ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 באזור מנחם, דירת יוקרה 
בבנין בוטיק! 6ח', מפוארת, 

חדשה, יחידה בקומה! מיידית! 
_____________________________________________)23-23("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מתתיהו, 135 מ"ר, 
4+2, ק"א, חזית, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)23-23(_____________________________________________

 באזור לנדא, פנטהאוז 
מושקע, 6.5 ח' + מרפסת 

גדולה + מעלית, 3,700,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה, 
5 חד', מטופחת! 

כ- 115 מ"ר + חניה, 
קומה ראשונה, חזית! 

ב- 2,690,000 ש"ח. 
בעזרא, 5 חד', קומה 

ראשונה, חזית + חניה, 
ב- 2,100,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)23-23(נכסים, 050-4177750

 בהרצוג, 4 חד' + יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית, 

2,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 5 חד,' 
מפוארת, חזיתית, ק"ב 

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', 90 
מ"ר,  משופצת, קומה 4/4 גג 

בטון, 1,630,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(תיווך אר מאני, 054-4481627

 בזכריה, כ- 90 מ"ר, 
מטופחת + מעלית 

וחניה, ב- 2,050,000 
ש"ח. באלישע, 4 

משופצת + מעלית 
וחניה, ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש, סוכה גדולה, ב- 
1,800,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 מיקום בניין מעולים 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 
חזית, 95 מ"ר, במחיר 

לסגירה! 1,750,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 4 חד', 
87 מ"ר, ק"ב + חניה, חזית, 

משופצת כחדשה, 1,900,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בלנדא, 4.5 חד', 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב + 
מעלית, 2,400,000 ש"ח )לא 
כולל את היחידה(. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בפ"כ, 4 חדרים, קומה 
1, 90 מטר + סוכה + 

יחידת הורים, משופצת 
חדשה, כיוונים צפון 

מערב. "פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

 מציאה במכבים, 4 
חדרים, קומה 1, דירה 

יפיפיה, כיווני אוויר צפון 
דרום, 1,490,000 ש"ח. 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

 בזכריה, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ג + מעלית, משופצת, 

מרווחת, סלון גדול, 2,050,000 
_____________________________________________)23-24ל(ש"ח, 054-5411538

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרפסת סוכה 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רח' הרצוג, 4 
חד', 92 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ חניה, משופצת, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלעדי!! בעוזיאל, 4 
חד', ק"א, מעלית, 100 

מ"ר, 3 כ"א + סוכה 
וחניה, 2,020,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה! 
בבנין המבוקש בנורוק 

15! 4 חד', חזית, מעלית, 
סוכה, 1,750,000 ש"ח. 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 ברב זוננפלד! 4 חד', 
קב', חזית! ענקית! 

מיידי! 2,150,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

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

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 4 חד', 
כ- 85 מ"ר, ק"א, משופצת, 

1,510,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

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

+ מחסן + א.כ- 40 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! א.רח' 
הרצוג, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 

משופצת + סוכה, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מושקעת, חזית, 4 כ"א, 

1,880,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)23-23(_____________________________________________



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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחנקין, 4 חד', ק"2, 
חזית, משופצת, כ-100 
מ', 1,750,000, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

 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(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,400,000 ש"ח, 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(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 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(_____________________________________________

כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 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(_____________________________________________

 בסמטת אז"ר, 3 חדרים 
גדולים+ מרפסת, קומה ב',  

1,680,000גמיש. 
052-7604375)20-23(_____________________________________________

 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"

3-3.5 חדרים

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 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמות א', דירת גן, 5 
חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + אפש' להוספת חדר 

+ מחסן, קרובה לאוטובוס 
ובי"כ, 2,750,000 ש"ח,

_____________________________________________)20-23ל(054-2228828

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגני גד 4.5 חד', ק"ב, 
עורפית, 110 מ"ר+ סוכה, 

ממוזגת ומושקעת, 1,900,000 
_____________________________________________)21-24ל(ש"ח. 050-6794317

+5 חדרים
 ברח' בלוי, 3 חד', ק"א, 
76 מ"ר, חזית, יפה ושמורה, 

1,590,000 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ל(052-7140850

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

_____________________________________________)22-25ל(054-4445548

 בז'בוטינסקי, דירת 3 חד' 
בשלבי בניה, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23(תיווך, 03-7153000

 בפרדס כץ בבנין בוטיק 
בשלבי היתר, 4 חדרים, 

_____________________________________________)22-23(1,800,000 ש"ח, 03-7153000

 ברמב"ם, 3 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

ירוחם
 מבחר דירות להשקעה 

סולידית מתחת ל- 400 אלף 
ש"ח בירוחם ודימונה. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)23-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים, קומה 

ב', רחוב הפלמ"ח, מושכרת 
1,600 רק 385 אלף ש"ח. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)23-23(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, קומה ב', 
משוכרת 1600 במחיר מציאה. 

משה אלוש, אבני דרך,
054-3255667)23-23(_____________________________________________

 5 ח', קומה ראשונה 
בעמרם גאון, 134 מ"ר, לא 

למתווכים, גישה לנכים, 
3,500,000 ש"ח, 

054-6600198)22-25(_____________________________________________

 בפרויקט היוקרתי "מצפה 
נוף" מושקעת במחיר מציאה, 

3 חדרים, ק"ה, 95 מ"ר, ק"ו 
99 מ"ר + 7 מ"ר סוכה, נוף 

מהמם, 052-7616600, 
052-7618800)22-25(_____________________________________________

עמנואל

 3.5 חד' ש"כ בהגר"א *3 
חד' כיוונים טובים ש"כ בפנחס 

_____________________________________________)22-25(לוין, גמיש, 054-8446858

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

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

_____________________________________________)22-25ל(052-3874944

 בבניה ברח'-הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בעזרא/בן-יעקב, 4 חד', 
ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בהרב-שך-ז'בוטינסקי, כ- 
4 חד', משופצת, 1,475,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בהראשונים, 4 חדרים, כ- 
100 מטר כולל מרפסת גדולה, 

יפה ומסודרת, 1,799,000 
ש"ח, בלעדי אד"י נדל"ן, 

054-8493483)23-23(_____________________________________________

 שימו לב! מחיר 
לחטוף, 4 חד', גדולה, 
ק"ב, מושקעת מאוד, 

1,580,000 ש"ח לסגירה 
באבוחצירא, מיקום ובניין 
מעולה. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4ח', 
ענקית, 95מ', משופצת 

כחדשה, מטבח חדש, 
רק ב- 1,600,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 יגאל אלון, 4 חד', 
ק"א, חזית, 9 מ' סוכה 

מרפסת גדולה, משופצת 
יפה. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
מעלית, קומה מעולה, 

בנין מעולה, דירה 
מדהימה, אופציות יפות 

מאוד, ב- 1,650,000 
לסגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)23-23(בועז' 054-8474843

 בנויפלד, 4 חדרים, 
מקורית, ענקית, 

משופצת + אופציות, 
חזית לעסקה מעולה, 

רק דרכנו ב- 1,720,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות מיוחדת!! 
בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
ק"ב, 3 כ"א, מפוארת 

ומושקעת, סוכה, מחסן, 
חניה, 1,670,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 א.הרב-שך, 4 חד', כ- 85 
מ"ר, ק"א, עורפית, משופצת, 

1,650,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי, מציאה 
בשלוש-השעות בסיום 
בניה, 4 חדרים, ק"ד, 

חזית, סוכה, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן, 4.5 
חדרי, משוקעת קומה 5, 
חזית-לגינה, נוף-מדהים 
+ מעלית, 2,080,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4.5 ח' + מ.שמש + י.הורים 
+ יח"ד מושכרת, 2,770,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בקרית 
הרצוג, משופצת, קומה ב' + 
אופציה 51 מטר + מרפסת 

סוכה, 1,630,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור זכריה, 4 חד', 
משופצת יפה וגדולה 

+ סוכה + מעלית, רק 
2,030,000 ש"ח, פינוי 

גמיש. "א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב )הרב 
נסים(, 4 חד', חדשה, ק"א, 
חזית + מעלית, 1,900,000 

ש"ח, גמיש. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)23-23(_____________________________________________

 ברב-קוק, 4.5 חד,' 
כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 
אופ', 1,940,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 
1,930,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-

_____________________________________________)23-23(הקריה, 050-3000121

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בבניה! בשיכון ג', 4 חד' 
אחרונה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד' + מעלית 
וחניה + אופציה גדולה, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה, חדשה, 4 חד' + יחידה, 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 
חדרים, 70 מטר + ממ"ד 

וסוכה + יחידת דיור 30 
מטר, קומה 2, הדירות 

משופצות קומפלט, 
1,770,000 ש"ח )גמיש(. 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

 בדנגור המכבים, 3 
חדרים, 60 מטר, קומה 

3, חזית, משופצת, 
אופציה לעוד 25 מטר, 

1,230,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 055-6789653

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
92 מ"ר + אופציה להרחבה 

45 מ"ר, משופצת, ק"א, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 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)23-23(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 3 חד', 95 
מ"ר, ק"ג, א.בגג בטון + חניה 

מסודרת, 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 אזור בני אברהם, קומה 
3/3 גג בטון חזית, 3.5 חד', 
80 מ"ר, 1,390,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך אר מאני, 
054-4481627)23-23(_____________________________________________

 גרונר, 3 חד', 67 מ"ר, 
חזית, קומה 1.5, 3 כ"א + 

מחסן, 1,300,000 ש"ח, סופי. 
_____________________________________________)23-23(תיווך אר מאני, 054-4481627

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ- 60 מ' + אופציה 

30 מ' מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 בדוב הוז, ענקית, 3 
חד', ק"א, 75 מ', חזית, 

1,390,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 באורליאן, 3 חד', 
מפוארת במיוחד, טאבו 
משותף ללא משכנתא, 

1,100,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 לראות את המחר - 
ביונתן המתפתח! 3 חד', 
ק"ג ואחרונה, מושכרת! 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בנויפלד - מתחילים 
להרחיב! 3 חד', קב', 

חזית, 1,490,000 ש"ח 
בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בסוקולוב! 3 חד', 
יפיפיים, 78 מ"ר, 

כחדשה, 1,720,000 
ש"ח. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 מציאה!!! א.דנגור 
"ב.חרדי" 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
ק"ג, א.גג בטון, 1,290,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 דירה להיכנס! 
בז'בוטינסקי, עורפי 65 
מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 3, ק"ד, 
כ- 67 מ"ר + היתרים + א. 

בצד לכ- 250 מ"ר, 1,460,000 
ש"ח א.לטאבו משותף. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 בפרדס-כץ מקבלן-אמין, 
3 חד,' חדשה, כ- 75 מ"ר, 
א.כשנה וחצי, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בר' עקיבא, עורפית, 3, כ- 
56 מ"ר, ק"ד + "היתר" כ- 42 

מ"ר בגג-רעפים, 1,340,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

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

בטון + סוכה, 1,510,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/סוקולוב, 3 
חד', מפוארת + "היתר" 75 

בג.בטון + א.בצד, 1,480,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

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

משופצת + א.כ- 40 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! 
א.ביאליק, 3 חד', כ- 82 מ"ר, 
ק"א, 1,385,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג, כ- 3.5 חד,' 
עורפית, כ- 78 מ"ר, חדשה + 
מעלית + מ.סוכה, 1,610,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)23-23(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
חד', ק"א, כ- 95 מ"ר, 

משוקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור רש"י ק"ק, 3 
חד', מחולקת ל - 2 יחד' 

דיור, הכול חדש, רק 
1,180,000 ש"ח לעסקת 

מזומן, תשואה יפה. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 
חד', חזית, מטופחת 

+ אופציה גדולה, 
1,450,000 ש"ח. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בז'בוטינסקי )הרב שך(, 

3 חדרים, משופצת 
מהיסוד, 70 מ"ר, 

עורפית, ק"א, 1,330,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בחרל"פ, 3 חדרים, 70 

מ"ר, משופצת, ק"ג )גג-
בטון(, 1,550,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! באפשטיין, 
100 מ"ר, 3 חדרים, 
ענקית + מרפסות, 

קומה ב' ואחרונה, חזית 
+ אופציה לבניה בגג 
וחלוקה, 1,820,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באזור אוסם! 3.5 ח', 
חזית, ק"א )בלי(. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בדוב הוז, 68 
מטר, משופצת, קומה ב', גג 
רעפים + סוכה 17 מטר, בנין 
חרדי, 1,440,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי 3ח' באבוחצירא, 
חזית, 64 מטר + אופציה 

ל- 14 מטר + אופציה לסוכה, 
קומה ד' גג בטון, בנין אברכים, 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בקרית 
הרצוג, קומה ב', חזית, גג 

רעפים, אופציה בצד 40 מטר, 
משופצת, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בלוין-מרישא, ק"א, בנין 
חדש, 3 חד', 80 מ"ר + חניה, 

1,730,000 ש"ח. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)23-23(_____________________________________________

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד,' כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 ביגאל אלון, 3.5 חד,' 
כ- 71 מ"ר, קומה ד', גג בטון, 

1,400,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בעזרא, 3 חדרים + 
יח"ד )משוכרת(, ק"א, 

חזית, 85 מ"ר, משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)23-23(_____________________________________________

 בר"ע, גדולה ומרווחת, 
3 חדרים, כ- 85 מטר, ניתנת 

לחלוקה, רק 1,649,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(אד"י נדל"ן, 054-8493483

 בז'בוטינסקי קרוב לרב 
ש"ך, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה, משופצת, 

1,350,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)23-23(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 חד', ק"ד, 
כ- 78 מ"ר, 3 כ"א, מעלית + 

חניה, 1,535,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בנורדאו, 3.5 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, מרפסת סוכה 15 

מ"ר, 1,375,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 ברוזנהיים, 3.5 חד', גדולה 
+ אופציה ממשית, 1,950,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בצייטלין, 3.5 חד,' 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 מחיר מעולה! בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,220,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בלעדי!! בירושלים-
סמטת רחל, 2.5 חד', 

ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת, אופציה של 24 

מ"ר, 1,470,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 בלעדי!! במלאכי, 
2.5 חד', ק"ג, משופצת, 

סוכה, אופציה על הגג 
)בטון(, 1,490,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 לרציניים א.רמב"ם, 2.5 
חד,' כ- 67 מ"ר, ק"ב + א. 

להרחבה, שמורה, 1,395,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד' 
בטרומפלדור, כ- 50 

מ"ר, קומה ד', גג רעפים, 
1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד,' כ- 55 מ"ר, קומה ק', 
חזית, משופץ, 1,270,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

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

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ק, בתהליך הרחבה 
ל- 90 מ"ר + חצר, 1,470,000 

_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בגבעת זאב החדשה, 
פנטהאוז דו קומתי חדש, 170 
מ"ר, מפואר + נוף + מעלית, 
_____________________________________________)23-24ל(מרפסות. תיווך, 052-7678809

 בגשר החיים, 3 חד', ק"ד, 
מרפסת סוכה, מאורת לל"ת, 

1,810,000 ש"ח, 
052-7696165 ,02-5384469)23-26(_____________________________________________

 פרויקט נווה-אור, 
דירות 3/4/5 חדרים, החל 
מ- 620,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

3-3.5 חדרים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

צפת

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-23(_____________________________________________

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

במבצע, במיידי, רק 2,250 
_____________________________________________)22-25(ש"ח, 052-7658517

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)20-23ל(054-8597986

+5 חדרים

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

2-2.5 חדרים

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 2.5 חד' גדולים 
ומשופצים!! בהרצוג 
קרוב לטבריה, ק"ב, 

חזית, 3,700 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)19-19(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)20-23(3,000 ש"ח, 054-4797080

 באמרי חיים יח"ד לזוג, 
יפיפיה, חדשה, מרוהטת 

וממוזגת, קד' ללא + סוכה, 
_____________________________________________)20-23ל(052-7178480

 להשכרה יחידת דיור 
מרוהטת וממוזגת בקרית 

_____________________________________________)20-23(הרצוג. 050-2352359/4

■ 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

מגרשים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 

גמיש חנות 20מ' ברח' 
בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)02-02(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 בנורדאו דירת קרקע, 
140 מ"ר מהממת, ממוזגת 

ומשופצת, באזור החרדי. 
050-7954475 050-2256662)21-24(_____________________________________________

קריית אתא

 להשכרה דופלקס 5 
חד' לאחר שיפוץ כללי מיידי 
3 כ"א מלאים 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-24ל(052-7143994

 בדנגור 3 חד' כ- 60 מ"ר 
ק"א, משופצת+ ממוזגת+ 

דו"ש, 3,500 ש"ח מיידי.
054-5523432)21-24(_____________________________________________

 בדון יוסף הנשיא 2 חד' כ- 
_____________________________________________)21-24(40 מ"ר, מיידי. 052-6445213

 יח"ד חדשה, ברחוב 
אליעזר, מושקעת מאד, 

מרווחת, מאווררת. 
053-3119123)21-24(_____________________________________________

 בק. הרצוג, 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)21-24(ש"ח. 054-6969961

 בכהנמן/ עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

מטבח נפרד, מיידי. 
050-4122080)21-24(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 להשכרה חנות בנחמיה 
פינת חזון איש ב"ב, משופצת, 

לכל מטרה, מיידי.
054-3062814)21-25(_____________________________________________

 חנות משופצת ומפוארת 
מתאימה לקוסמטיקה/ 

פאנית, כניסה מחנות חזית 
בלב העיר, מיקום מרכזי. 

03-6166003)21-24(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8169217 / 

להשכרה בלב הנגב
מתחם הורדוס

054-2323915
054-2323954

184משרדים-מ"ר, 
לכניסהמיידית 

במיקוםמרכזיבב"ש

  תי המתווך 
לציבור החרדי

מומחה בשיווק וניהול משא ומתן

משרד ראשי: רח‘ פינסקר נתניה

דירות לקניה ולהשקעה
בנתניה, צפת וטבריה

0505-766979

נ

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 2.5 חד' + 
מרפסת, ק"ב + אופציית בניה 
בגג, 1,050,000 ש"ח, בתהליך 

פינוי בינוי 050-3631140
_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 מציאה!! בכהנמן 83,
 קד', 123 מ"ר, 5 חד'גדולים,
מטבח חדש, 3 כ"א, סוכה  

מיידי, 5,950 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ל(050-7489258

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, ק"ב, ממוזגת, 
052-7161685)22-25(_____________________________________________

 בגני גד 3ח' מרוהטת, 
סוכה גדולה, ממוזגת, מיידי, 

משופצת, ק.ד', 
_____________________________________________)22-25(050-4173862, מציאה

 בקפלן, 2 חד' )לא יח"ד(, 
מטבח, מזגן, חצר קטנה, 

_____________________________________________)22-25ל(טל': 03-5781358 גם תא קולי

 2.5 חד', יפה, ממוזגת, 
ברח' ז'בוטינסקי-הירדן, 2,990 

_____________________________________________)22-23ל(ש"ח 055-6787034

 בירדן 2 חד', 45 מ"ר, 
קד'-ללא, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + סוכה + דו"ש, 
_____________________________________________)22-25ל(052-5501870

 באברבנאל, יח"ד 
מרוהטת, ממוזגת, כחדשה, 
ק"ג + מעלית, מיידי, 2,800 

ש"ח )כולל ארנונה ומים(, 
052-2578770)22-25(_____________________________________________

 בקניון באלעד, חנויות 
ב- 450,000 ש"ח, תשואה 

של 3,000 ש"ח, וחנות 
ב- 300,000 ש"ח + מע"מ, 

תשואה של 2,000 ש"ח. 
050-3631140

_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

מגרשים בטאבו, במחיר שאסור לפרסם
לדירות 4 חדרים, בהליכי אישור מתקדמים

במצפה יהודה ליד מעלה אדומים

  בהזדמנות נדירה

לפרטים:054-2802550

 מגרש גדול בתל אביב 
ניתן לבנות 120 דירות יוקרה 

לקראת היתרים. 
_____________________________________________)22-22(פולטוב נכסים, 052-3646632

 קרקע בחטיבת הנגב חצר, 
1,410,000 לנכים לחלוקה, 

054-9200277)22-22(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח, 

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 להשכרה, 60 מ"ר עד 
250 מ"ר בחניון בגני גאולה 

_____________________________________________)22-23(בירושלים, 052-7184181

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר בקומת קרקע, 

מקורה, גישה נוחה לרכב 
ברחוב מינץ קרוב לרבי 

עקיבא, מיידי, 2,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין, 

0522-656825)22-22(_____________________________________________

 להשכרה, 60 מ"ר עד 
250 מ"ר בחניון בגני גאולה 

_____________________________________________)22-23(בירושלים, 052-7184181

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים,
שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y055678089@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד - מעלית 
שבת+סוכה+מטבח 

חדיש+סלון ענק כ100 מ"ר 
052-5520309)20-23(_____________________________________________

+5 חדרים

עפולה

בעמישב, וילה על 750 
מ"ר, 150 מ"ר בנוי עם אופ' 

לבניה של עוד 70% + חנות + 
מרתף 050-3631140

_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בבלעדיות ברוזובסקי, 
5.5 חדרים, ק"ב, יחידת הורים, 

מרווחת, 1,830,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-25(050-3955955 סיטי נכסים

 בכפר גנים, 5 חד', 130 
מ"ר + גג 130 מ"ר + יח"ד + 
חניה בטאבו + אופ' להרחבה, 

2,150,000 ש"ח גמיש.
050-3631140

_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 כ- 120 מטר, ק"ק, 
אפשר לחלק ל- 2, 

750,000 ש"ח, 
052-6224648)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות למשקיעים, 
מרווחת, רחוב מעולה, 

מושכרת ב- 10,000 ש"ח. 
מחיר 1,530,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)23-23(ישראל" 0548-070418

 רח' חפץ חיים, דירה 3 
ו- 4 חד', משופצת כחדשה, 
050-3631140. "ישי חלילי 

_____________________________________________)23-23(תיווך ויזמות"

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)23-23(חניות, 0522-656825

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מיני פנטהאוז 7 חדרים, 

ענקית, 4 כיוונים, סוכה, 2 
חניות, מפרט-גובה. ללא-תיווך, 

055-9385311)23-23(_____________________________________________

 בשפירא, בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 

60 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, 

055-9385311)23-23(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד, 

4 חד,' מ.שמש/סוכה 43 
מטר + מעלית/שבת וחניה, 

2,190,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)23-23(טרגט

AST , חדרים - 4.5 +גג 
30 מ"ר. ק'4, מעלית, 
חפץ חיים 23. חניתה, 

 ,054-4723517
03-9337985)23-23(_____________________________________________

 דופלקס-גג כץ 35, 
כפר גנים! 5 חדרים, 

ק' 11. חניתה, 
 ,054-4723517

03-9337985)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז 
ברח' ה- 93, 5 חדרים, חדשה 

ומהממת, במחיר מעולה, 
052-3330965)23-24(_____________________________________________

 5 חדרים בכפר גנים 
ב', זליג בס 7, חניה 

ומעלית שבת. חניתה 
ילין, סוכנת נדל"ן, 

0544-723517)23-23(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש, 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)23-23(דרים טרגט

 בשפירא, 4 חד', מעלית, 
חניה, מושקעת. 

_____________________________________________)23-23(052-2948691, נטלי

 ברח' נחלת צבי, דירת 
4 חד' + מעלית וחניה, 
1,500,000 ש"ח גמיש. 

 050-3631140
_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בגד מכנס, 4 חדרים, 
גדולה ומשופצת, מעלית 

וחניה, 1,690,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)23-23(טרגט

AST , חדרים - 4.5 
+גג 30 מ"ר. ק'4, 

מעלית, חפץ חיים 23. 
חניתה, 054-4723517, 

03-9337985)23-23(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט 

גבוה, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(ללא-תיווך, 050-9385311

 ברח' השלושה - כפר 
אברהם - 4 ח' + מעלית )ק"ג( 
+ חניה מקורה, כ- 400 מ"ר - 

_____________________________________________)23-23(מיידית!! 050-4811122

 בטרומפלדור, 4 חדרים, 
ק"א, משופצת, שקטה, חניה 

בטאבו... ישראל נדל"ן, 
054-6401612)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות, בתשעים 
ושלוש, ק"ג, דירת גג, 4 

חדרים, יחידת הורים, חניה, 
בגג.., 1,570,000 ש"ח. ישראל 

_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-6401612

 בטרומפלדור, משופצת 
אדריכלית, ק"א, בנין מעולה, 

1,630,000 ש"ח. "בית ישראל" 
03-9508808)23-23(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חדרים, 
משופצת, חניה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת, 
054-2206294)23-24(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, אונטרמן, 4 
ח', משופצת, ק' 13/14, 

2 מעליות )1 שבת(, סוכה, 
_____________________________________________)23-23(חניות, 0522-656825

 ברחוב התשעים 
ושלוש היוקרתי, דירת 

3 חדרים, בנין חדש, 
משופצת מעוצבת 

ומהממת, מיקום מושלם, 
שקט, מרכזי ויוקרתי, 

052-5242471)23-23(_____________________________________________

 ביוספטל - 3ח', כ- 70 
מ"ר, מסודרת - ממוזגת, 

מיידית!!, רק 1,050,000 ש"ח, 
050-4811122)23-23(_____________________________________________

 בחיים כהן, 3 חדרים, 
גדולה ומשוקעת, קומה 1, 

_____________________________________________)23-23(חזית, 050-3528252

 באיזור החרדי, רחוב 
מבוקש, ק"ב, 1,200,000 ש"ח 

בלבד. "בית ישראל" 
0548-070418)23-23(_____________________________________________

 בארולנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, חניה, 
1,370,000 ש"ח. אתי, 

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)23-23(טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה, 1,400,000 ש"ח. אתי, 
 ,054-3320655
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בהזדמנות )בחרדי( 
בהרצל, 2.5 חדרים, ק"ג, 

משופצת, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(ישראל נדל"ן, 054-6401612

 2.5 חדרים, שמורה, 
קומה 2, מיקום מעולה, ללא 

_____________________________________________)23-23(תיווך, 054-8059071

 3 חד' מסודרת באזור 
מתחרד, מושכרת, ק"א, 

530,000 ש"ח, 
 ,052-6484923
052-2888181)23-23(_____________________________________________

 נכס למגורים מניב, 6 
חד', 120 מ"ר, קרקע, 

משופץ כחדש, חצר, יח' 
דיור, מתחרד! 

1,200,000 ש"ח, 
052-2888181)23-23(_____________________________________________

 מציאה - ניתן 
לחלוקה! 5 חד', 110 

מ"ר, מרפסת לנוף, ק"א, 
מתחרד, 745,000 ש"ח, 

052-2888181)23-23(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ 
ובפרויקט אדירים, 4,5 

חד', מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ, 

כניסה מיידית, מחירים טובים, 
054-7477054/03-5444815)23-23(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי בפדרמן-

פנטהאוז, 5 חדרים + 2 
מרפסות-שמש גדולות, 

קומה 7, חזית לגינה, נוף 
מדהים + מעלית-חניה, 

5,600 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע/יגאל 6 
חדרים, כ- 150 מ"ר, ק"ג 

ללא, 3 כ"א, מיידי, 7,000 
ש"ח, גמיש. 

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

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

 בלעדי בפדרמן 
חדשה, 5 חדרים + 

מרפסת-שמש, קומה 5 
+ מעלית, 4,500 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 ברח' זכריה 4 חדרים, 
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(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, ק"א, חזית, 

ממוזגת, י' הורים + 
מעלית + חניה פרטית 

+ מרפסת שמש, 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 באזור מינץ, 4 חד,' 
יפה וגדולה + מעלית + 

סוכה + מחסן, רק 4,650 
ש"ח. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בנימין אברהם, 4 חד', 
קו' א', מעלית, 4,100 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות!! ח.מקבלן! 
בשבטי ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, ק"א + מעלית-שבת 
+ מ.ש/סוכה, 3,900 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר, 
3 חדרים בבנין חדש, 

משופצת, ריהוט מלא, 
קומת קרקע, מיידי, 

4,300 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בהרצוג, 3.5 
חדרים, ענקית, 110 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
חזית + חניה, 4,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דובק, 
3 חד', בניין חדש, פינוי 
מיידי, רק 4,250 ש"ח. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור מרכז בעלי 
מלאכה, 3 חד', בבנין יפה 
ומטופח, רק 4,400 ש"ח 

כולל ריהוט מלא, פינוי 
גמיש. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור חרל"פ, 3 חד', 
מטופחת מאוד כ- 90 

מ"ר + חניה, רק 4,300 
ש"ח. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 חד,' 
כ- 65, מרוהט, 3,200 ש"ח, 
גמיש, מיידי. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 2.5 חד', יפה, ממוזגת, 
ברח' ז'בוטינסקי-הירדן, 

_____________________________________________)22-22ל(055-6787034

 ליד העיריה, יפיפיה, 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)23-26ל(054-7342396, 054-4520649

 בפלמ"ח 2 חד' שינה 
ומטבח ק.3, כ- 45 מ"ר, 

בוטיק, מפוארת + ריהוט, 
3,000 ש"ח. "תיווך" 

054-2345633)23-23(_____________________________________________

 בבן גוריון 30 מ"ר + 30 
מ"ר גינה, משופצת, כולל 
מים וארנונה, 3,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ל(054-4990990

 יח"ד בשיכון ה' כחדשה, 
מרוהטת קומפלט + דו"ש, 

_____________________________________________)23-24ל(2,000 ש"ח, 050-8883274/2

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)23-30(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 בנימין אברהם, יח"ד 
חדשה + ריהוט, ק.1, 2,600 

ש"ח כולל ארנונה. "תיווך" 
054-2345633)23-23(_____________________________________________

 בהדר גנים, 1+4 על הגג, 
חניה, מרוהטת חלקית, מקום 

שקט ופסטורלי. נטלי, 
052-2948691)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 "דרך-עיר-נכסים" 
בעצמאות ליד הספריה, 5ח', 
ק' 5/6, מ"ש/סוכה, מעלית, 
חניה, עורפית, מ 31/7/18, 

0522-656825)23-23(_____________________________________________

 למכירה עסק בענף 
העור, בין לקוחותינו "המשביר 

לצרכן", 30 שנות מוניטין! 
_____________________________________________)23-26ל(054-8413666

 למכירה עסק בבני-
ברק למוצרי תינוקות 
וחבילות לידה, פעיל 

ומצליח 8 שנים, 
052-5346959)23-26(_____________________________________________

 למסירה! במרכז 
פ"ת, עסק עובד בתחום 
האופנה בתנאים נוחים 
_____________________________________________)23-24(לרציניים, 054-7770708

 קמניץ בית מחולק ל-3 
יחידות דיור, נכס מניב, כניסה 

מיידית, משופצת כחדשה! 
_____________________________________________)23-23("תבל נכסים" 052-4491116

 חנות להשכרה באלעד, 28 
מ"ר במרכז המסחרי אבטליון, 

_____________________________________________)23-26ל(מיידי, 058-4420300

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברחוב הרב קוק, 120 

מ"ר, חזית לכל מטרה, 
לפרטים: "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 להשכרה חנות בר"ע 
מתחם דובק, 30 מטר, 

5,000 ש"ח, 
052-6224648)23-23(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 תיווך. חנות כ- 25 מ"ר + 
גלריה במיקום מרכזי, 2,800 

ש"ח, גמיש, מיידי, 
03-5444815 ,054-7477054)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות להשכרה חנות 
+ ציוד מתאים, לבגדי ילדים 
ונשים, מקום מפואר וממוזג, 

050-4115510)23-26(_____________________________________________

 מגרש גדול בתל אביב 
לקראת היתרים, ניתן לבנות 

120 דירות יוקרה. פולטוב 
_____________________________________________)23-25(נכסים, 052-3646632

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר בקומת קרקע, 

מקורה, גישה נוחה לרכב 
ברחוב מינץ קרוב לרבי 

עקיבא, מיידי, 2,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין, 

0522-656825)23-23(_____________________________________________

 להשכרה משרד - חנות 
במרכז הסואן, קוטלר-סוקולוב, 
40 מ' + חצר סגורה, מושקע, 

050-4103310)23-23(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בר"ע, 
קא', 3 חזיתות! 83 

מ"ר, משמש למשרד, 
רק 1,320,000 ש"ח. 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בגרנדהול 200 מ"ר, לכל 
מטרה, מיידי, במחיר פיצוץ. 
_____________________________________________)23-23(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)20-23(_____________________________________________

כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

קיט בחו”ל

 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

לפרסום
03-6162228

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל 

מ- 350 ש"ח, 055-6733843 
050-4102275)18-29(_____________________________________________

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, לפרטים: 
055-6733843)20-45(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 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/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

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

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 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(_____________________________________________

 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
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(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה לשבתות 
וחגים בלב העתיקה לזוגות/

משפחה נוף להרים.
054-5259470)20-23(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 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 לימי חול 
ושבתות, בעתיקה של 
צפת, מיקום מעולה, 

מאובזר בכל, לזוג+ ילד. 
052-7153475)21-24(_____________________________________________

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

 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(_____________________________________________

 מאגר דירות לשבתות, 
חגים ותקופות קצרות, 

ממוזגות, נקיות ומאובזרות, 
054-8432637)22-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-23ל(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 20 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,850 ללילה, 050-3804386

 "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(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

058-7683975 ,058-5225174)22-29(_____________________________________________

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

 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

גליל מערבי

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

■ 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(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 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(_____________________________________________

 יומיים- 900 שקל! דירה 
מרווחת ומאווררת 5 חד', 

על הכינרת, נוף קסום. 
050-4124556)21-24(_____________________________________________

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירה מרווחת + גג חציו 
מקורה + מזגנים באיזור 

_____________________________________________)22-23(ויז'ניץ, 050-4123938

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 חדש בטבריה! )קרית 
שמואל( דירת נופש מפוארת 

ברמה גבוהה מאוד, קרובה 
מאוד לשטיבל ולכינרת, 

_____________________________________________)22-23ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד', ממוזגת 
+ חצר גדולה, דקות מהכינרת 

_____________________________________________)22-30ל(והשטיבלעך, 052-7606968

 לשבתות חתן אולם 
מפואר + חדרי אירוח, כ- 
55 מיטות, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)23-26ל(050-41980070

 מתחם נופש בהרי יהודה: 
בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 יחידות אירוח עד 14 
איש, מאובזרת וממוזגת + 

ז'קוזי + חצר + פינת קפה, 
באזור שקט ופסטורלי, 

050-9806728)23-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

איפור
 מאפרת כלות ואירועים 
מבית ירין שחף, שתצאי 
הכי זוהרת לאירוע שלך 
במחירים ללא תחרות, 

054-3925777)23-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

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

ריהוט

 כורסת נדנדה
052-4227714)20-23(_____________________________________________

 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 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)13-39(_____________________________________________

 ציוד לביהכ"נ ספסלים 
מתקפלים+ סטנדרים עם 

_____________________________________________)21-24(תיבה. 053-3138467

 אבדו מפתחות לרכב 
סקודה בסביבת ויזניץ' בני 

ברק. ישראל 050-8875666 
_____________________________________________)21-22ח(052-3011110

 במוצאי תענית אסתר 
נמצאו אופניים במתחם שוק 

העיר מול קוקה קולה. -03
_____________________________________________)21-22ל(6760106

 נמצאה שרשרת זהב 
המאבד יפנה ל: 053-4158852 

_____________________________________________)21-22(באזור פוברסקי

 נמצאה לפני תקופה 
עגלת תינוק מחברת בייבי 

_____________________________________________)21-22ח(ג'וגר במרכז ב"ב. 03-6743356

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור אפולו 

צמורת תשלום! תא קולי 
_____________________________________________)21-22ח(02-5868095

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי.
_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)21-22ח(תורה. 052-7396092

 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(_____________________________________________

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(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(_____________________________________________

 משכנתא לפנסיונרים 
מחברת הביטוח עד 50% 

משווי הדירה ללא החזר חודשי. 
 055-2235331)21-24(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DG)22-26 איצק, 050-2483248

 נמצא לפני חצי שנה צמיד 
זהב עם חריטה נשמח להשיבו 

לבעליו עפ סימנים
_____________________________________________)22-23ח(0504333232

 אבד תיק בטרמפ בחמישי, 
י' סיוון מאלעד לב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7132903

 נאבד ספרון תחינות קטן 
לבן + סידור עם חמישה 

חומשי תורה עור בצבע חום, 
במוצאי שבועות ברובע היהודי 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 054-8454536

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במסירה/מחיר סמלי בב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8437747

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה למסיר או בתשלום, 

_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 050-4164968

 דרוש לקניה בדחיפות קיר 
מתקפל בבני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8463244

 אם ברשותכם מקיפא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 קונים אומנות ואספנות, 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)22-25(כסף, 052-4040221

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין מנוע חדש 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-9228222

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
חדש בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה תקלה בתריס סגירה 

150 ש"ח + מטען
_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 מדיח כלים גדול כחדש 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 03-6196572

 מזגן מפוצל 1 כ"ס תדיראן 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 0504128920

 מחשב נייד לנובו מצב 
מעולה. עובד רק עם מטען. 

450 ש"ח )בלבד(. 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8441504

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

בהזדמנות 280 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(0533346080

 מיקרוגל דיגיטלי כחדש רק 
_____________________________________________)22-23ח(180 ש"ח בשרי 0509089110

 XL למכירה מקרר אמקור 
באזור בני ברק במצב מצוין - 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-9340317

 למכירה פלאפון סמסונג 
x3. חמש מאות שקל 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 רדיאטור 8 צלעות 120 
ש"ח גמיש 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר אינהלציה קטן 
100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכונת קפה חדשה 
איטלקית באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8408867

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור: 

AT:560 אפילו תמורת 
_____________________________________________)22-23ח(תשלום! 02-5868095

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0542252171

 תנור בילדין שתי תאים 
חברת בקו מצב מצוין 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 053-3100396

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 מחשב שולחני אינטל 
)כונן בלבד( לשימוש בסיסי 
)הקלדות, אופיס( 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2423765

 מסך דק 17" אינץ 100 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-2423785

 עכבר ומקלדת עם חוט 
_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 054-2423785

18-21/6 | 25-27/6 
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052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

*ישירות מהסופר*

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך

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

הלוואות ומשכנתאות

 "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(_____________________________________________

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

 "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

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 רכב על 6 מקומות - חדש 
- 2017, לכל רחבי הארץ, 

053-3148062)20-32(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)21-24(רחבי הארץ. 053-4271269

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

דולה
 יולדת? בשעה טובה! 
באפשרותך לקבל החזרים 

מקופות החולים על כל דולה 
שבחרת לעצמך, 
 ,052-7610054

doulaisrael.ooil.co)23-24(_____________________________________________

הדברה
 מדביר העור הדברות 

מזיקים, שרות אמין ואדיב + 
אחריות, מס' רשיון - 1848 

ברשיון משרד הבריאות ואיכות 
_____________________________________________)23-26(הסביבה, 052-7656768

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

 ,)ADHD( קשב וריכוז 
קובץ הדרכה אירופאית, 

פשוט פצצה! 
adhdfeldinger@gmail.com

_____________________________________________)23-24(052-7631946, פלדינגר 

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

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 כסא משרדי עם 
_____________________________________________)23-24ח(ידיות, לפרטים: 052-7659830

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)23-24ח(054-7432035

 דרושה סוללה לאופנים 
חשמליים 48 וולט, 13-14 

_____________________________________________)23-24ח(אמפר, 054-8497805

 דרוש מזגן חלון לאברך 
בתרומה/סמלי, אפשרי 

_____________________________________________)23-24ח(מקולקל/ישן, 054-8432271

 דרושות אופנים חשמליים 
לאברך, ב- 800 ש"ח/אפשרי 

מקולקלות בתרומה, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 מעוניין לקנות מכתבים 
של הרב ואזנר זצ"ל ושל הרבי 

_____________________________________________)23-24ח(מחב"ד זצ"ל, 050-4158682

 דרושה מיטה-ספה 
נפתחת לשלון, רוחב עד 80, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4116799

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

ובמחיר הזדמנות, 
052-6102024)23-23(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקרר במצב מצוין 
וכן ספה של 2-3 מושבים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8417863

 דרוש ארון 4 דלתות במצב 
טוב )לא סיבית ולא מנלמין(, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4175368

 מחשב נייח במצב מצויין 
לצפיה בדיסקיםם ולשיעורי 

תורה 200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-499-2952

 מחשב + מסך + מדפסת 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-838-0655

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 400 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-756-1146

DVD  נייד 9 אינץ' כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 

נרתיק 250 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-756-1146

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש 450 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(052-840-1909

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם אייגו מעודכן 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-845-6714

 מסך מחשב דק 17 אינץ' 
במצב טוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-849-1154

 שואב אבק איכותי רק 110 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-5737813

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד...
חדש באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)23-24ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292

 מיקסר "קנווד" איכותי עם 
מטחנת בשר כולל מסחטה 
מצב מעולה 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח("סאוטר" 052-2737813

 מכשיר של 8 מצלמות 
אבטחה חיבור רשת ב 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-848-1456

 אורגן ימהה מזרחי מקרן 
שקופיות כינור ולנסיה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-2913522

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך מעבד 13, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-3077179

 סלייסר - מעבד מזון ידני 
חדש סגור באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 מושב שיאצו חדש באריזה 
_____________________________________________)23-24ח(- 500 ש"ח, טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין - 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה - 70 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)23-24ח(054-8453370

 מחשב שולחני מצוין 
+ תוכנות ללא תקלות, 
בהזדמנות - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(053-3346080

 מזגן גוניור 3/4 אלקטרה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-4128920

 מזגן 1 כוח מפוצל, 
תדיראן, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-412892

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין, מנוע חדש, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 050-9228222

 מיחם שבת לימה 5 ליטר, 
תקין במצב מצויין, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7169771

 חלקים חדשים למכונת 
תספורת בראון hc5050 )שני 
יח'( לקביעת גובה התספורת, 
_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח לחלק, 052-7169771

 שואב אבק חזק ומצוין 
110 ש"ח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 אורגן ימהה, כינור ולנסיה, 
מקרן ויו סוניק 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2913522

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט 

בעברית, קלה ואיכותית 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-8464909

 מחשב 4 ליבות עובד 
מצוין כולל אופיס וכרטיס זכרון 

משודרג ב 300 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(054-4980062

 מזרונים איכותיים קינג 
קויל במצב מעולה 500 ליחידה 

_____________________________________________)23-24ח(052-7180793

 שולחן פינת אוכל נפתח 
100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
ש"ח בלבד

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצוין 260 
ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה עם גגון 3 מושבים 
100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-8179060

 ארון עץ סנדביץ חזק 
ואיכותי 390 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כסא מנהלים גב גבוה 
מצב מצוין 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מזרון יחיד 90 ש"ח במצב 
אורטופדי מצוין בני ברק

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מגירות "כתר" רק 40 
ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-2737813

 כסא מנהלים גב גבוה 
מצב מצוין 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות + 6 מגירת 
עץ מלא סנדביץ איכותי וחזק 

310 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 רוחב מזנון 3.5 על 2.70 
עם ויטרינה ועם ספוטים, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8179060

 שולחן לפינת סלון, חדש 
באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5791261

 4 כיסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון קיר במצב מצוין - 
500 ש"ח, סופי, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9340317

 שמונה כסאות בר, 50 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ליח', 054-3077179

 1.40X70 שולחן משרדי 
מטר, מצב מצוין, 180 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן נמוך עץ מלא, 130 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה עם שתי מגירות 
בירושלים, 230 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8423405

 שולחן סלוני 120/80/43, 
במצב מצוין, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(052-9408833

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-7396092

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שואב אבק פיליפס.
_____________________________________________)21-22ח(054-6951960
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

כוכבי ושות', משרד עו"ד | טל': 052-8631264




?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?
תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

ויטרינות לנרות שבת 
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

 טיולון תאומים של חברת 
"אייה בייבי" 250 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 עגלת בוגבו קימליון 3, 
כחדשה אמבטיה+ טיולון+ 

כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-7172778

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה 400 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח. 052-3073826

 שידת החתלה לתינוק 
במצב טוב, עץ אורן צבע לבן, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח. 03-9307308

 כסא אוכל 80 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 מציאה! עגלת ABC דיזיין 
שחורה, אמבטיה וטיולון כמעט 

_____________________________________________)21-22ח(חדש! 058-3245685 ב"ב

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה, rel bob דו צדדי 200 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. בב"ב 058-3245685

 עגלת שכיבה "פג" שמורה 
כחדשה כולל גגון ותיק וכיסוי 

צבע כחול/ לבן, 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(בלבד. 050-4105102

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

לפני שתפרוץ מלחמה 
כוחות הביטחון צריכים 

שישמעו רק בקולי! 
ועם ישראל שילכו בדרך חב"ד 

בהכי גדול.

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

 ארון 3 דלתות גמיש 
500 ש"ח 052-7612293, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6745516

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה 220*200 ללא מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(בב"ב 500 ש"ח 054-2423785

 מזנון ספרים 240 ס"מ*40 
ס"מ במצב מעולה + וטרינה 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח טל' 053-3100396

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצויין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-4783220

 למכירה ארונית שרות 
במצב חדש נקנתה בהום 

סנטר, חלוקת אחסון מעולה. 
300 ש"ח נמכרת עקב מעבר 

דירה. לפרטים יעקב 
_____________________________________________)22-23ח(050-8550196

 למכירה כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה בבני ברק מיטת 
נוער היי-רייזר כחדשה ממש 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח מיידי 052-7145778

 למכירה כורסא איכותית 
ונוחה 120 שח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ספה עור מצב 
מצויין 260 שח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ארון 2 דלתות 
+ 6 מגירות עץ מלא סנביץ 

איכותי וחזק 310 בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

למסירה שולחן נוער עץ 
מלא 75*70*190 ס"מ במצב 

_____________________________________________)22-23ח(מצוין בב"ב. 054-4575757

 למסירה ספסלים 
וסטנדרים כ- 400 מקומות 

ישיבה במצב טוב לישיבה/בית 
_____________________________________________)22-23ח(כנסת 052-7161520

 למכירה ארון קיר במצב 
מצויין 500 ש"ח סופי. 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
איכותי רק 110 שח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה 2 דלתות + 
3 מגרות יפיפיה 430 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5316312

 מיטת נוער נפתחת צבע 
שמנת וסגול 500 ש"ח בני 

_____________________________________________)22-23ח(ברק. 054-8457681

 למכירה ספה ריפוד 
בד בלגי חזקה גווני החום 

80/.1.80. 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(במחיר. 054-9446320

 ארון דלת אחת בצבע 
שמנת, מורכב ממגרות 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 למכירה כורסת הנקה 
שמור במצב מצוין ריפוד חדש 

_____________________________________________)22-23ח(כביס. 054-8443855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400

_____________________________________________)22-23ח(נייד 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

_____________________________________________)22-23ח(במחיר 500 נייד 052-3073826

 כורסת הנקה במצב מצוין 
ריפוד חדש 400 ש"ח כביס 

_____________________________________________)22-23ח(054-8443855

 כסא אוכל שמונים ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(ב"ב 058-3245685

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב רק 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 כיסוי גשם בייבי ג'וכר 
מקורי רק 70 ש"ח במקום 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-7603865

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה. 
אמבטיה וטיולון. ירוק-שחור 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-6499997

 עגלת ABC דיזיין שחורה 
אמבטייה וטיולון כמעט 
_____________________________________________)22-23ח(חדש!!! 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה REL BOB דו צדדי 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח ב"ב 058-3245685

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב+סל קל רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
כחדש וסל-קל 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 סלקל ומושב לרכב כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(רק 30 ש"ח 052-7603865

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה רק 150 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 למכירה מיטת תינוק + 
עגלת אמבטייה "צ'יקו" כל 

דבר 200 שח בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 לול לתינוק סטנדרטי 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון. 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(03-9307308

 עגלת פג דגם צ'פצ'ולה 
ג'ינס במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מיטת תינוק של שילב 
בצבע עץ, 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4783220

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8484675

 למכירה להיט פלאפון 
בגודל אצבע חדש באריזה רק 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח 054-8450520

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6777117

 בלנדר כוס - חדש באריזה- 
_____________________________________________)22-23ח(70 ש"ח 052-7139395

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 

38-44. 250 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-4160457

 כיריים בילדאין לבן )קינג( 
4 להבות 180 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 ארון קודש ממתכת + 
פרוכת 200*65*160. 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 08-9740964

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו "בתוך"( כ-100 

גיליונות 400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-7458429

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
ישנים מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(לגיליון 054-7458429

 למכירה תמונות מצלמה 
של רבנים 70 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 למכירה אוסף מטבעות, 
בולים וטלכרדים 2 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 למכירה בלוני גז ריקים 
120 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)22-23ח(052-7639345

 למכירה תלת אופן ברזל 
_____________________________________________)22-23ח(חזק 150 ש"ח 052-7639345

 2 מעילים חברת קסטרו 
שחור במצב מעולה מידה 5 
כ"א 75 ש"ח לנער בן 14-15

_____________________________________________)22-23ח(052-7163334

 מצלמת דרך 
לרכב+כרטיס GB 16. שלוש 

מאות חמישים ש"ח חדשה 
_____________________________________________)22-23ח(באריזה 052-7151310

 מציאה! קופסאות איחסון 
)פלסטיק קשיח( יפיפיות כולל 

_____________________________________________)22-23ח(מכסה 20 נייד 052-3073826

 למכירה אופניי הרים 
למבוגר "26 במצב מצוין 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 050-9340317

 שני דיסקים של חבורת 
תר"ג חדשים מס' 12 ומס' 30

_____________________________________________)22-23ח(15 ש"ח כ"א 054-8423078

 למכירה תנ"ך עם 
מפרשים קטן ב-80 ש"ח חדש 

_____________________________________________)22-23ח(054-8414851

 למכירה גיים בוי חדש 
בקופסא 60 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7639345

 למכירה אופני הרים 
לנערים במצב מצוין 320 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2819921

 למכירה אופניים לילדים בי 
אם אקס 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2819921

 למכירה סוללה לאופניים 
חשמליים 36 ואט, 15 אמפר 

כחדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-8476804

 למכירה תוכונים יפיפיים 
ב 35 ש"ח לאחד בהזדמנות 

_____________________________________________)22-23ח(08-9765927 

 למכירה אופנים לילדות 
במקס מצויינות 70 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 תריס גלילה מאלומיניום 
רוחב 2.60 מ' על 2 מ' גובה. 

כחדש - לא היה בשימוש 300 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. תא קולי 02-5868095

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
40*30*50 ס"מ עם מגש 

נשלף ויפה 120 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(02-5868095

 זיכוי בחנות אורטופדייה 
ע"ס 450 ש"ח ב"ב ב 390 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
פוג'י בייתית 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3245685

 עיתוני "בית נאמן" כ-600 
גליונות. 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8567481

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 0524831449

 ספר בישול חדש. מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 0524831449

 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 מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 מציאה! קופסאות אחסון 
פלסטיק קשיח יפיפיות, כולל 

מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 למכירה מקלות תופים 
חדשות באריזה רק ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(לזוג. 052-7167287

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)21-22ח(חדש 200 ש"ח. 054-8464909

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט עברית, 

קלה ואיכותית, 400 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-8464909

 שעון רולקס חיקוי בצבעים 
כסף וזהב חדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-8541800

 100 אטמי אזניים חדשים 
בקרטון סגורים ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-7164409

 חליפת זארה כולל מכנס 
אפור חדשה 300 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-4170323

 תלת אופן גדול 350 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932 

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון. 20 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0524831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור. 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0524831449

 ספר הגילגולים. אריז"ל. 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 0524831449

 שעון רולקס חיקוי 
בצבעים כסף וזהב חדש ב 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-8541800

 זיכוי לקניית ספרים בשווי 
_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח. 03-5741731

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאיחסון קורנפלקס 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 למכירה אורגן ימאהה דגם 
PSR 150 ודגם PSR 240

500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(054-2252171

 חולצות אוהה מידה 15.5. 
_____________________________________________)22-23ח(3 ב- 140 054-8429550

 PRO FILP חולצות 
מידה 14.5 לבן חלק 2 ב-80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3156960

 משגיח כשרות בעל 
תעודה מחפש עבודה, יצרת 

_____________________________________________)23-24ח(קשר: 053-3020279

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)23-24ח(מגורים, 052-3595314

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "ציקו" כל דבר 200 

ש"ח בלבד 
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 לול עץ מלבני חום רק 
140 ש"ח בלבד "סאואטר" 

_____________________________________________)23-24ח(052-2737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-5385013

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 מיטת תינוק בלי מזרון, 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 052-7169771

 עגלת סטוקי במצב מצוין 
לא שלמה 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-8427600

 סל קל לתינוק במצב 
מעולה, של דר' בייבי, טוב 
ככסא לאוטו - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-3466398

 משאבת חלב של מדלה 
הייתה פעמיים בשימוש, 

כחדשה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-3466398

 משאבת חלב אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676969

 לול לתינוק סטנדרט 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(03-9307308

 כורסת הנקה, שמור במצב 
מצוין ריפוד חדש כביס, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8443855

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 80 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טלפון סלולרי מסך 5 אינץ 
במצב מצוין, 380 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-7561146

 נוקיה c2 תומך כשר, רמי 
_____________________________________________)23-24ח(לוי, 200 ש"ח, 052-6442824

 נוקיה 208 במצב טוב, ב- 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח, 050-4151813

 נמבר 7, סגור באריזה, 
במחיר של 85 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7613645

 בהזדמנות חליפה קצרה 
חדשה בגיר 44 נקנת ב 700 

נמכרת ב 470 גמיש 
_____________________________________________)23-24ח(058-3234734 052-7169143

 שעון יד יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגילי כמעט חדש 

200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-8464909

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה מידה 42 350 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-8415306

 בירושלים, 2 שמלות ערב 
מקסי חדשות מהממות

)42-44( בגוון ורוד 500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(כ"א 054-8415306

 בירושלים, שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

_____________________________________________)23-24ח(ורוד 500 ש"ח 054-8415306

 תכולת בית פריטי לבוש 
נעיים וצעצועים מ-9 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(לפריט 052-5737813

 ילקוט לבנים "מוסרי" צבע 
כחול ירוק 50 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבנו מידה 4 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 סורגים עם בטן כחדשים 
בה"ב 300 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7654729

 עיתוני משפחה ישנים 
)משפחה, ובתוך( כ-100 

גליונות 400 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-7458429

 שני דיסקים של חבורת 
תרי"ג חדשים מס' 12 ומס' 30 

_____________________________________________)23-24ח(15 ש"ח כ"א 054-8423078

 שמלת ערב סגולה 120
שמלה כחולה ב-2 חלקים 120

מעיל חרפי לגבר 180
_____________________________________________)23-24ח(03-9342918

 מיכל בלון גז ריק 40 ק"ג ב 
_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח 052-7167721

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(לגיליון 054-7458429

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

 אורגן ימהה מזרחי מקרן 
שקופיות כינור ולנסיה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-2913522

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד מידה S, ב- 170 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 זוג מצעים לחדר שינה 
בצבע לבן/פרחוני, חדשים 

באריזה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה, מידה L צבע לבן, 100 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 058-3232026

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש בצבע חום, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7191512

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7191512

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 לול קמפינג לילדים כחדש 
ממש, 100 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)23-24ח(052-7191512

 למסירה - 6 סטים זוהר 
_____________________________________________)23-24ח(השלם, 050-4128920

 תלת אופן עם מוט נשיאה 
חזק מד 250 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 אפניים לילדים מ"ס 
12.14.16 100 ש"ח כ"א

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 תיק שחור אמריקאי קשיח 
גודל בינוני, יפה וקלאסי, 
מחולק, חדש, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7169771

 ,2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 מראה, אורך/רוחב 32 
ס"מ, גובה 44 ס"מ, במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 150 ש"ח, 052-7126106

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיות למשחקים וכו', פלסטיק 

קשיח כולל מכסה, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(נייד: 052-3073826

 clarks נעלי בית נשים 
)אמריקאי(, 38/39, מאווררת, 

נוחה, חדשה בקופסא, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7169771

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348, 
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 מונה מד מים פרטי ב 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7167721

 בושם של ללין חדש סגור 
140 ש"ח במקום 200 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232985

 קרם גוף של ללין חדש 
סגור 80 ש"ח במקום 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-3232985

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים 054-8423405

 עיתוני ה'ציבור' ו'העולם' 
- החרדי משנים תשע"ה/"ז- 5 

ש"ח לאחד 3 ב-10 
_____________________________________________)23-24ח(054-8417218

 אופנים הילוכים חברה 
מעולה מעצורים מצויינים 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4122083

 כיסוי רכב נגד שמש כחדש 
_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 053-9121020

 מנוי ל-3 חודשים פעם 
בשבוע בסטודיו ליידיס פירסט 

ברמת גן. 150 ש"ח בלבד 
לסה"כ החודשים! מיטל 

_____________________________________________)22-23ח(054-4980062

 מעיל עם פרווה יפה מידה 
48, 150 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 תיק שחור יפה לאישה 
חדש+ארנק 120 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר לבישול ביצים 
חדש באריזה! 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות- על 

פלטה 150 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)22-23ח(- 40 ש"ח 052-7139395

 מברגה V12 קודחת 
בבטון 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3213875

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח 0524831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים. מעודד אכילה בריאה. 
_____________________________________________)22-23ח(חדש. 40 ש"ח 0524831449

 מכנסיים "וורקר" מידה 42 
רחב שחור חלק 2 ב- 100

_____________________________________________)22-23ח(053-3156960

 למסירה 6 סטים זוהר 
_____________________________________________)22-23ח(השלם. 050-4128920

 למכירה מנעול הגה לרכב 
כחדש+2 מפתחות 80 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 כיסוי לרכב נגד שמש 
_____________________________________________)22-23ח(כחדש 90 ש"ח 053-3121020

 למכירה בגד ערב מאופנת 
"טאץ'" מידה 42 בצבע שחור 

כסוף - בשימוש פעם אחת 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 050-4133900

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר. 

_____________________________________________)22-23ח(חדשה. 40 ש"ח 0524831449
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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 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

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 - ייעו 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, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

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

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717

 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

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________ דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)20-23(_____________________________________________

 דרושים עובדים וקושרים 
לשמעיה ***להשכרה דירת 2 

_____________________________________________)20-23ל(חד' בבית וגן 052-6242872

 לגן מיוחד במינו בראש 
העין, דרושות נשות צוות 

חרוצות ואוהבות 
052-5634920)20-23(_____________________________________________

 לקונדוטוריה בגאולה 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 

*עובדי יצור מעל גיל 24, 
ת.טובים למתאימים, 

053-3133344)20-23(_____________________________________________

 עוזרת מנה"ח למשרה 
חלקית, אנגלית גבוהה, ר"ג 

אזור הבורסה, קוח:
lironk@financemagnates.com)20-23ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)20-23(_____________________________________________

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
מטפלות וסייעות! תנאים 

טובים למתאימות 
050-4140298 - חדווה 
_____________________________________________)20-23(054-9770395 - מרים

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות למ. מלאה בעלת 

_____________________________________________)20-23(נסיון 054-4445755

 לחברה פיננסית במגדל 
בסר עובדת חרוצה, איכותי 

למחלקת עמלות וגבייה, 
אפשרות למשרה מלאה/

חצי משרה
Riki@tlp-ins.co.il)20-23(_____________________________________________

 לאולם מצליח בב"ב עובד 
מטבח לשעות הערב, שכר 

_____________________________________________)20-23(נאה, 052-7183803

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)21-24ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)21-24ל(055-6888783

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושים אנשי מכירות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)21-24(מעולים. 050-6857584

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 לעמותת בבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים בבתיהם 

שעות גמישות, קרוב לבית. 
03-5783159 050-4120448)21-24(_____________________________________________

 למעון )ליד חולון( 
באזור, דרושה מטפלת 
+ נסיון, תנאים טובים 

מאד, א. להסעה. 
_____________________________________________)21-24(052-4825215 חדווה

 דרוש/ה מנהל חשבונות, 
נסיון בחשבשבת ובפריוריטי, 
עדיפות לבעל/ת רכב, קו"ח 

_____________________________________________)22-23ל(לפקס: 03-6183065

 *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(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
לחנות פלאפל בב"ב, 

מ - 7:00-15:00   
_____________________________________________)22-23ל(054-8099198

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפתח-תקווה, 
שעות עבודה: 16:00-23:00, 5 

_____________________________________________)22-23(ימים בשבוע, 054-7708222

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
בבית-שמש, דרושה 

מדריכה + לינה לצעירות 
נושרות/מתחזקות, 

052-7672561)22-25(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, מלאה/

_____________________________________________)22-23(חלקית, 054-5558835

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)21-24(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בכל תחום 
- גם מכירות טלמרקיטינג. 

אפשר אחה"צ וערב. בירושלים. 
_____________________________________________)22-23ח(בחור חרוץ. 052-6614300

 בעלת כושר ניסוח מעולה 
)בכתב( מעוניינת בעבודה 

_____________________________________________)22-23ח(בתחום 054-8463244

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)22-23ח(מגורים. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי 
_____________________________________________)22-23ח(פנוי להצעות. 054-7938941

 מחסנאי ראשי מנוסה, 
ותק וראש גדול לתפקידי 

_____________________________________________)22-23ח(מחסן וניהול, 052-7772723

 אישה צעירה מחפשת 
לעבוד בשבתות )מלצרות/
שמירת ילדים( בכל תחום, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 053-2475946

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909

עבודה עם ילדים עד גיל 3
נסיון - יתרון משמעותי

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן מתרחבת

קו עיתונות דתית (קול העיר ב״ב) / 8170977 / 

למשרה מלאה וחלקית לרשת התחלה חכמה.
35 ₪ לשעה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה.

דרישות התפקיד: • ניסיון מוכח בוגרת מטפלות סוג 1,2 
• מגישה תעודת עזרה ראשונה • המלצות

אם יש לך גישה לילדים, 
למעון ברמה גבוהה ואווירה ביתית 

דרושים/ות

מטפלים/ות, מובילי/ות כיתה

ניתן לפנות למיכל בובליל: 054-2212476
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דרושה מטפלת 
עם ניסיון

תנאים טובים
ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

העבודה בבני ברק

 לארגון זק"א

1800-22-30-20
לפרטים:

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
 9:00-14:00

או 17:00-21:00
שכר בסיס 

+ בונוסים גבוהים 
ותנאים סוציאליים.

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח חיים למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת סביבה חרדית. 

קו"ח למייל 
office@malam-gemel.

com
_____________________________________________)20-23(או לפקס 03-9205309

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור ועובד מטבח מ.בוקר + 

_____________________________________________)22-25(נסיון, 052-6607070

 לחברה למימוש 
זכויות, זכיין להקמת 

מוקד, 200,000$ 
רווחיות מוכחת, 

052-2939275)22-23(_____________________________________________

 למכבסה בבני-ברק דרוש 
שליח עם רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה, תנאים טובים, 
050-8460282)22-23(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ, ל- 5 

_____________________________________________)22-23(ימים, 5-6 שעות, 03-5782080

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה סייעת למשרה/חלקית, 

_____________________________________________)20-23(פרטים: 03-5707575

 עובד חרדי לסופר שכונתי 
בב"ב, 15:00-21:00, כולל 

שישי מ- 7:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימים, 

050-4927000)20-23(_____________________________________________

 לרשת אופנה בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות, 

ת.מעולים למתאימה, גמישות 
_____________________________________________)23-24(במשמרות, 050-2179493

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
תחזוקה לשעתיים ביום, טל': 

_____________________________________________)23-24ל(052-7165234

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)23-24ל(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 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

 לארגון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה מול 
צוות חינוכי, ועבודה משרדית, 

שעתיים ביום, 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)23-23(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים מזכיר/ת 
מנכ"ל, לניהול יומן ועוד, שעות 
נוחות, 12,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)23-23(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך 
לבני-ברק מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, שעות גמישות, 
8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(קריירה, 072-22-222-62

 עובד ניקיון למטבח ישיבה 
בת"א בשעות 8:00-15:00, 

_____________________________________________)23-24(קו"ח: 03-6310198

 דרוש/ה מנהל/מנהלת 
SEO למחלקת קידום אתרים 
במשרד דיגיטל מוביל. חובה: 

נסיון שנתיים בתחום ידע 
ובקיאות בתוספי SEO, משרה 

מלאה, התחלה מיידית, קו"ח 
adva@webgroup.co.il :23-24(ל(_____________________________________________

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 לסניף החדש של 
דלתות-אלון בבני-ברק, 

דרוש/ה מנהל/ת, תנאים 
טובים + בונוסים גבוהים, 

052-3444489)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי ואחראי להתקשר מ: 

03-6714809 ,10:00-15:00)23-24(_____________________________________________

 דרוש/ה פקיד/ה לחברה 
בפ"ת, מענה טלפוני, לקיחת 

הזמנות מלקוחות/סוכנים, 
תיוק, שרות לקוחות, מענה 

טלפוני ללקוחות בנושא 
הנה"ח, הזמנות מספקים. 
09:00-16:00, נסיון חובה, 

שליטה ב- office וידע 
בפריורטי יתרון, קו"ח למייל:

drushim.sh@gmail.com
_____________________________________________)23-24ל(או לפקס: 03-6191447

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בירושלים לבריכת נוות 
ישראל דרושים סדרנים/

סדרניות, לפרטים: 
052-7178905)23-24(_____________________________________________

 רפרנטר/ית פקיד/ת 
ביטוח למשרד סוכן בפ"ת, 

_____________________________________________)23-26(תנאים טובים, 052-3163838

 דרושה עובדת למשרד 
תיווך לשעות אחר הצהריים, 

אין צורך בניסיון קודם, עבודה 
תמורת עמלות ואחוזים, 

054-7477054/03-5444815)23-23(_____________________________________________

 לצוקי מוצרי אפיה בב"ב, 
דרושה מוכרת לעבודה 

במשמרות, שכר בסיס + 
בונוסים + לימודי קונדטוריה, 

_____________________________________________)23-24ל(052-7686340

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partntr.net.il)23-26ל(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לחנות 
נעליים, משרת בוקר בב"ב, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)23-23ל(054-4525889



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*
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