
הרודנות של הדחוף
דוד רוזנטל / עמ' 4

עשרות אחוזים פער בסל 
מוצרי התינוקות 

/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי כ"ח בתמוז תשע"ח  11/7/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום כ"ח בתמוז תשע"ח 11/7/18

דולר ארה"ב « 3.6420
אירו « 4.2607
לירה שטרלינג « 4.8216
יין יפני « 3.2713
פרנק שוויצרי « 3.6590

“החרדים הם 
המאושרים

ביותר בישראל”
/עמ'  5

כך קבלנים מנצלים את 
תמימות הרוכשים

למרות הנחיות ברורות של משרד השיכון 
הקבלנים,  עבור  מחייב'  'מפרט  שגיבש 
מתברר כי במקרים רבים הקבלנים מנסים 
לגבות כספים נוספים מהלקוחות בתירוצים 
ניתן  מה  חוקית,  לא  הגביה  מתי   • שונים 
משרד  התערב  והיכן  הקבלן  נגד  לעשות 

השיכון ופתר את הבעיות?  /עמ' 2

מחיר כפול למשתכן: 

סערה בכוס חלב: הפלונטר של כחלון
/עמ' 5

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית
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איציק מצרפי

דירות  ל-4,300  למשתכן  מחיר  החמישית של  ההגרלה 
במטה  מתכוונים  ובספטמבר  להרשמה  נפתחה  מוזלות 
כ-5,200  שתכלול  נוספת  גדולה  הגרלה  לפרסם  הדיור 
ב-16  מוזלות  דירות  תכלול  הנוכחית  ההגרלה  דיור.  יחידות 
טירת  רעננה,  רמלה,  שמש,  בית  אשקלון,  גן,  רמת  יישובים: 
ומגדל  גדרה  דימונה,  יהודה,  אור  חנה,   פרדס  נהריה,  הכרמל, 
העמק. וכן לראשונה בישובים: זיכרון יעקב, יוקנעם עלית,  קריית 

אונו ובית אל. 
בהגרלה הגדולה שתתקיים בספטמבר, בה חלק מהמכרזים עדיין 
לא נסגרו מול הקבלנים, צפויים להיכלל בין היתר היישובים: תל 
אביב )מתחם מכבי יפו(, אור עקיבא )פרויקט אור ים(, באר יעקב, 

רמלה, נצרת עלית, יוקנעם עלית, בית אריה, נהריה ועוד.
על פניו, הנה מישהו מקדם פתרון לבעיית הדיור, אך כמו בכל 
זכיתם  נניח שכבר עברתם את כל המשוכות,  גם קוץ בה.  אליה, 
כדאי  הדירה,  ברכישת   25% כ  וחסכתם  בהגרלת מחיר למשתכן 

שתשימו לב למה שקורה בהמשך, כי אתם רק בתחילת הדרך. 
הוא  למשתכן  מחיר  יוזמת  בבסיס  החשובים  העקרונות  אחד 
עליו  עצמו,  הדירות, שגיבש משרד השיכון  "מפרט מחייב" של 
חותם הקבלן, בכדי לוודא שהאחרון לא ינסה לחסוך בעלויות על 
חשבון הרוכשים עם מפרט זול שאינו עומד בהתאם למכרז עליו 
כדי  ידי הגורמים  על  כל העת  התחייב. המפרט המחייב מעודכן 
לחסום פרצות שמתגלות במהלך הדרך, בהן הקבלנים מנסים את 
מזלם ב'שיטת מצליח' כדי לגבות סכומי כסף נוספים מהרוכשים.

 

שיטת מצליח
עורך הדין ליאור לוי שמתמחה בייצוג רוכשים במחיר למשתכן 
אומר ל'ביזנס': "אנו רואים ניסיונות של קבלנים לחסוך בעלויות 
שהנושא  ולדאוג  במועד  אותן  לגלות  צריכים  ואנחנו  הבניה 
קבלן  על  מספר  הוא  ספציפיות,  דוגמאות  כשביקשנו  יטופל", 
בעפולה,  בפרויקט  משפטיים  שירותים  עבור  טרחה  שכר  שדרש 

מה שאסור לו על פי ההסכם. "התנגדנו והתשלום בוטל". 
ההוראה המפורשת המופיעה במפרט עליו חתום הקבלן לפיה 
"בכל מקום במפרט בו יש לציין סוג/ דגם וכדומה חובה לפרט 
באמירות  שימוש  לעשות  אין  מסוימים.  או  מסוים  דגם  סוג/ 
כלליות כגון 'אחר', 'לפי בחירת האדריכל' וכיוצא בזה" - מופרת 
להציג  מחויב  הקבלן  לדבריו,  לוי,  לנו  שמציג  דוגמאות  בשלל 
ביותר,  המדויקים  המאפיינים  כולל  הדירות  מפרט  את  לרוכשים 
כגון מידות וחומרי הרכיבים, אך זה כאמור לא מתבצע ולעיתים 

מייצר לקבלנים הכנסה נוספת מהרוכש, ככל שזה לא התייעץ עם 
עורך דין עם זכייתו בהגרלה. 

מדוע הרוכשים לא מתייעצים עם עורך דין בעת הרכישה 
כמו ברכישה רגילה? 

ידי  על  המפוקח  במכרז  מדובר  שאם  חושבים  "הרוכשים 
כשמדובר  במיוחד  עליהם.  יערים  שהקבלן  סיכוי  אין  המדינה, 
החרדי  הצרכן  אותם.  לגבש  מאוד  והחרדי שקשה  הדתי  בציבור 
מה  כשר  מכשיר  מחזיק  היותו  בגלל  היתר  בין  מגובש  פחות 
שמקשה עליו להתאחד בקבוצת ווטסאפ דרכה הוא יכול להיחשף 

לתרמיות הקבלנים לכאורה, ו/או לליקויים אפשריים בהסכם".
אז איך נדע מה המוצר הסופי ואיך אתה מתמודד עם זה? 
הדיור  מול מטה  וכן  ישיר  מול הקבלנים באופן  נלחמים  "אנו 
מספר  לפני  ששלח  למכתב  ומפנה  לוי  אומר  השיכון",  במשרד 
ימים לראש אגף שיווק ומשנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בני 
דרייפוס, ובו כתב: "אנו מבקשים להביא לידיעתך סוגיה מהותית 
הנוגעת למפרטי מכר עליהם קבלנים מחתימים את הזוכים", אשר 

"נוגדים את הוראות המפרט המחייב". 
משרד  של  הברורות  הוראותיו  אף  על  כי  לוי  טוען  במכתב 
השיכון בנושא, "בכל המפרטים של הפרויקטים קיימים פרמטרים 
ידי  על  פי האמור במפרט,  על  תיעשה,  רבים שבחירתם הסופית 

החברה/ אדריכל החברה/ יועץ החברה וכיו"ב". 
המפרטים  בכל  מופיעות  אשר  חלקיות  בדוגמאות  "מדובר 
"נבקש  במכתבו.  לוי  מדגיש  הבקרה",  חברות  ידי  על  ואושרו 
להורות לקבלנים לשנות את המפרטים או להעביר לזוכים עדכון 
הנוגע לכל אותן סוגיות, כך שהזוכים ידעו מה המוצר הסופי שהם 
לוי תגובה  כי עד לסגירת הכתבה, לא קיבל עו"ד  נציין  יקבלו". 

למכתבו ממטה הדיור במשרד השיכון. 
על  עומד  והשיכון  הבינוי  משרד  בהם  מקרים  מעט  לא  יש 
הרקפות  בשכונת  למשתכן  מחיר  זוכי  כדוגמת  הרוכשים,  זכויות 
בראשון לציון שקיבלו מכתב מהקבלן לאחר שכבר חתמו על חוזי 
הרכישה, בו נדרשו לשלם בנוסף עבור מדד תשומות הבניה, אז 

משרד השיכון התערב והרוכשים ניצלו משיטת מצליח. 
לוי,  יש מקרים בהם משרד השיכון לא מתערב", אומר  "אבל 
"הבעיה היא במקרים של ליקויים בתכנון לדוגמא, או בפרויקטים 
'תקועים' לאור התנהלות של הקבלן מול הועדה המקומית והוצאת 
היתר בניה לאחר זמן רב, כאן יש בעיה רצינית כי גם מטה הדיור 

)משרד האוצר( לא מתערב". 
מגיבים  שכבר  ואלו  תגובה  ללא  אותנו  סוחבים  "הקבלנים 
רק  שלא  בזמן  הבקרה,  חברת  ידי  על  אושרו  החוזים  כי  טוענים 
שהמפרט לא עומד בתנאים של משרד הבינוי והשיכון זה אפילו 

לא עומד בתנאים של החוק".
לוי, שמייצג זוכים ב־20 פרויקטים שונים, שלח בין היתר מכתב 
לחברת י.ת.ב בדרישה למענה אודות הגרלה 202 בקרית אליעזר 

"אשדר", בגין אי התאמות וחוסרים במפרט מכר דירות לכאורה, 
לוי ציין את בקשותיו לתיקון הסכם הרכישה בכדי שיעמוד בהתאם 
למפרט המחייב, אנו ביקשנו את תגובתם אך עד לסגירת הכתבה 

לא זכינו לקבל אותה. 

"מחסור בכסף"
משיחה שניהלתי עם שחר, חרדי בן 28 שאסף שקל לשקל להון 
העצמי הנדרש לרכישת דירה, מסתבר כי הכסף הקטן כאן הוא כסף 
גדול עבור מרבית הרוכשים. "לקוחות רבים שזכו במכרזי מחיר 
למשתכן הם זוגות צעירים שרוכשים דירה ראשונה בחייהם ולא 
תמיד נשאר להם כסף לדלק, אחרי שאת הכסף של כל המשפחה 

גייסנו לטובת ההון העצמי שנדרשנו לשלם. 
"מבחינתנו עכשיו לקחת עורך דין זה אפילו לא בגדר מותרות, 
לא  פשוט  אנחנו  זה,  את  חייבים  שאנחנו  שלנו  ההבנה  כל  עם 
יכולים להרשות לעצמנו", לכן, דווקא כאן נדרשת עין פקוחה ויד 

טובה מצד משרד הבינוי שתוביל את הזוגות הזוכים עד לדירה. 
חשוב  למשתכן,  מחיר  בהגרלת  וזכיתם  גורלכם  ושפר  במידה 
שתשימו לב לאותיות הקטנות, ואם החלטתם שלא להתייעץ עם 
את  וכן  בוריו  על  המכר  חוק  את  תלמדו  הפחות  לכל  דין,  עורך 

ההסכם של הקבלן מול מטה הבינוי. 
הבינוי  "משרד  ביזנס:  למוסף  והשיכון  הבינוי  משרד  תגובת 
והשיכון יצר מפרט מחייב לתכנית מחיר למשתכן המשקף בנייה 
המפרט  החופשי.  בשוק  הרווח  מזה  למעלה  איכותי,  בסטנדרט 
התהליך  זמני  את  לקצר  הקנייה,  בתהליך  לזכאים  לסייע  נועד 

ולוודא סטנדרט איכותי של דירות בעבור הזוגות הצעירים. 
להתייחס  ניתן  אליהם  עקרוניות  תלונות  מפרט  אינו  "המכתב 

אי  קונקרטית. 
בדיקה  ערכנו  לכך, 
וראשונית  מדגמית 
שונים  פרויקטים  ב-4 
שהוזכרו,  ביישובים 
בדיקתנו,  ולפי 
הקבלנים פעלו בהתאם 
למפרט ולא נמצא דופי 
במידה  בהתנהלותם, 
פנייה  אלינו  ותועבר 
אותה  נבדוק  נקודתית 
אמת  שתימצא  וככל 
בטענות, משרד הבינוי 
בהקדם  יפעל  והשיכון 

מול הקבלן בנושא".

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן 

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

עורך 'ביזנס': איציק מצרפי
כתבים: הילה פלאח, אלי כהן

 מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

מחיר כפול למשתכן: כך קבלנים 
מנצלים את תמימות הרוכשים

למרות הנחיות ברורות של משרד השיכון שגיבש 'מפרט מחייב' עבור הקבלנים, מתברר כי במקרים 
רבים הקבלנים מנסים לגבות כספים נוספים מהלקוחות בתירוצים שונים • מתי הגביה לא חוקית, 

מה ניתן לעשות נגד הקבלן והיכן התערב משרד השיכון ופתר את הבעיות? 

אלי כהן

בחמש השנים האחרונות מעניק מזרחי-טפחות במסגרת 
עסקיות- ליוזמות  כספיים  פרסים  בקהילה,  פעילותו 

המקדמות מטרות חברתיות ייחודיות, במסגרת פרויקט "עסק עם 
ערך", השנה הצטרפה למקבלי הפרסים עמותת 'חרדים לקצב' 

– עמותה לקידום פעילות גופנית במגזר החרדי.
הנהלת  במשרדי  לאחרונה  שהתקיים  פרסים  הענקת  בטקס 
מזרחי-טפחות, העניקו הבנק וקרן IVN פרסים כספיים למגוון 
יוזמות, ביניהן העמותה 'חרדים לקצב', בראשות מנכ"ל העמותה 

מיקי חייט, הפועלת בקרב המגזר החרדי. 

ומנהלת  סמנכ"ל  פרשר,  אלדד  הבנק  מנכ"ל  השתתפו  בטקס 
מנכ"ל  רובינשטיין,  ריטה  בבנק  ומינהל  אנוש  משאבי  חטיבת 
IVN מיכל זימלר, מנהלת קרן הסיד ב-IVN ורדה שוהם ו-נציגי 

העסקים החברתיים הזוכים.
"חרדים לקצב" היא עמותה שהוקמה כדי לקדם את הפעילות 
הגופנית במגזר החרדי, ומפעילה חוגים לכל שכבות האוכלוסייה. 
העמותה מפעילה את סטודיו אסאי, קורסים להכשרה מקצועית, 

ותומכת בפרויקטים סוציאליים מיוחדים בספורט.
השנה זכתה העמותה בפרסים במסגרת 'עסק עם ערך', פעילות 
לקהילה,  הפנים  עם  שנים  כמה  כבר  מזרחי-טפחות  שמקיים 

במטרה לעודד יזמות עסקית-חברתית במגוון תחומים.

מזרחי-טפחות העניק פרסים ל'חרדים לקצב' 
המהלך נעשה במסגרת פרויקט 'עסק עם ערך' ליוזמות עסקיות המקדמות מטרות חברתיות 

עורך הדין לוי



100,000 אנשים הפסיקו לעשן
ב-3 השנים האחרונות, עכשיו תורך!

למידע על סדנת גמילה, פנה לקופת החולים שלך

ואנחנו יודעים ש...
אתה יכול להפסיק לעשן!

אנחנו יודעים
שהפחידו אותך
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פנגו מסכמת את 2017 בדו"חות הפקחים • במקום השלישי במספר הבדיקות שערכו הפקחים 
נמצאת בני ברק, שמבחינת הפעלות החניה בה נמצאת רק במקום התשיעי

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

בממוצע: בכל שניה, בדיקת 'פקח חניה'

מנדי קליין

דו"ח סיכום השנה בחניה של פנגו: מספר בדיקות הפקח 
בישראל זינק ב-28% ב-2017. בהסתמך על נתוני הפעלות 
החניה: מרכזי הערים הגדולות בישראל הופכים צפופים 
חניה  אכיפת  במקביל,  רכב,  כלי  של  יותר  רבה  תנועה  עם  יותר, 

בכחול לבן ברחבי הארץ גדלה משמעותית בשנתיים האחרונות
בשנת 2017 נרשמו 13.5 מיליון בדיקות פקח בכל רחבי ישראל, 
מתבצעת  בממוצע  שנייה  בכל   –  )7:00-19:00( הגבייה  בשעות 
בראש  עומד  גן  ברמת  איילון  קניון  בישראל.  חניה  פקח  בדיקת 

האזורים שבהם הכי הרבה נהגים מחפשים חניה.
ישראל:  ברחבי  ובחניונים  לבן  בכחול  החונים  נתונים  פי  על 
השעה הכי עמוסה לחניה במהלך היום היא 11:00, ונתון נוסף: 

100 אלף נהגים נרשמו לשירות "הנתיב המהיר" באמצעות פנגו
כבישי  על  כלי הרכב החדשים שעולים  הניכר במספר  הגידול 
ישראל נותן את אותותיו ומתבטא בעלייה בביקוש לחניה בערים 
הגדולות בישראל ובפרט בערי המרכז שהביקוש לחניה בהן הולך 

וגדל משנה לשנה.
השעה שהכי עמוסה לחניה בשנת 2017 בחניונים ובכחול לבן 
הוא  בשנה שעברה  לחניה  ביותר  העמוס  והחודש   11:00 הייתה 
אוגוסט, למרות העובדה כי ישראלים רבים יוצאים בו לחופשות 
זמן  מרוכזות.  חופשות  מבצעים  רבים  עבודה  ומקומות  בחו"ל 
נהג ישראלי בכחול לבן בישראל הוא שעה  החניה הממוצע של 

וחצי, בדומה לשנים קודמות.
באזור המרכז מתבצעות 41% מהפעלות החניה במדינת ישראל, 
בישראל  החניה  מהפעלות  ל-17%  שזוכה  ירושלים  העיר  אחריו 
מהפעלות   16% של  שיעור   2017 בשנת  התבצעו  הצפון  ובאזור 

החניה בישראל.
במהלך שנת 2017 הצטרפו עוד 3 ערים ואזורים להסדרי חניה 
ערים   4 כן,  כמו  גת.  וקריית  קדימה-צורן  קצרין,  לבן:  בכחול 
בישראל הסירו לחלוטין את המדחנים משטחן: אשדוד, ירושלים, 
בני ברק ובאר שבע. בלטה השנה העיר ירושלים שבעקבות הסרת 
לתשלום  דיגיטליים  באמצעים  השימוש  עלה  משטחה  המדחנים 

על חניה בכ-20%.
את  בישראל,  לראשונה  פנגו,  הכניסה  מרץ  חודש  במהלך 
לתל  המהיר  בנתיב  לנסיעה  ולהירשם  כמנוי  להירשם  האפשרות 
בישראל  נהגים  אלף  ו-100  שלה  האפליקציה  באמצעות  אביב 
הצטרפו לשירות באמצעות פנגו. בשנת 2018 צפויים להירשם עוד 
התשלום  של  המגמה  את  ומחזקים  לשירות  נהגים  אלפי  עשרות 

באמצעות המובייל.
פקח  בדיקות  מיליון   13.5 התבצעו  ישראל  מדינת  רחבי  בכל 
בשנת 2017, זינוק של 27% בהשוואה ל-10.5 מיליון בדיקות פקח 
בוחנים  אם   .2015 פקח בשנת  בדיקות  מיליון  ו-10   2016 בשנת 
את טווח השעות שבו מתבצעת גביית תשלום על חניה במרבית 

מראים  הנתונים  אזי   ,)7:00-19:00( בישראל  הגדולות  הרשויות 
ברמה הארצית שמתבצעת בדיקת פקח בכל שנייה.

במבט רב שנתי בדיקות הפקח יותר מהכפילו עצמן ב-5 השנים 
פקח.  בדיקות  מיליון   5.6 רק  נרשמו   2012 כשבשנת  האחרונות, 
של  מהצטרפות  גם  נובע  הפקח  בדיקות  במספר  מהגידול  חלק 
מגידול  נובע  וחלקו  לבן,  בכחול  חניה  להסדרי  נוספות  רשויות 
באכיפת החניה ברשויות. משילוב הנתונים של הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, אודות מספר כלי הרכב הממונעים בישראל, עולה 
כלי  למספר  בהשוואה  משמעותית  גדל  הפקח  בדיקות  מספר  כי 

הרכב שעולה בכ-5% נטו בשנה.
מנתוני צייד החניה של פנגו, הפיצ'ר הטכנולוגי שמסייע לנהגים 
לאתר חניה פנויה בקרבת יעד הנסיעה עולה כי האזור הכי מבוקש 
לחניה בישראל הוא קניון איילון בעיר רמת גן ואחריו ניצב נמל תל 
20 האזורים הכי מבוקשים לחניה  אביב והדיזינגוף סנטר. מתוך 
בישראל, 14 מתוכם נמצאים בתל אביב, 3 נמצאים בירושלים, 2 

בעיר רחובות ו-1 ברמת גן.
גם השנה פנגו מדרגת את הערים העמוסות לחניה בישראל על 
שבה  כעיר  הראשון  במקום  ירושלים  החניה.  הפעלות  מספר  פי 
התבצעו הכי הרבה הפעלות חניה בכחול לבן, אחריה תל אביב 
וחיפה. פתח תקווה, נתניה בני ברק ורמת גן תופסות את מקומות 

4-6 בהתאמה.
בנוסף, פנגו דירג את החניונים העמוסים בישראל, כאשר חניון 
היכל  חניון  ואחריו  בישראל  ביותר  המבוקש  הוא  עזריאלי  קניון 
התרבות בתל אביב וחניון גולדה בבתי המשפט בתל אביב הסמוך 
ניתן  ישראל  חניוני  בכלל  פנגו  של  החניה  הפעלות  מנתוני  לו. 
ללמוד כי עומס הפעלות החניה בחניונים מתחיל בשעה 11:00, 

ונמשך עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות.
רועי אלבז, מנכ"ל פנגו: "שנת 2017 הייתה שנה מרתקת עבור 
פנגו ובה השקנו את המיתוג החדש שלנו מלווה בגרסה מתאימה 
לאהדה  שזכה  הגעתי'  'לאן  החדש  הפיצ'ר  עם  האפליקציה  של 
משמעותית  בצורה  להפחית  והצליח  הצרכנים  בקרב  גדולה 
דוחות בעקבות הפעלת חניה באזור  קיבלו  נהגים  מקרים שבהם 
שגוי. במהלך השנה החולפת הגענו למספר שיא של 1.8 מיליון 
לקוחות ואנחנו מצפים להפתיע את ציבור הנהגים בשנת 2018 עם 

חידושים נוספים שיהפכו את החיים שלהם לקלים ונוחים יותר".
דירוג הערים שבהם נרשם מספר הפעלות החניה הגבוה ב-2017

שבע,  באר  תקווה,  פתח  גן,  רמת  חיפה,  תל-אביב,  ירושלים, 
נתניה, רחובות, בני ברק וגבעתיים.

והיכן התבצעו הכי הרבה בדיקות פקח ב-2017?
ירושלים, תל-אביב, בני ברק, באר שבע, נתניה, חיפה, רחובות,, 

רמת גן, אור יהודה וראשון לציון.

הרודנות של הדחוף
על  ולשמור  בריא  לאכול  חשוב,  יותר  מה 
כושר, או לעשות ניתוח לב פתוח? דומני שאין 
ספק כי האחרון דחוף מאד, וגם חשיבותו ברורה 
זאת,  עם  שכזו.  בסיטואציה  הנמצא  אדם  לכל 
להקפיד  הכרח  אין  דחופים,  אינם  הראשונים 
עליהם בכל רגע נתון, אך חשיבותם גדולה יותר 
בריא,  חיים  אורח  על  שמקפיד  מי  האחרון.  מן 
למצב  הגעה  למנוע  כדי  ההשתדלות  את  עושה 
רוב  הצער,  למרבה  בזה,  אך  לב.  התקף  של 
בגלל  דחוף,  לא  שזה  בגלל  מזלזלים.  האנשים 
שזה בר דיחוי, בגלל שלא רואים את התוצאות 
באופן מיידי, זה נמצא בתחתית סדר העדיפויות. 
החשוב  של  “הרודנות  מכונה  זה  מצב 
והדחוף”, הנטייה של אנשים לפתור בעיות, היא 
גם  כך  אסון.  סף  להיות  הופכות  הן  כאשר  רק 
ברמה הפוליטית, ממשלות מזניחות בעיות רבות, 
בעיות אשר בתחילת דרכן הן קלות לפתרון, אך 
אפילו מאמץ זה הממשלה לא עושה. כל פתרון 
צמצום  זה  פעמים  מסוים,  במחיר  כרוך  בעיה 
זו  פעמים  פיטורים,  זה  פעמים  קטן,  תקציבי 

איזושהי אי נוחות אחרת. אבל, כל זמן שהצורך 
באי נוחות זו איננו זועק ובוהק, הציבור לא נוטה 
זאת, ממשלות מעדיפות  ובעקבות  בכך,  לתמוך 
לרצות את הציבור. רק על סף אסון, הציבור מבין 
וגם  שצריך לשלם מחיר, אבל אז המחיר גבוה, 

אין ברירה. כמו ניתוח לב פתוח. 
של  החשיבות  להסביר את  באה  זו  ההקדמה 
השבוע  אושרה  אשר  העסקים,  רישוי  רפורמת 
יואב  ח”כ  הוועדה,  יו”  בכנסת.  הפנים  בוועדת 
קיש, השקיע מאמץ רב לקידום החוק, והתוצאות 
כך  על  גדול,  לקרדיט  ראויה  הממשלה  ניכרות. 
כל  אשר  זו,  דרמטית  רפורמה  מקדמת  שהיא 
להגיע  המדינה  מכלכלת  למנוע  הוא  תפקידה 
למצב של ניתוח לב פתוח. הציבור אולי לא מבין 
את עומק ההשלכות, הציבור כנראה לא ידע לתת 
קרדיט על עשייה זו, אך זו רפורמה דרמטית אשר 

תזניק את כלכלת ישראל. 
עסק  כל  עתה  עד  הרפורמה,  על  פרטים  מעט 
שקם צריך היה להתנהל מול מספר רגולטורים. 
רישיון  צריך  המזון  בתחום  חדשי  עסק  למשל, 

אישור  הבריאות,  ממשרד  רישיון  מהעירייה, 
פעמים  אלה  דרישות  ובעקבות  האש,  ממכבי 
ידע  לא  רגולטור  כל  בניה.  לתוספות  היתר  גם 
מרעהו, פעמים סתרו זה את זה, והערימו קשיים 
בלתי אפשריים על עסקים. כל רגולציה חשובה 
כמכלול  אך  בספק(,  זה  )וגם  כשלעצמה  אולי 
חדש,  עסק  הקמת  וכך,  אפשרי.  בלתי  נטל  היא 
ועיסוק מרובה  כרוכה בעלויות רבות, בזמן רב, 
עלויות  יש  זה  לכל  ומשפטיזציה.  בביורוקרטיה 
ביוקר  מתבטא  זה  בסוף  וכמכלול,  עצומות, 

המחיה. 
במדד  התדרדרה  ישראל  בו  למצב  הגענו  כך 
קלות עשיית העסקים, מתחת למדינות נחשלות. 
מגולגלות  אשר  עצומות,  עלויות  יש  זה  ולכל 
צריך  הרי  העסק  הצרכן.  אל  דבר  של  בסופו 

להרוויח, ובצדק. 
במסגרת הרפורמה, רישיונות עסק יינתנו בידי 
למידת  ובהתאם  דיפרנציאלי  באופן  הרשויות 
ולשלום  לבריאות  מהווים  שהם  המסוכנות 
יהיו  עסק  רישיונות  למתן  ההליכים  הציבור. 

קצרים במיוחד. הדרישות שיעמידו הרגולטורים 
לבתי עסק יתאפיינו באחידות, והרשויות יתבססו 
על תצהירים של בעלי העסקים במקום ביקורות 
ייעודי  אכיפה  מערך  גם  יוקם  בשטח.  פיזיות 
הסמכות  תינתן  שלהם  פקחים,  על  שיתבסס 
שייתפסו  עסקים  לבעלי  וצווים  קנסות  להטיל 

מפרים את רישיונות העסק.
בעלי  עוד  יעודד  פשוט  רישוי,  הליכי  פישוט 
לפתוח  יוכלו  חדשים  יזמים  להתפתח.  עסקים 
יתנו  נוספים אשר  ובתי עסק  מאפיות, מסעדות, 
שירות לציבור. יותר עסקים, משמע יותר תחרות, 

והתחרות מועילה מאד לצרכן. 
החשוב  המהלך  את  יבין  שהציבור  חשוב 
שנעשה השבוע, וחשוב גם שהציבור ידע לדרוש 
בדיוק  זה  נוספים.  בתחומים  שכזו  מדיניות 
ולסייע  החיים,  איכות  את  לשפר  האסטרטגיה 

לציבור הרחב בישראל. 

דוד רוזנטל

שאלה: לפני מספר חודשים איבדתי שעון מיוחד ולפני שבוע 
ראיתי שמישהו אחר עונד אותו. דרשתי ממנו שיחזיר לי את 
האם  השוק'.  'תקנת  לפי  שלו  שהשעון  טען  הוא  אך  השעון 
אני יכול לקבל את השעון שלי בחזרה ומה היא תקנת השוק?
של  בתוצאה  המטפל  משפטי  הסדר  שוק היא  תקנת  תשובה: 
מאפשרת  השוק  תקנת  בעליו.  שאינו  מי  ידי  על  נכס  מכירת 

־לרוכש, אם מילא אחר תנאים מסוימים, למשל שרכש את הש
עון במהלך העסקים הרגיל ובתום לב מבלי שחשד ומבלי שהיה 
המוכר,  אינו של  לחשוד שהוא  העניין  בנסיבות  ממנו  מצופה 
לזכות בבעלות בשעון למרות הפגם בהעברה הקניינית. מקורו 

־של המונח 'תקנת השוק' הוא במשפט העברי,  אם כי שם מש
מעותו שונה במקצת. בהתאם, זכותך לתבוע את החזרת השעון 
השעון  את  רכש  שהוא  להוכיח  יהיה  בשעון  שמחזיק  מי  ועל 
לחשוד  העניין  בנסיבות  ממנו  מצופה  שהיה  מבלי  לב,  בתום 

־שמי שמכר לו את השעון אינו בעליו החוקי וכן שרכישת הש
עון נעשתה במהלך העסקים הרגיל.



יש  שבו  בנק  בסניף  כפקיד  עובד  בבניין  שלי  שכן  שאלה: 
בו הלוואה. באחד  ולאחי חשבון בנק שמתנהל ושלקחנו  לי 
אחי  ושל  שלי  החשבון  על  השכן  את  שאלה  אשתי  הימים 
והשכן סיפר לאשתי על ההלוואה שלקחנו. האם היה מותר 

לו לעשות זאת? 
תשובה: חוק הבנקאות קובע שהבנק מחויב לסודיות המידע של 
לקוחותיו ונראה שהבנק הפר את חובתו אליך באמצעות אותו 
השכן. מידע בנקאי מוגן גם לפי חוק הגנת הפרטיות שקובע 
במקרים מסוימים גם פיצוי של עשרות אלפי שקלים על הפרת 
שמדובר  אפילו  נזק.  שום  נגרם  לא  אם  גם  לפרטיות,  הזכות 
באשתך, עדיין אסור היה לבנק ולשכן למסור לה מידע אודות 

החשבון אלא אם כן אישרת לבנק לעשות כן.



שאלה: האם חוזה שכירות יכול להיעשות בעל פה ובלחיצת 
יד?

תשובה: בית משפט השלום בתל אביב קבע לאחרונה שמעצב 
הביגוד דוד ששון, ששכר נכס מסחרי ביפו ועזב אותו כעבור 
חודשיים, יפצה ב-45 אלף שקל את בעל המקום, שנאלץ לחפש 
שוכר חלופי. בית המשפט קבע שאף שבין הצדדים לא נחתם 
הסכם שכירות רשמי בשל ספירת העומר שחלה באותו זמן, יש 

להכיר בהסכם בעל פה שנכרת ביניהם.

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

הקלות ביבוא פרטי לבוש

חתם  כהן,  אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
על תיקון לצו הגנת הצרכן שיעניק הקלות 
יבואנים  היום  עד  הלבשה. אם  מוצרי  בסימון 
בשלב  הלבוש  פריט  בסימון  להשקיע  נדרשו 
תחייב  לא  מקוונת  רכישת  לא.  כבר  אז  היבוא, 
היבואן  שכן,  מה  בעברית.  המוצר  של  סימון 
יידרש לסמן את המוצר במדבקה על גבי הבגד או 
צעד  בתיקון שהוא  מדובר  השיווק.  טרם  אריזתו 
יבואנים  על  להקל  שנועדו  צעדים,  בשורת  נוסף 
לצרכן  עלויות  להוזיל  בתקווה,  מסחריים,  וכך, 

הסופי.

הסוף לשיפוצניק החאפער?  

פולקמן,  רועי  ח"כ  כולנו,  סיעת  יו"ר 
הגיש הצעת חוק יחד עם התאחדות קבלני 
שכותרתה  והשיכון,  הבינוי  ומשרד  השיפוצים 
"הצעת חוק אחריות לעבודות שיפוצים", על פי 
הצעת החוק כל עבודת שיפוץ בסכום שיעלה על 
44 אלף שקל תהיה חייבת באחריות מצד מבצע 
קבלן  כל  החוק,  אישור  מרגע  קרי:  העבודה. 
שיפוצים יצטרך להעמיד אחריות של שנה לתיקון 
או לשיפוץ שביצע. הצעת החוק הזו עתידה לחול 
על כל קבלן שיפוצים באשר הוא, עם רישיון או 
יוצא  ללא  השיפוצים  תחומי  ובכל  רישיון,  ללא 
מן הכלל. הצעת החוק צפויה לעלות כבר בשבוע 
הבא לאישור הכנסת ולאחר מכן תגיע לדיון הכנה 

לקריאה שניה ושלישית בוועדה.

מנכ"ל שיכון ובינוי מסיים את תפקידו 

לאחרונה  שהסתבכה  ובינוי  שיכון  חברת 
מסרבת  באפריקה  הפרויקטים  בפרשיית 
על  הודיע  דגים  יובל  החברה  מנכ"ל  להתייצב. 
 6 קצרה של  תקופה  לאחר  תפקידו בחברה  סיום 
חודשים בלבד. דגים נכנס לתפקידו בינואר 2018 
וטרם נקבע המועד הרשמי לסיום כהונתו. על פי 
דיווח החברה, הצדדים הגיעו להסכמה על סיום 
כהונתו בחברה, במועד שטרם נקבע כאמור. עד 
לסיכום על מועד סיום כהונה, ימשיך דגים לכהן 
שיכון  מניית  עברה  הדיווח  רקע  על  בתפקידו. 
ובינוי  שיכון  מניית  הדיווח  טרם  לירידה,  ובינוי 

נסחרה בעלייה של עד 3.8%.
לפני כשבועיים נחתם הסכם העברת השליטה 
את  שירכוש  סיידוף  נתי  העסקים  לאיש  בחברה, 
בחברה   )46.9%( אריסון  של  האחזקות  מלוא 
בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל, מכירה שנבעה גם 

היא מהסתבכות החברה בפרויקטים באפריקה.  
בפברואר האחרון עצרו חוקרי יחידת להב 433 
בכירים בחברה, בחשד לביצוע שורה של עבירות 
לעובד   SBI חברת  ידי  על  שוחד  מתן  ביניהן 
קבלת  תאגיד,  במסמכי  כוזב  רישום  זר,  ציבור 
דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. 
מעבר לצניחת שוויה של החברה לאור החקירות, 
החברה נדרשה להפקיד כ-250 מיליון שקל בקרן 

חילוט של המשטרה.

כתבי אישום בקרטל המסעות לפולין 

תכנית המתאר לחיזוק מבנים בפני רעידות 
אדמה )תמ"א 38( תפסה בשנים האחרונות 
תאוצה רחבה. מתחום שכלל כמה עשרות חברות 
לפני כמה שנים, הפכה תמ"א 38 לחלק משמעותי 
יותר  אט-אט  שמייצר  ולגורם  הנדל"ן  מענף 
התחלות בנייה לצד הבנייה המסורתית. עם זאת, 
מדו"ח מיוחד שהוכן על ידי מרכז המידע והמחקר 
יישום  כי  עולה  החודש,  בתחילת  הכנסת  של 
טובות.  מבשר  אינו  הארצית  ברמה   38 תמ"א 
 - בממשלה  אושרה   38 שתמ"א  אחרי  שנה   12
מבנים  לחיזוק  בנייה  זכויות  המעניקה  כתוכנית 

מפני רעידות אדמה, רק כ-1,900 מבנים חוזקו.

“החרדים הם המאושרים
 ביותר בישראל"

בדיקת משרד הכלכלה: 
עשרות אחוזים פער בסל 

מוצרי התינוקות 
לאחרונה  שפורסם  הלמ"ס  דו"ח  נתוני  פי  על 
יותר  החודש  את  לגמור  מתקשים  החרדים   -
 17% רק   • לצדקה  יותר  ותורמים  מהחילונים 
הם  זאת,  ובכל  בחול  לנופש  יצאו  מהחרדים 

מאושרים יותר

רמי לוי כבר לא הזול ביותר ורשת ויקטורי 
שמנסה למתג את עצמה בשלישיה הזולה, 

ממוצבת כאחת משלושת היקרות

איציק מצרפי

לראשונה  הגישה  תנובה  קבוצת 
כי  בדרישה  לבג"ץ,  עתירה  בתולדותיה 
צו  על  לחתום  האוצר  לשר  יורה  בית-המשפט 
זאת  המפוקחים,  החלב  מוצרי  מחירי  עדכון 
בהתאם למחיר החלב הגולמי שהתייקר באישור 
המדינה  היום  עד  אך   - ב-2016  כבר  הממשלה 
לא מאפשרת למחלבות לייקר את מוצרי החלב 
שבפיקוח בהתאם לעליית מחיר החלב הגולמי. 

מנכ"ל תנובה, אייל מליס, הסביר את הבעיה: 
עסקית  חברה  שבו  אפשרי  בלתי  מצב  "נוצר 
אותו  במחיר  חקלאי  גלם  חומר  לקנות  מחויבת 
הפסד  במחירי  אותו  ולמכור  הממשלה,  קובעת 

תחת צו פיקוח ממשלתי". 
גם טרה כבר הגישה בג"ץ דומה באותו העניין, 

וכעת, גם הרפתנים נערכים לעתירה לבג"ץ. 
המשפחתי,  למגזר  המשתייכים  הרפתנים 
כ-600 רפתות פרטיות המהוות כ-40%  כוללים 
מכתב  שלחו   - במשק  החלב  ייצור  מהיקף 
גבע  יניב  הדין  עורכי  משרד  באמצעות  חריף 
"בכל  לפעול  מאיימים  הם  במסגרתו  ושות', 
שהם  מה  נגד  לרשותם"  העומד  חוקי  אמצעי 

מגדירים כ"קיפוח ודריסת זכויותיהם הבסיסיות 
והחוקתיות", כאשר הבסיס לטענותיהם מתייחס 
להורדת מחירו של החלב הגולמי ו/או אי אישור 

לייקורו. 
במקביל נמשכים ניסיונות מצד האוצר ומשרד 
החקלאות להגיע לייצוב והסדרת הענף בכללותו, 
האוצר  שר  של  בידיו  נמצא  הבוער  הנושא  אך 
כלוחם  תדמיתו  את  למצב  מנסה  בעודו  כחלון. 
ביוקר המחיה למען כיסיהם של החלשים, מוצא 
ייכנע  אם  מהותית.  צומת  מול  כחלון  עצמו 
ואם  לתפקידו  חוטא  עצמו  את  ימצא  ללחצים 
חוטא  הוא  שהם,  כמות  המחירים  את  ישאיר 
להעלאת  הנוגעים  הכתיב  עצמו  שהוא  לנהלים 

מחירי מוצרי החלב המפוקחים. 
הן  עליית המחירים  להרגיש את  מי שצפויים 
נכללות  ילדים, שרובן  משפחות עניות ומרובות 
הבולטות  הצרכניות  אלו  והן  החרדי,  במגזר 
עלולה  שהתייקרותם  המפוקחים  המוצרים  של 

להגדיל את ההוצאה החודשית שלהם. 
הממשלתית  הוועדה  ידי  על  המחיר  קביעת 
מבוססת על אומדן עלויות הייצור של היצרנים. 
מסמן  לא  הוועדה  שהציעה  החדש  המחירון 
מוצרים  ל-12  מכוון  והוא  משמעותית  עלייה 

שמנת   - המפוקחים  המוצרים  מכלל  בלבד 
חלב  וגלבוע,  עמק  קשה  גבינה   ,15% חמוצה 
אחוז  של  שומן  תכולת  עם  ובקרטון  בשקיות 
 ,38% לקצפת  עמידה  שמנת  גיל,  אשל,  ו-3%, 
אך  לבנה,  וגבינה  גרם,   100 באריזת  חמאה 
בהחלט מדובר בפריצת כוחות השוק את מחסום 

המחירים המפוקחים. 
כחלון מבין את המשמעות של החלטה מהסוג 
בינתיים  ומסרב  בקלפי,  הקולות  את  המכריע 
החלב.  שוק  את  מחדש  שתארגן  החלטה  לקבל 
הן  לבג"ץ  השבוע  וטרה  תנובה  של  העתירות 

בעצם סוג של קריאה לכחלון לקבל החלטה. 
המשפט  לבית  להציג  יצטרך  האוצר  משרד 
העבר  מניסיון  הצדדים,  כל  על  שיתקבל  פתרון 
ניתן ללמוד כי במידה וכחלון לא יקבל החלטות 
בזמן הקרוב,  קיימת אפשרות ממשית למחסור 
שמדפי  שהאפשרות  כך  המפוקחים,  במוצרים 
לא  היא  הקרובים  בימים  ריקים  יראו  המקררים 
חלב  מוצרי  ללא  אותנו  שיותיר  מה  דמיונית, 
וכדאי  ייתכן  כזה  במצב  המדף,  על  בסיסיים 
אחרת  אגורות,  כמה  של  להעלאה  להסכים 
דבר  של  בסופו  שיכו  אלו  הם  הריקים  המדפים 

בשכבות החלשות. 

איציק מצרפי 

המרכזית  הלשכה 
פרסמה  לסטטיסטיקה 
פני  דו"ח  את  שעבר  בשבוע 
מדובר  הישראלית.  החברה 
בדו"ח המסתמך על נתונים משנת 
2016-2015 ועוסק בדת ובהגדרה 
עצמית של מידת דתיות, אבל אם 
נקרא את השורה התחתונה נופתע 
מהנתונים אודות החברה החרדית.
האוכלוסייה  מנתה   ,2016 בסוף 
תושבים.  מיליון   8.6 בישראל 
 20.8% יהודים,  מהם   74.7%
מוגדרים   4.5% ערבים, 
מהתושבים  כאחרים.  כ-45% 
היהודיים הגדירו את אורח חייהם 
חילוני, כ-25% - מסורתי, כ-16% 
 - ו-14%)!(  ודתי,  מאוד  דתי   -
בשנת  התחזיות,  פי  על  חרדי. 
המדינה  אוכלוסיית  תמנה   2065
כאשר  תושבים,  מיליון   20 כ- 
אליו,  להתכונן  שנצטרך  השינוי 
החברה  של  בחלקה  עלייה  הוא 
מאזרחי   32% ל-   – החרדית 

המדינה בשנת 2065. 
בשנת  כי  מהדו"ח  עולה  עוד 
המדינה  מאזרחי   88.3%  ,2016
מרוצים  הם  כי  חשו   20 גיל  מעל 
מהיהודים   89.8%  – מחייהם 

מהערבים.  בקרב   80.7% ו- 
היהודים, חרדים היו מרוצים יותר 
מיתר  הכלכלי  וממצבם  מחייהם 
למרות  היהודית,  האוכלוסייה 
מהחילונים  יותר  מתקשים  שהם 
החודשיות  ההוצאות  את  לכסות 
אופטימיים  גם  שלהם. החרדים 
היהודית  האוכלוסייה  מיתר  יותר 
ובמצבם  בחייהם  השיפור  לגבי 

הכלכלי בשנים הקרובות.
בשנה  כסף  תרמו  91% מהחרדים 
שקדמה לסקר לארגונים חברתיים 
לעומת   – פרטיים  לאנשים  או 

60% מהחילונים.
46% מהיהודים ו- 25% מהערבים 
לטיול  או  לנופש  יצאו  כי  דיווחו 
שקדמה  בשנה  לארץ  בחוץ 
כ-60%   – היהודים  בקרב  לסקר. 
יציאתם  על  דיווחו  מהחילונים 
לארץ,  בחוץ  לטיול  או  לנופש 

לעומת 17% בלבד מהחרדים.
גידול  המשקף  נוסף  מעניין  נתון 
החרדית,  האקדמיה  פריחת  של 
החרדים  הסטודנטים  מספר 
בשנת  גבוהה  להשכלה  במוסדות 
מפי  ביותר  גבוה  היה  תשע"ו 

שניים ממספרם בשנת תש"ע.
כמעט  החרדי  הציבור  לסיכום: 
התורם  הוא  לחו"ל,  נוסע  ולא 
ביותר לארגוני צדקה וחסד ובסופו 

של דבר גם הכי מאושר.

איציק מצרפי

משרד  פעילות  רקע  על 
והתעשייה  הכלכלה 
המחיה  יוקר  הפחתת  לטובת 
בדיקה  נערכה  הישראלי,  במשק 
בין מאות סניפי הפארם ורשתות 
רחבה,  ארצית  בפריסה  השיווק 
ובה  לצרכנות  המועצה  עם  יחד 
הבסיסיים  המוצרים  עשרת 
לאלו  או  חדשים  להורים  ביותר 

שכבר באמצע הדרך. 
במוצרים ספציפיים בין הרשתות 
גבוהים  פערים  נמצאו  השונות 
לשיער  במרכך  משמעותית: 
פער  סבון  באל   ,96% של  פער 
של  פער  במגבונים   ,116% של 
 38% של  פער  בחיתולים   ,52%

ובתמ"ל פער של 47%. 
בין  והפער  שנסקרו  המוצרים 

הרשת היקרה לזולה ביותר:
בלו  קמיל  לתינוק  סבון  אל 
בניו- נמכר  ליטר,   1 קלאסיק 

לעומת   ,₪ ב-12.90  פארם 
סטור,  קינג  ברשת   ₪  27.90
פער של 116% בין המחיר הזול 

ליקר. 
 1 שלב  לתינוק  מזון  תרכובת 
גרם   700 קייר  אקסטרה  מטרנה 
נמכרה בסופר פארם ב-47.5 ₪, 
לעומת 69.90 ₪ בסטופ מרקט, 

פער של 47%.
ד"ר  דמע  אל  סנסיטיב  שמפו 
1 ליטר נמכר ברשת קשת  פישר 
לעומת   ₪  25.90 ב-  טעמים 
35.90 ₪ בניו-פארם - פער של 

.39%
קשרים  מתיר  לילדים  מרכך 
ביינות  נמכר  מ"ל   700 הוואי 
 14.90 לעומת   ₪ ב-7.62  ביתן 

₪ בניו-פארם, פער של 96%.
 6 עד  בייביז  ליטל  חיתולים 
יחידות   40 האגיס   1 שלב  קילו 
ב-26.71  פארם  בסופר  נמכר 
₪, לעומת 36.90 ₪ ברשת חצי 

חינם, פער של 38%.
בישום  ללא  מילוי  מגבונים 
נמכר  מגבונים   72  *  4 האגיס 
 ₪ ב-14.98  דאבח  בסאלח 
חינם,  בחצי   ₪  22.90 לעומת 

פער של 53%.
אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
הכלכלה,  "משרד  מסר:  כהן, 
אליו  הכפופות  הרשויות  לרבות 
ימשיכו לקדם בנחישות מהלכים 

להורדת יוקר המחייה".
עו"ד ערן וולף, סמנכ"ל המועצה 
הוסיף:  לצרכנות,  הישראלית 
רואים  במועצה  שלנו  "מבדיקה 
עשרות  לחסוך  שניתן  בברור 
מוצרים  אותם  בקניית  שקלים 

ממש". 

סערה בכוס חלב: הפלונטר של כחלון
חברות החלב הגדולות והרפתנים עתרו לבג"ץ כדי שיקבע לשר האוצר כי עליו לבצע החלטה 
• כחלון חושש שהדבר יפגע  שהתקבלה בממשלה ולאפשר העלאת מחירים בכמה מוצרים 

במעמדו כשר חברתי ומתמהמה



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

 קצרצרים
חטיפי אנרג'י של שטראוס במהלך רחב 
הכולל הפחתה של 15% במחיר יחד עם 

הפחתה בממוצע של כ-18% מכמות 
הסוכר, הוספה של כ- 15% יותר סיבים 
תזונתיים ואגוזים והפחתה של עד 57% 

שומן רווי

עשרות כבר זכו 
הצלחה 

רבה נרשמה 
בשבועות 

הראשונים של 
מבצע 'טיטולים 

שיק סייל',  
כאשר אלפים 

נטלו חלק 
והתקשרו לטלמסר המבצע, במסגרתו 

מעניק בכל שבוע מותג החיתולים 
המוכר ואהוב 'טיטולים פרימיום'  ל-50 
זוכים שובר מתנה בסך 300 ₪ לרכישה 

ברשת 'קידישיק'. שובר המתנה מאפשר 
גם ליהנות מהמבצעים המיוחדים שיש 
בתקופת הסייל הנוכחית ברשת.  כיצד 

משתתפים? רוכשים 5 אריזות של 
טיטולים פרימיום, מתקשרים לטלמסר 

03-3738080, מזינים את הקודים הנמצאים 
בתוך האריזות, עונים נכון  ובמהירות על 

2 השאלות הנשאלות ויכולים לזכות!  
המבצע מתקיים עד כ"ח  בתמוז  תשע”ח   

 – 11.7.18



שוקולד בטעם אייס - קפה
חם ומהביל 

בחוץ? מרגישים 
צורך להתרענן 

עם שוקולד חלב 
משובח לצד 
משקה קר? 

בשמרלינג'ס 
מזמינים אתכם 
לקחת הפסקה 
קטנה באמצע 

היום ולהתרענן עם שילוב מנצח של 
שוקולד בטעם אייס קפה לצד כוס חלב 
קררר, הטעם פשוט ממכר.. לשמרלינג 

מגוון רחב של שוקולדים הכולל את  סדרת 
ה'רוזמרי' במילוי פרלין, סדרת ה'סוליד' 

הקלאסית ואת חטיפי המינור האהובים. כל 
השוקולדים של שמרלינג'ס הינם בהשגחת 

בד"צ ציריך. להשיג ברשתות השיווק 
ובחנויות המובחרות.



מוזמנים לכנס משכנתאות 
מתחתנים 

בקרוב? עומדים 
בשלב של 

חתונות הילדים? 
ככל הנראה 

נושא הדירה, 
המשכנתא 

והתקציב המשפחתי הוא אחד הנושאים 
הרציניים שמעסיקים אתכם בימים אלו. 

המומחים של טפחות מזמינים אתכם 
לקבל כלים מעשיים שיסייעו לכם לצאת 

מן הבלבול, להכיר את עולם המושגים של 
המשכנתאות ולהגיע לבחירות מוצלחות! 

מזרחי-טפחות, מספר 1 במשכנתאות, 
קורא לכם לקבל כלים מעשיים שיסייעו 

לכם להגיע בקלות לדירה משלכם, בסדרת 
כנסים מיוחדת ברחבי הארץ. בכנס הבא, 
שיתקיים בביתר, תיהנו מהרצאה ייחודית 

מפי מנדי בייזר, משווק ארצי למגזר 
החרדי, בנושא בחירת המשכנתא הנכונה. 

נוסף לכך, במהלך האירוע ניתן יהיה לקבל 
ייעוץ אישי בעמדות של מומחי טפחות. 
האירוע מיועד לגברים ולנשים בהפרדה 

מלאה, ויתקיים בעז"ה ביום רביעי ו' באב 
תשע"ח, 18.7.18 בשעה 19:45 באולמי 

 ,B שמחת עולם' ברחוב פחד יצחק 3 גבעה'
ביתר. הכניסה מותנית באישור השתתפות 
מראש בין השעות 10:00-18:00. ההרשמה 
עד יום שלישי ה' באב, 17.7.18. להרשמה 
ולפרטים על כנסים נוספים ברחבי הארץ 

חייגו: 077-6004060.



מבצעים והנחות בכל המחלקות
רשת 'שוק 

מהדרין', 
המובילה את 

סל הקניות 
של הצרכן 

החרדי 
למקום האיכותי והזול ביותר, מציגה מגוון 
רחב של מבצעים והנחות לקראת תשעת 

הימים. המבצעים במחלקות השונות 
כוללים דגים, מוצרי חלב, חטיפים וטיפוח. 

בין היתר תמצאו במבצעים מוצרי נקניקיות 
מן הצומח ושניצל תירס זוגלובק 2 ק"ג 

רק ב-37.90 ₪ ליחידה. מוצרי פיצה דאורו 
– משפחתית מרגריטה/זיתים/ פטריות 

שמפניון, 2 יח' רק ב- 20 ₪. מוצרי תפוגן 
טבע – שניצל תירס, חטיפי תירס, נאגטס 

תירס 670/750 גרם  2 יח' רק ב- 20 ₪. 
בורקס גבינה/ תפו"א זוגלובק 800 גרם 2 
יח' רק ב-20 ₪. נסיכת הנילוס קפוא של 

תנובה, רק ב- 29.90 ₪ לק"ג. מוצרי תנובה 
סנפרוסט, 3 יח' רק ב- 30 ₪ ועוד ועוד. 
המבצעים מותנים בקנייה מעל 75 ₪, 

לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע 
ומוגבל ל2 מימושים/ 3 ק"ג בקנייה. 



איכותי מאי פעם 

מותג החיתולים בייביסיטר משיק חיתול 
חדש, פרי פיתוח שנמשך כשנתיים, 

מאז רכשה ניאופרם מוצרי צריכה את 
המותג. עבודת הפיתוח המאומצת לוותה 

בהשקעה טכנולוגית מסיבית ובשדרוג 
קו הייצור. החיתול החדש, בעל ספיגה 

מוגברת, נותן מענה מדויק לצרכי האמהות 
בישראל, בהיותו דק יותר, נח וגמיש יותר 

בזכות מערכת סגירה אלסטית המותאמת 
במיוחד לגוף התינוק ומאפשרת אטימה 

מושלמת למניעת דליפות. חיתולי 
בייביסיטר החדשים והמעוצבים, 

המתאפיינים באיכות גבוהה, זכו לציון 
המשוקלל הגבוה ביותר וכן לציון הכי גבוה 

בפרמטרים של הגנה מפני נזילות ויובש 
פני השטח עפ"י בדיקה שנערכה במעבדת 

SGS שבצרפת. ירדן בארי מנהלת השיווק 
של בייביסיטר מספרת: "הקשר הישיר 

והרציף עם הצרכנים הוא שמאפשר לנו 
לענות במדויק על צרכי הורים מחתלים 

בארץ. בשנתיים האחרונות השקענו 
בשדרוג קווי הייצור, אמצעי הבטחת 

האיכות ובחומרי הגלם ואנו גאים להציג 
את חיתול בייביסיטר האולטימטיבי, חיתול 
איכותי, נח, דק, גמיש, מעוצב ובעל יכולת 
ספיגה מנצחת! "אריזות חיתולי בייביסיטר 

החדשים ישווקו במידות 3, 4, +4 ,5 ו- 6. 
ניתן להשיג ברשתות המזון, בניו פארם 

ובחנויות נבחרות.



לשיניים רגישות

קולגייט מציעה מגוון משחות שיניים 
לטיפול בשיניים רגישות, לדוגמא: 

משחת השיניים סנסטיב פרו-רליף 
Repair&Prevent המיועדת לטיפול בשיניים 

רגישות. משחת השיניים בעלת טכנולוגיה 
ייחודית המותאמת לטיפול ולהקלה 

מיידית לאורך זמן. הפורמולה מכילה 
אבץ, אשר מהווה חומר אנטי בקטריאלי 

שהוכח כמפחית רובד חיידקים ובכך מסייע 
במניעת בעיות חניכיים הגורמות לנסיגת 
חניכיים. המשחה מתחילה לפעול ברגע 
שהיא באה במגע ישיר עם השן. תעלות 

הדנטין הפתוחות בשן נאטמות על-ידי 
טכנולוגיית פרו-ארגין הייחודית למשחה 

זאת.  בשימוש יומיומי המשחה בונה 
מחסום ארוך טווח המשמש כשכבת איטום 
שמגנה בפני רגישות. מחקרים מוכיחים כי 
ההקלה הינה מתמשכת בצחצוח יומיומי. 

בשונה מהמשחות האחרות לרגישות, 
המבוססות על טכנולוגיה מאלחשת את 

הכאב, טכנולוגיית  CSPR אוטמת  מראש 
את מעבר הגירוי הגורם לרגישות. ולכן 

שימוש באופן קבוע יקנה הגנה מתמשכת 
כנגד הרגישות.



מועשרים בחלבון  
שטראוס 

מרחיבה את 
קטגוריית 

 PRO דנונה
עם משקאות 

חדשים 
הנותנים מענה 

להזדמנויות 
צריכה גם 

מחוץ לבית. 
0 אחוזי שומן, 0 סוכר לבן ו-0 ממתיקים 
מלאכותיים. לדברי אלי איצקין, מנכ"ל 

מחלבות שטראוס: "מזון ומשקאות עשירים 
בחלבון הינם אחד מעשרת המגמות 

המרכזיות בשוק המזון העולמי. כמחלבה 
מובילה, אנחנו שמחים לאפשר לצרכנים 

שלנו באמצעות המותג PRO מגוון רחב 
של מוצרים המתאימים להזדמנויות שונות 

ולצרכים שונים". דנונה פרו טריפל זירו 
מושק בשני טעמים, תות ואננס בבקבוק 

של 250 גרם וכוללים 16.75 גרם חלבון כל 
אחד. 0 סוכר לבן, 0 ממתיקים מלאכותיים, 

0 שומן. משקאות דנונה פרו טריפל זירו 
מצטרפים לסדרת דנונה פרו ומשקאות 

יטבתה פרו. בכשרות בד"ץ למהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.



אבקה קוטלת 
סנו K500 - קוטל נמלים 

ותיקנים המכיל שילוב 
ייחודי של חומרי הדברה 
פעילים ואבקה מיוחדת 

הגורמת להתייבשותו 
ולמותו של החרק. לאחר 
הריסוס בסנו K500 נותר 

על האזור המטופל פס לבן 
המכיל חומרים פעילים 
שממשיכים את פעולת 

ההשמדה באזור המטופל, 
כך שגם חרקים שיגיעו למקום לאחר זמן, 

יושמדו מיידית.



כריות בטעם שוקולד לבן
כריות-המותג 

המוביל 
תלמה של 

יוניליוור ישראל 
בקטגורית 

דגני הילדים 
והנוער, מפתיע 

שוב ומשיק 
מהדורה מוגבלת 

וחלומית: 
כריות בטעם שוקולד לבן! המותג כריות 

שם למטרה לעצמו להפתיע את קהל 
הצרכנים, וככזה – הוא מקפיד לחדש, 

להפתיע ולהציע לצרכנים מוצרים בטעמים 
ייחודיים, חדשניים ומקוריים. הקיץ, 

המהדורה המוגבלת והמיוחדת של כריות 
מפתיעה במילוי מהחלומות בטעם שוקולד 
לבן – טעם אהוב במיוחד שיקפיץ לכם את 

הקיץ! כשרות: בד"צ העדה החרדית.



המדביר הפרטי שלכם
סובלים מתיקנים וחרקים 
 K300  זוחלים אחרים? סנו
קוטל עבורכם את כל סוגי 
החרקים הזוחלים בטיפול 
 K300 מהיר ותכליתי. סנו

מכיל תרכובת  יעילה לטיפול 
תקופתי מונע וקוטל ביעילות 
את החרקים הזוחלים ובעיקר 

תיקנים. סנו K300 מיועד 
לריסוס בבית ובחוץ, משמיד 
מיידית חרקים זוחלים ובעל 
אפקט המשפיע לטווח ארוך 

ודוחה חרקים זוחלים. סנו 
K300 קוטל החרקים הנמכר והיעיל ביותר 

בישראל, מאפשר לכם ליהנות מקיץ נקי 
מחרקים.



'עסק עם ערך' 
בחמש השנים האחרונות מעניק מזרחי-

טפחות במסגרת פעילותו בקהילה, פרסים 
כספיים ליוזמות עסקיות-המקדמות 

מטרות חברתיות ייחודיות, במסגרת 
פרויקט "עסק עם ערך", השנה הצטרפה 
למקבלי הפרסים עמותת 'חרדים לקצב' 
– עמותה לקידום פעילות גופנית במגזר 

החרדי. בטקס הענקת פרסים שהתקיים 
לאחרונה במשרדי הנהלת מזרחי-טפחות, 
העניקו הבנק וקרן KKK פרסים כספיים 

למגוון יוזמות, ביניהן העמותה 'חרדים 
לקצב', בראשות מנכ"ל העמותה מיקי 

חייט, הפועלת בקרב המגזר החרדי.



זה הזמן למוצרי חלב
בעקבות 
האיסור 

החל 
בתשעת 

הימים על 
אכילת 

בשר, בשל 
האבל 

על חורבן 
הבית  חל גידול של 3% - 2% בצריכת 

מוצרי החלב בממוצע השנתי. אבל כאן  
נשאלת השאלה למה דווקא מוצרי חלב? 

נכון, אפשר גם דגים או מוצרים מן הצומח, 
אך כדאי לדעת שצריכת מוצרי חלב 

משפרת את צריכת הסידן והמינרלים בגוף, 
לכן מעדיפים רבים לאכול באותן ימים 

שאסור בהם לאכול מאכלי בשר, מוצרי 
חלב שיש בהם ערך תזונתי רב.  אבל תגידו 

את האמת. למי בא ארוחה בשרית?  בימי 
הקיץ החמים והשרביים הללו כדאי ורצוי 

גם סתם כך להתרענן עם מאכלים חלביים 
קיציים ורעננים המברים את הנפש ואת 

הגוף . התחילו את הבוקר בחכמה- שילוב 
של מוצרי חלב בארוחת הבוקר נותן 

התחלה טובה ליום מלא כוח ואנרגיה. 
גם ילדים הרגישים ללקטוז )סוכר החלב( 

יכולים ליהנות ממוצרי חלב, באמצעות 
בחירת המוצרים המתאימים להם, לאחר 

התייעצות עם רופא או דיאטנית.



עד 70%  הנחה 
מוצרי 

הצריכה של 
חברת הענק, 

'אלקטרה', 
מככבים אצל 

רובנו במטבח, 
בסלון, 

בחדרים 
ובאמבטיה. 

חדשנות טכנולוגית, אמינות ואחריות – אלו 
כל הסיבות שהפכו את 'אלקטרה מוצרי 
צריכה' למובילה בישראל. השבוע אתם 

יכולים ליהנות ממאות מוצרי צריכה מבית 
'אלקטרה' במבצע ענק: כל המוצרים 

במחירים מיוחדים ועד 70% הנחה.  
במחסני חשמל, בהאנגר העודפים הגדול 

בראשון לציון. כתובת: השר משה חיים 
שפירא 2 ראשל"צ. המבצע בימים ראשון – 

שישי, 8-13.7.18



זו ה"השתדלות" שלך

כידוע, קיימות סגולות ידועות רבות 
וטובות ללידה קלה, למשל: קיום הפרשת 
חלה, הצטיידות בספר ה"נועם אלימלך" 

הקדוש של ר' אלימלך מליז'נסק לבית 
החולים, אכילת סעודת מלווה מלכה, 

ריבת אתרוגים ועוד. אך לצד זה, חשוב 
מאד לעשות את ה"השתדלות" האפשרית 

כדי שהכל ילך כשורה. בבחירת מרכז 
רפואי ללידה, הפרמטר החשוב ביותר 

הוא מקצוענות רפואית של צוותי הרפואה 
והמיילדות וקידמת הטכנולוגיה והמיכשור. 

ה"השתדלות" מחייבת לבחור במרכז 
רפואי-מקצועי אשר יכול לתת מענה מיידי 
לכל סיטואציה רפואית, גם  כאשר מדובר 
בסיטואציה מורכבת ופחות נפוצה. במרכז 

הרפואי שיבא – תל השומר, המרכז הרפואי 
הגדול ביותר בארץ, ניתן ליהנות מחוויית 

לידה נעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר 
וממקצוענות רפואית ללא פשרות הכוללת 

גם אפשרות לנתינת מענה מיידי לכל 
התפתחות רפואית מורכבת ומכל התנאים  

על ידם ניתן לזכות בס"ד ללידה בטוחה. 
בנוסף, נהנות היולדות בשיבא גם מתנאים 
נוחים ומותאמים לדרישות ההלכה: מנות 

טעימות בכשרות בד"צ העדה החרדית, 
שמירת שבת כהלכתה ומענה הלכתי זמין 

בכל עת.



החופש בפתח ואתם במתח?
החופש הגדול כבר פה משתלב בקול 

מצהלות הילדים, בקוקטייל כתמי גלידה, 
קטשופ, וצבעי פנדה בשלל צבעים.  
ואת? את קצת חוששת לבגדים.. זה 

הזמן להצטייד באבקת וניש קליה גולד, 
שתאהב להסיר את כתמי הקיץ מהבגדים 

של הקטנטנים. האבקה של וניש בעלת 
הנוסחה העוצמתית, מסירה כתמים קשים 

ב – 30 שניות, גם כאלו שהתייבשו על הבגד 
שבעה ימים!איך? פשוט מאד: בעזרת הכף 

הורודה שמצורפת לכל אריזה, מוהלים 
מעט אבקת וניש במים. משפשפים את 

הכתם ובסיום מכניסים למכונת הכביסה 
לכביסה רגילה. הכתם פשוט נעלם!



איקאה SALE חוזר
איקאה פותחת את הקיץ עם איקאה סייל 

שיתקיים בין התאריכים כ"ח תמוז – י"ט אב  
11-31 ביולי. ה-SALE  יתקיים בכל ארבעת 
חנויות הרשת, השנה לראשונה גם בחנות 

באר שבע החדשה, אלפי פריטים מכלל 
מחלקות החנות ישתתפו ב- SALE בהנחות 

של עד 50% לצד הנחות גם במסעדות 
החנות הכשרות למהדרין. שוקי קובלנץ 

, מנכ"ל איקאה ישראל: "אנו נרגשים 
לפתוח את הקיץ עם IKEA SALE המסורתי, 

שייערך השנה לראשונה גם בחנות באר 
שבע החדשה ,לצד החנויות הוותיקות 

ראשל"צ, נתניה וקריית אתא. בין מוצרי 
הסייל ניתן למצוא מגוון רחב של ריהוט 

וכלי בית, וזאת במטרה להציע כמה שיותר 
מוצרים שמתאימים לקהל רחב ומגוון ככל 
שניתן. אנו מבינים, כי בעידן הנוכחי אנשים 

מתנהלים בסיטואציות חיים שונות, ולכן 
הצרכים שלהם הן בתחום הפונקציונאליות 

והן בתחום המחיר שונים. לכן, תמהיל 
מוצרי הסייל הורכב כך שכל אחד יוכל 
למצוא את מבוקשו. לצד ההנחות על 

מוצרי הריהוט וכלי הבית, יוכלו לקוחותינו 
ליהנות גם ממגוון הנחות על מנות הדגל 

של מסעדות החנות החלבית והבשרית 
הכשרות למהדרין, שהפכו לחלק בלתי 

נפרד מחוויית הביקור בחנויות". אבי בר, 
סמנכ"ל מגוון ומכירות : SALE הקיץ יכלול 
הנחות של עד 50% לאלפי מוצרים מכלל 

מחלקות החנות. השנה יבלטו מחלקת 
ספות וספריות, ריהוט קיץ ,פינות אוכל 

ומטבחים, טקסטיל ותאורה. עיתוי הסייל 
נקבע למועד זה כך שנוכל להיערך 

לקליטת אלפי מוצרים חדשים רגע לפני 
השקת הקטלוג החדש וחגי תשרי. לצד 

ההנחות על ריהוט וכלי הבית ולהשלמת 
 SALE חווית הקניה, ניתן ליהנות ממחירי
גם על מנות נבחרות במסעדה החלבית 

והבשרית.

‘יקב סגל' משיק 
לט"ו באב  יין מרלו 

מסדרת מרום 
גליל, בציר 2015.  

מחיר מומלץ 
לצרכן: 40 ₪ 

חברת גילרו יצרנית 
מותג "עלמה" משיקה 
גביעי גלידה לשימוש 

ביתי בעיצוב חדש: 
גביעי טילון בטעם 
נפלא, ללא שומן 

מוקשה וללא רכיבים 
מהחי . כשרות: בד"צ 

העדה החרדית 
ירושלים. מחיר: כ- 
6.90 ₪ )24 יחידות(

'יקבי ברקן' משיקים 
לראשונה יין מוסקט ורוד 
מסדרת רזרב, בציר 2017 

הראשון מסוגו בישראל, 
חצי יבש פירותי, קליל 

ומתקתק. מחיר מומלץ 
לצרכן: 40 ₪

חדשנות בשוק המשקאות בישראל: 
'נביעות + רכיבי פרי': מים מינרליים 

טבעיים בתוספת 10% רכיבי פרי בטעמי 
פירות ייחודיים של אננס, מנגו ואבטיח

חברת "אחוה" משיקה: סירופ בטעם 
ענבים, בטעם אננס ובטעם פטל מועשר 
בוויטמינים מקבוצה B ובחומצה פולית, 
ללא צבעי מאכל ובמחיר זול וקבוע של 

7.90 – 9.90 ₪ לבקבוק 1 ליטר. בהשגחת 
בד"ץ העדה החרדית

חברת Nany משיקה: רוטב 
מעגבניות בשלות, פלפלים 

קלויים במתכון משובח מיוחד, 
עשוי מחומרים טבעיים 

בלבד, רק משמן זית, מתאים 
לשקשוקה, לפסטות ולכל 

תבשילי עגבניות. מחיר: כ-19 ₪ 
כשרות: בד"צ בית יוסף
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 THE NORTH המותג
FACE מציג מזוודות לקיץ: 

 ROLLING מזוודת הנסיעות
THUNDER חזקה, 

עמידה בפני שחיקה ודוחה 
מים. מזוודת עליה למטוס 

STRATOLINE סופר-
מרווחת ומסוגננת במיוחד

חברת "מדגל" מבית פלסאון, השיקה ברז חדש, 
מעוצב ופרקטי, לחדרי אמבטיה ושירותים, 

המוציא מים קרים בלבד. מחיר: 583 ₪ להשיג 
בחנויות הקרמיקה בפריסה ארצית

 EVENFLO בלעדי ברשת בייבי סטאר: כסא הבטיחות
STRATOS המשלב תכונות של נוחות ובטיחות ונבחן 

ב- ROLLOVER TEST המדמה מצב התהפכות. 
מתאים מגיל לידה ועד 29.4 ק"ג. מחיר: 1190 ₪

רשת ארונות ריביירה יוצאת במבצע קיץ חם 
- %22 הנחה על כל קולקציית הרשת במגוון 
עיצובים כולל דגמים חדשים. תוקף: 31.7.18. 
לתיאום פגישה: 3943293-072

קולקציית טרום סתיו 2018 
ב- Zara Home המציעה 

מגוון רחב של גוונים בהירים 
משולבים במשיכות מכחול 

בעלות נוכחות בעיצובים 
השונים

 Crocs מבית  WeShoes סייל הקיץ של
and more, מביאה לכם את המבצעים 

השווים ביותר בתחום ההנעלה בכל 
סניפי הרשת

בית האופנה הישראלי 'טליה' של 
המעצבת טלי שרף חזן מציג פריטים 

קלאסיים בגרסת הדפסי חיות שתשדרג 
WWW. : כל הופעה. להשיג אונליין

TALIA-STUDIO.COM

 SELECT רשת חנויות האופנה
מציגה תיקים גב קומפקטיים עם 

אוזניים של ארנבים המכוסים 
בפאייטים צבעוניים מנצנצים. 

מחיר: 59.90 ₪

 54 FACTORY גם באתר SALE
KIDS: עד %40 הנחה על פריטים 

נבחרים ממגוון מותגי הילדים 
לעונת קיץ 2018 .  בתוקף עד 

ה- 31.07.2018

 :TOPSHOP החלה מכירת סוף עונה ברשת
מגוון רחב של פריטים מקולקציית קיץ 2018 

ב-%50 הנחה

'הרחפן הצייטן' מתאים גם לילדים מגיל 
8 עם מערכת ייצוב ותפעול מיוחדת, ניתן 

להטיסו גם במקומות סגורים. מסתובב 360 
מעלות ומאותת לפני סיום הבטריה. שרות 

על ידי מעבדת האלקטרוניקה של חברת 
"בינה ודעת"

סטודיו עדיים מכל הלב 
המתמחה בתכשיטים העשויים 
בעבודת יד מציג מגוון רחב של 
עגילי שנדלים גדולים ונוצצים. 

טווח מחירים: 750-250 ₪

רשת האופנה VENDOME יוצאת במכירת סוף עונה 
לקיץ 2018, כל מותגי הנשים במבצעים אטרקטיביים: 
פריט ראשון %15 שני % 20 שלישי  %25 בנוסף, יוצעו 

מגוון פריטים בהנחה של %30 ו-%50

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
4 קילו 
קרפיון 

ב- 100&

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409רח' שלמה בן יוסף 2

טריים דגים
שבת לכבוד

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

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

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה מעצב/ת ארט 
דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה



 
  

מחלקת
נוער

בס“ד

ישאו דברים:

הגאון רבי אריה לייב שפירא שליט“א
משגיח ישיבת פוניבז‘ לצעירים
הרב אורי זוהר שליט“א

הקרנת פרקי חינוך ממרן הגאון 
ראש הישיבה רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק“ל

ביום שני, ד' באב ה'תשע"ח (16/7/18), בשעה 20:45.
באולם הפיס, רחוב רבינוב, רמת אלחנן ב''ב.

-הערב מיועד לאבות ואמהות בלבד-

לקראת בין הזמנים
מפגש ייחודי יעניק לכם הורים יקרים

כלים ותובנות
להתמודדות מול אתגרי החינוך בדורינו

בס“ד

מחלקת בריאות

פרטים על סדנאות
בתחנות לבריאות המשפחה.

ך.

עיריית בני ברק,

.

להרשמה לסדנאות אלו, יש לפנות למזכירויות התחנות לבריאות המשפחה הנ“ל.

לסדנאות

קורס לנשים
ביום שני, ד' באב ה'תשע"ח

,(16/7/18)
בין השעות: 11:30-8:30,

בטיפת חלב, יואל 18, בני ברק,
טל: 03-6185662 ,03-6162787

03-6187750, 03-6194632

בס“ד

מחלקת בריאות

פרטים על סדנאות
בתחנות לבריאות המשפחה.

ך.

עיריית בני ברק,

.

להרשמה לסדנאות אלו, יש לפנות למזכירויות התחנות לבריאות המשפחה הנ“ל.

לסדנאות

קורס לנשים
ביום שני, ד' באב ה'תשע"ח

,(16/7/18)
בין השעות: 11:30-8:30,

בטיפת חלב, יואל 18, בני ברק,
טל: 03-6185662 ,03-6162787

03-6187750, 03-6194632

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

קבלת קהל-תוספת ועדכון
תושבים נכבדים,

במסגרת שיפור השירות לציבור, תוספת ושדרוג זמני קבלת קהל,

אנו מביאים בזה לידיעת הציבור את זמני קבלת הקהל העדכניים

במשרדי אגף החינוך של העירייה, על מחלקותיו ויחידותיו השונות:

לוח הזמנים החדש יחל אי"ה

מיום ראשון, כ"ה  בתמוז ה'תשע"ח (8,7,18),

הן לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה הבעל"ט

והן לכלל ימות השנה, כדלקמן:

בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי - בין השעות 11 לפנה"צ-1 בצהריים.

בימי רביעי-לא מתקיימת קבלת קהל.

לידיעת הציבור: בשבוע האמצעי של "בין הזמנים",

מיום שני, י"ז באב ה'תשע"ח (29,7,18)

עד יום שישי, כ"ב באב ה'תשע"ח (3,8,18),

יהיו משרדי האגף סגורים, בשל חופשה מרוכזת.

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

קבלת קהל-תוספת ועדכון
תושבים נכבדים,

במסגרת שיפור השירות לציבור, תוספת ושדרוג זמני קבלת קהל,

אנו מביאים בזה לידיעת הציבור את זמני קבלת הקהל העדכניים

במשרדי אגף החינוך של העירייה, על מחלקותיו ויחידותיו השונות:

לוח הזמנים החדש יחל אי"ה

מיום ראשון, כ"ה  בתמוז ה'תשע"ח (8,7,18),

הן לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה הבעל"ט

והן לכלל ימות השנה, כדלקמן:

בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי - בין השעות 11 לפנה"צ-1 בצהריים.

בימי רביעי-לא מתקיימת קבלת קהל.

לידיעת הציבור: בשבוע האמצעי של "בין הזמנים",

מיום שני, י"ז באב ה'תשע"ח (29,7,18)

עד יום שישי, כ"ב באב ה'תשע"ח (3,8,18),

יהיו משרדי האגף סגורים, בשל חופשה מרוכזת.



כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  
11-13/7/2018
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באר שבע

+5 חדרים
דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

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

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

+5 חדרים

 בבר אילן דירה הכי גדולה 
מושקעת מאד, 3 חד' 81 מ"ר, 
מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 

_____________________________________________)28-28(תיווך יעקב 054-4901948

 ברח' חברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. דירה 
מושקעת, חזית, חניה 

צמודה, ומעלית. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה! בבר אילן 4 חד' 
ק"א, מרפסת סוכה, משופצת, 

צנרת חדשה, 2 שירותים, 
מיידי, 1,275,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)28-28(יעקב 054-4901948

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב טבריה באיזור 
רחוב עמי דירת דופלקס 
ק"א סלון ומטבח וק"ב 4 
חד' גדולים, הכל משופץ 
יחד 130 מ"ר, עם חניה 

צמודה.  2,600,000 ש"ח 
בלעדי ליתווך ש.מאירוביץ 

 ,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 קוטג' גדול 335 מ"ר בנוי, 
יח' הורים, חצר וחניה פרטים, 4 
מרפסות 11חד' ביסמנט עם כ. 

_____________________________________________)26-29(נפרדת, לל"ת 054-2362074

ביתר

 שכונה י"א 4 חד' 106 
מטר איזור המבוקש ביותר 

עם מעלית, קומה 2/4 שווה 
לראות תיווך "בית בית"  

052-4462863)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ו' דירה 2 חד' 
ק"ק+אופציה לבניה לל"ת

050-4171759 שלמה
_____________________________________________)27-30ל(052-7201904 משה 

 בגן העיר, דופלקס מהמם 
220מ"ר מחולק ל-3 דירות 

מושקעות: 5 חד', 3חד', 1.5 
חד'. מעלית ל-2 הקומות, 

מרפסות נוף פתוח, מחסנים. 
3,280,000 ש"ח גמיש 

052-7111717)27-30(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברחוב 
ירושלים, פנטהאוז 

חדש, מושקע, יוקרתי, 
5 חד'+מרפסת, נוף 

פנורמי מדהים!!, מחיר 
הזדמנותי, מיידי, 

מפתח בתיווך אשכנזי
03-5791770)27-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גדולה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין קטן, תיווך 
_____________________________________________)27-28(אשכנזי 03-5791770

 הבית הכי יפה באלעד 
יוצא למכירה! במדרוגים 
על הפארק באבן גבירול 

5.5 חד' 160 מ'+גינה 
150 מ"ר מושקעת מאד. 
רק 2,850,000 ש"ח ורק 

ב"אלעד נכסים" 
052-8939050
03-9088872)28-28(_____________________________________________

 בנחלת יצחק )פונה 
למאירי( 4 חד' 180 מ"ר 
+ מרפסת מהסלון לנוף 

רק 1,560,000 ורק 
ב"אלעד נכסים" 

 03-9088872
052-8939050)28-28(_____________________________________________

 הכי מציאה!!! 4 חד' 
בפינת שמעון בצדיק עם 

נוף מהמם ליער!!!+סלון 
ענק מטבח חדש רק 

1,450,000 ורק ב"אלעד 
נכסים" 052-8939050

03-9088872)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה! 
"שחף נכסים" 4 חד'+יח' 
הורים מוארת ומטופחת 

1,490,000 ש"ח גמיש
052-5752500)28-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה בבנין בוטיק 

באבטליון 3 חד' 90 מ"ר 
מ"ב+מרפסת 15 מ"ר רק 
1,260,000 ורק ב"אלעד 

נכסים" 052-8939050 
03-9088872)28-28(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור משכרות רק 600 אל"ש 
רחוב רש"י במחיר שלא יחזור 

על עצמו כל הקודם זוכה!
_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד' אברהם אבינו 
דירה מחולקת ל-2 יחידות דיור 

ב-690 אל"ש כל הקודם זוכה
_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד' מחולקת ל-3 
יחדות דיור מושכרות נטו 

4,300 ש"ח משופצת כחדשה 
745 אל"ש 

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 ו- החדשה רחוב אחזיה 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מושכרות ב-4000 ש"ח נטו 
במחיר מציאה משה אלוש 

054-3255667)28-28(_____________________________________________

 חלוקת דירות במחירים 
הכי זולים כולל השכרת 

היחידות ללא עלות בשנה 
הראשונה! 

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ג' ברחוב 
המעפילים משופצת מהיסוד 
מחיר 735 אל"ש משה אלוש 

054-3255667)28-28(_____________________________________________

 מעוניינים למכור את 
הנכס התקשרו עוד היום 

054-3255667 וקבלו את המיר 
והשירות הטוב ביותר!

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 דירת 4 חד' כ-90 מ"ר 
מעולה לחלוקה במחיר 

מציאה! משה אלוש 
054-3255667)28-28(_____________________________________________

 דירת 3 חד' בסנהדרין ק"ב 
מעולה לחלוקה רק 455 אל"ש 

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שאול המלך דירת 3 
חד' קומה 3 מתוך 4 מעולה 

לחלוקה רק 625 אל"ש 
_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 בנחל עין גדי 4 חד' 95 
מ"ר, חצר מרוצפת 50מ"ר + 

פרגולה, סורגים, כניסה פרטית. 
_____________________________________________)28-31(1,400,000 ש"ח 054-7208799

 בחברון 72 מ"ר ק"ד ללא 
מעלית+חתימות שכנים לבניה 

_____________________________________________)28-28(בגג "בנין עד" 050-4152330

 באיזור רש"י: *דופלקס 
ענק 3,900,000 *3.5 חד' 

1,800,000 + אפשרויות בנייה 
*4 חד' 2,100,000 

_____________________________________________)B.D.A)28-28 תיווך 054-8449423

 באיזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבנייה *4 חד' 
2,100,000 *3 חד' 1,600,000 

*דירת גן + חצר 2,650,000
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור העירייה *דירת 
3.5 חד' 90 מ"ר, יפה 

1,750,000 *דירת 5 חד' + 
אפשרויות בנייה 2,000,000
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בטאבו 
משותף באיזור אליעזר/
קוק 62 מ"ר משופצת 

ויפה לביא-נכסים 
054-8834479)28-28(_____________________________________________

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

2,135,000 גמיש
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבנייה ברח' כהנמן+ליווי-
בנקאי! דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,450,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/0523344721)28-28(_____________________________________________

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

החל מ- 1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

בטאבו תיווך-ישוב-הארץ
 03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
םינת סוקולוב דירות 3/4 חד', 

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

תיוך-ישוב-הארץ 
03-8007000/0528090)28-28(_____________________________________________

 ביהודה הלוי התאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,500,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 במימון 150 מ"ר 
משופצת ומושקעת + 

אופ' לסוכה 12 מ"ר ק"ב 
חזית+אופ' ליחידה בק"ק 
+חניה 2,825,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)28-28(והשקעות 052-7652801

 מציאת השנה! 
באיזור הראשונים! 4 חד' 

1,450,000 ש"ח * באיזור 
אדמור מגור 3 חד' חדשה 

*בצייטלין 3 )60מ"ר( + 
אפש' בניה על הגג "אלוני-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 052-7610603

 בעזרא חזו"א, 140 מ"ר 
ק"ו נוף לבית קברות, מפוצלת 

ליח"ד, חדשה, מחיר גמיש 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בלוין מרישא, ק"א 
מפוארת + מעלית + חניה, 

80 מ"ר, 1,730,000 תיווך-
_____________________________________________)28-28(הנדלן 050-4177419

 למתבגרים במוהליבר בנין 
חדש חזית, 110 מ"ר+מרפסת 
כ-50 מ"ר+חניה ומחסן ק"א, 

_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

בשיכון ה' בבר אילן,
דירת גן, 3 חד', 70 מ"ר 
+ סוכה + חצר 50 מ"ר 

+ א.להרחבה "מקסימום-
_____________________________________________)28-28(נדלן" 052-7683068

 במנחם בגין דירת גן 6.5 
חד' משופצת כחדשה, חצר 

25 מטר, מחסן וחניה,
3 כיווני אויר. 

"פנחס נכסים" 055-6789653 
_____________________________________________)28-28(באין מענה להשאיר הודעה

 בגמר שלד בגולומב 
פנטהאוז 5 חד' מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-3344721)28-28(_____________________________________________

בלעדי!! בהזדמנות  
בר"ע-הרצוג דופלקס 6 

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

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074 

 בחברון בבלעדיות 
דופלקס ללא מעלית 140 
מ"ר 110מ"ר+30 מרפסת 

2,330,000 ש"ח גמיש "תיווך-
_____________________________________________)28-28(בכר-נכסים" 054-3969949

 באנילביץ דופלקס 7 חד' 
180 מ"ר ק"ג+מעלית+חניה, 
חזית מצב מעולה 4,200,000 

_____________________________________________)28-28(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה דופלקס 
220 מ"ר מחולק ל-5 חד' 110 

מ"ר ק"ג בגג, מחולק ל- 3 
חד' 62 מ"ר ודירת חדר וחצי 

+ מרפסות)מושכר ב-6,700( 
חזית, מעלית, משופצת, נוף 
_____________________________________________)28-28(מרהיב א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד'+ יח"ד ק"ג, 
חזית מאווררת חדשה+פיר 

למעלית)שכנים רוצים לעשות( 
2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 ללא תיווך, באיזור 
סלבודקא דופלקס 180 
מ"ר, מעלית, נוף, ניתן 

לחלוקה בטאבו משותף 
054-8834479)28-28(_____________________________________________

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

3,290,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בחנה סנש דופלקס 
300 מ"ר קומה א' 

ואחרונה 150 מ"ר 5 חד', 
מושקעת+150 מ"ר גג-

ענק מחיר גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בפנקס דופלקס קומת 
קרקע וראשונה 130 מ"ר 

עורפית+מעלית+חניה 
צמודה+כניסה פרטית 

לק"ק, יחידה נפרדת 
2,450,000 ש"ח 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 למכירה בק. הרצוג 
דופלקס 250 מטר משופצת 
ברמה גבוהה מאוד אופציה 
לטאבו משותף בקלות יש 

מעלית וחניה "פנחס נכסים" 
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 בקיבוץ גלוית בבלעדיות 
ק"א+מעלית 140 מ"ר+יחידה 

30מ"ר 2,650,000 ש"ח 
"תיווך-בכר-נכסים" 

054-3969949)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-28(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות ברח' סוקולוב 
בבניין חדש ומאוכלס 5 חד' 

גדולה ויפה לביא-נכסים 
054-8834479)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באיזור 
אהרונוביץ בטאבו 
משותף )אפשרות 

למשכנתא( 5 חד' 130 
מ"ר, ענקית, מעלית. 

2,330,000 לביא-נכסים
054-8834479)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור 
סוקולוב בבניין חדש 

ומאוכלס 5 חד' גדולה 
ויפה לביא-נכסים 

054-8834479)28-28(_____________________________________________

 בלוין דירת נכה 5 
חד' ענקית, חדשה, מיידי 

2,500,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/0523344721)28-28(_____________________________________________

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

חדש 3,100,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

2,500,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 5 חד' 
ענקית, אופציה בגג+חתימות 

2,300,000 תיווך-ישוב-הארץ
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור 
המבוקש בלנדא 5 חד' 

120 מ"ר משופצת 
ומושקעת ק"ד, 

חזית+מ.שמש+מעלית 
2,600,000 ש"ח 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בבילו, בטרום בניה, 5 חד' 
גדולה, קבלן אמין 2,200,000 

תשלומים נוחים, ק"ג 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419 

 חדשה בשוק!! 
הזדמנות במכבים! 

3.5חד'+סוכה, ק"א, 86 
מ"ר, משופצת מהיסוד, 

מחסן, אופציה, בבלעדיות 
1,460,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 המחיר ירד!! סמטת 
רחל 2.5 חד' ק"ב 70מ"ר, 

מושקעת, אופציה, 
בבלעדיות רק 1,410,000 

ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בהזדמנות 
בר"ע-הרצוג דופלקס 6 

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

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074 

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

אופציה על הגג)בטון( 
1,490,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! בהרב קוק 4 חד', 
יפה, מעלית, חניה, מחסן, 

_____________________________________________)28-28("בנין עד" 050-4152330

 ברבי עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+אפשרות 

בניה בגג)יש חתימות(, 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820)28-28(_____________________________________________

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

מיוחד ל "אביחי-מתווכים" 
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד', ענקית, 
מחולקת+אפשרות בנייה 

על הגג, רק 1,690,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח )לא כולל את היחידה( 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 מציאה בהרצוג 
4 חד' בבנין בוטיק 

משופצת ויפה ק"ד 
חזית+מעלית+מחסן 

2,050,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד' 90 מ"ר+סוכה דירה 

חדשה בניין חדש כיווני 
אויר דרום/מזרח קומה 4 

1,650,000)גמיש( 
"פנחס נכסים" 055-6789653 

_____________________________________________)28-28(באין מענה להשאיר הודעה

 בבלעדיות ברבי עקיבא 
4 חד' דירה יפיפיה קומה 2 
הבניין שקט 3 כ"א + סוכה 

1,880,00)גמיש( "פנחס 
נכסים" 055-6789653 באין 

_____________________________________________)28-28(מענה להשאיר הודעה

 מציאה בצייטלין שך, 4 
חד' משופצת כחדשה, חזית, 

מעלית, חניה, סוכה גדולה, 
1,920,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בבלעדיות, בטרום 
בניה)אכלוס שנתיים( בהרב 

ניסים, 4 חד' יפים קבלן אמין, 
חזית. 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 מיקום בניין מעולים 
בקובלסקי 4חד' ק"ב 
חזית 95מ"ר במחיר 
לסגירה! 1,750,000 

ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
גדולה ק"ב מושקעת 

מאד יחידת הורים מזגן 
מרכזי רק ב- 1,580,000 

מיקום ובניין מעולים 
'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4 חד' 
ענקית 95מ' משופצת 

כחדשה מטבח חדש רק 
ב- 1,590,000

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
0583200078)28-28(_____________________________________________

 באביעד 4 חד' ק"א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש סוכה במחיר 

לסגירה! 'אפיקי נדלן 
בועז' 03-5702323 

0582300078)28-28(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של": 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

050-4156080)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי משרד 20 מ"ר 
ק"ק מפואר, 500,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(גמיש תיווך-הנדלן 050-4177419

 בהשניים ק"א 3 +  
מרפסת + שטח מוצמד 95 מ' 
+ אפש' בנייה *בפלמ"ח ק"ב 

3.5 משופצת 1,400,000 ש"ח 
*בקובלסקי, 3 עם יחידה בנויה 

מושכרת + אופ' ליחידה נוספת. 
*בחברון ק-5 240 מ"ר בנוי + 

חניה בטאבו *באיזור שמעון 
הצדיק 3 ו4 חד' בבנייה *בק.
הרצוג/פ. כץ 3 בבנין בהליך 

_____________________________________________)28-29(היתר 03-7153000



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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

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

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בבן זכאי קרוב 
לבעלזא, 2 יח' של 2 

חד', משופצות, בק"ק 
ומושכרות, 1,450,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, דירת 3 חדרים, 72 
מ"ר, מסודרת ומאוורת, 

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

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

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

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

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרחוב רמב"ם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים 
משופצים מחדש עם 

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

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

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

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

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

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

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

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

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

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

נוף פתוח, חזית, 
1,960,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בשמואל הנביא, 5.5 חד', 
ק"ק, מרפסת ענקית + חצר 
פרטית, מפוצלת ל- 3 דירות, 

)להשכרה ב- 9,500 ש"ח(, 
בקרוב תמ"א 38, 2,070,000 

_____________________________________________)24-35(ש"ח 050-4102542

נתיבות

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 מציאה!!! ברבי 
עקיבא באיזור אלישע 

4.5 חד' 120 מ"ר 
חזית משופץ, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון, 

אופציה לבניה על הגג 
2,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג אזור 
ישעיהו 4 חד' גדולה 

כ-100 מטר, ק"א חזית, 
לא משופצת 1,690,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 035797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברח' 
יגאל, 3 חד' חדשה 

לחלוטין, כניסה פרטית 
מתוך חצר משותפת, 
מיידי. מפתח בתיווך 
_____________________________________________)27-28(אשכנזי 03-5791770

 3 חד' בחיד"א יפה, 
מטבח וחשמל חדש, מרפסת 

סוכה. 1,540,000 ש"ח 
052-7112336)27-28(_____________________________________________

 ברחוב חרל"פ ליד 
רח' טבריה 3 חד' 

ק"ג, עורפית, דירה 
משופצת עם גג בטון. 

ואופציה לבניה על הגג. 
1,530,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביהודית! 3 חד', כ-90 
מ"ר ק"ג+היתרים, נוף פתוח, 

למבינים!! 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ל(גמיש 058-7656749 לל"ת

 לל"ת באלישע 3חד' 
כ-70 מ"ר, חזית, משופצת, 
יפה וממוזגת+אופציה מיידי 

_____________________________________________)27-30ל(1,720,000 052-7688388

 דירת 2 חד' במקור חדר, 
3 כ"א ברח' ביאליק שקטה, 
מצויינת להשקעה. 950,000 

_____________________________________________)27-30(ש"ח. תיווך 050-3333699

 למכירה דירת נכה, 2 
חד' ק"ק קהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)28-29(לויז'ניץ 052-8841133

דופלקסים

 ברמת שלמה 3 מושקעת 
,מרווחת ומוארת, מונגשת 

לנכים, 2 מרפסות. 
054-6468282)27-30(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 
_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

עמנואל

 בהרב קוק/בן גוריון, 
4 חד', משופצת יפיפיה, 
ק"ג, מעלית, כ-65 מ"ר. 

תיווך אשכנזי 
03-5791770)27-28(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרב קוק 
השקט 4.5 חד' 100 מ"ר ק"ב 

ואחרונה א.בגג ובצד 8 מ"ר 
מצב מעולה 1,830,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 באיזור יהודה הנשיא בן 
זכאי, 4 חד' 93 מ"ר+אופציה 

בתהליך בעירייה 40 מ"ר 
בצד, ק"ג גג בטון חזית 

משופצת+חניה א.פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
4 חד' 90 מ"ר ק"ג+מעלית, 

זקוקה לשיפוץ, חזית, נוף, 
אופ' בצד 9 מ"ר 1,600,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במרכז רח' שקט 4.5 חד' 
123 מ"ר ק"ב אחרונה א.בגג 
חזית 4 כ"א שמורה מתאימה 

לחלוקה 2,150,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה בבנין 
חדש, 4 חד', מושקעת, 

מרפסת, נוף 2,100,000 
לביא-נכסים 

054-8834479)28-28(_____________________________________________

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

1,795,000 גמיש 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

1,935,000 גמיש 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

1,700,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באלישע 4.5 
חד', משופצת, קומה 

אחרונה+אופציה 2,300,000 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד+ יחדיה 

החל מ- 2,350,000 תיווך-
ישוב-הארץ

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר 
דירות 4 חד' 2,200,000 ש"ח

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 
חד'+סוכה ענקית ק"ב 

משופצת וממוזגת 
כיוונים מעולים אופציה 
גדולה לבניה נוספת ב- 

1,650,000 ש"ח
03-5702323

054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 90 
מ"ר, משופצת+סוכה ק"ג 
א.בגג בטון כולל חתימות 

שכנים 4 כ"א חניה משותפת 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 חדשה בשוק!! 
הזדמנות במכבים! 

3.5חד'+סוכה, ק"א, 86 
מ"ר, משופצת מהיסוד, 

מחסן, אופציה, בבלעדיות 
1,460,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

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

מחיר: 1,400,000 גמיש
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/0505750880)28-28(_____________________________________________

 ביונתן- בהליך פינוי 
בינוי! 3 ח"ד, מרווחת, 

ק"ג ואחרונה, מושכרת! 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)28-28(_____________________________________________

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

תוכניות אצל "אביחי-
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד', ענקית+גג רק 

1,725,000 "אביחי-
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 בר"ע במיקום 
מרכזי! 3 חד', ק"ק, 

מחולקת, לכל מטרה, רק 
1,450,000 ש"ח

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 מציאה! בנורדאו, דירת 
נכה! 3 חד'+ אופציה 
מוכנה+ חצר+ חניה.

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק+אופציה 
מוכנה של 15 מ"ר, 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 באיזור הרב שך 3 חד' 
80 מ"ר ק"ג+א.בגג+היתרים, 

חזית 3 כ"א, משופצת מתאים 
לחלוקה 1,950,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

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

בניה ל-52 מ"ר+חניה 
 1,770,000

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

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

 1,125,000
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור 3 חד' 70 

מ"ר מרווחת ומסודרת קומה 
שניה חזית, 3 כ"א דוד גרוס 

_____________________________________________)28-28(רי/מקס 050-4122744

 בסוקולוב 3 חד' כ-80 
מ"ר ק"ב+2 יחידות כ"א50מ"ר 

מפוארות!!! 2,525,000 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

ואחרונה משופצת 1,320,000 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן הקריה 050-300121

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

1,495,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

1,195,000נדל"ן-הקריה
050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

אופציה ל-240 מ"ר 1,590,000
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

מ"ר, 1,375,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(נדל"ן הקריה 050-3000121

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

הארץ
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד', ק"א, 
חזיתית+ אופציה 1,580,000

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,800,000 

תיווך-ישוב-הארץ
03-8007000/0527168090)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח תיוך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-3344721)28-28(_____________________________________________

 חדשה! באנילביץ 3חד' 
מרווחת, חזיתית+ מרפסת-

שמש 1,750,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)28-28(_____________________________________________

 בגמר-שלד בגולומב 
דירת-נכה 3חד'+ חצר 

מרווחת 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד', משופצת 70 

מ"ר עורפית ושקטה, 
ק"א 1,270,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-5290600)28-28(_____________________________________________

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

מהיסוד, ק"ג)גג 
בטון( 1,530,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-5290600)28-28(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד' 
75 מ"ר חזית ק"ג+אופ' 

לחלוקה מיידית+אופ' בגג 
1,600,000 "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' גדולה 
חזית לז'בוטינסקי צד בני 

ברק בניין חרדי קומה ג' גג 
רעפים+אופציות 1,350,000 

ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' באבוחצירה 
קומה ד' גג בטון חזית בניין 

אברכים+אופצייה בצד 
פינוי מיידי 1,250,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' שלמה בן 
יוסף, משופצת מאוד 72 

מ"ר+יחידה 30 מטר חדשה 
מושכרת קומה ב' 1,700,000 
_____________________________________________)28-28(תיווך אלטרנטיב 0545500263

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
ליד הרצל משופצת בניין 

אברכים+סוכה 17 מטר קומה 
ב' גג רעפים 1,400,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 בפ"כ 3 חד' 70 מטר 
קומה 2ה.סוכה וממ"ד הדירה 
משופצת כחדשה+יחידת דיור 
30 מטר מושכרת במחיר טוב.
"פנחס נכסים" 055-6789653 

_____________________________________________)28-28(באין מענה להשאיר הודעה

 גמיש ברבי אליעזר 3.5 
חד' חזית משופץ כליל+2 יח"ד 

מושכרות 2,470,000 גמיש 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בהרצוג 3 חד' חזית 
משופצת כליל מפוארת+יח"ד 

מושכרת, ק"ג)גג בטון( 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק בניין אברכים 

משופצת כ-70 מ"ר+אופציה 
לסוכה 1,340,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאה! בעלי הכהן 
בבניין חדש 3.5 חד' 

במקור! מרפסת שמש/
סוכה רק ב-1,650,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 51, 
דירת 3 חד' גדולה ומרווחת 
קומה 2, חזית 75 מ"ר 2+ 
מרפסות)ניתן להפוך לחדר 

נוסף( דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 12 
דירת 3 חד' 84 מ"ר משופצת, 
גדולה ומרווחת קומה 4, סוכה 

גדולה, 2 כ"א. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)28-28(מקס 050-4122744

 דירה להכנס! 3 חד' 
ק"א בז'בוטינסקי עורפי 

65 מ"ר ב-1,280,000 
ש"ח 'אפיקי-נדלן-בועז'

03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ60מ"ר+אופציה 30 מ"ר 

אין מחיר כזה בשוק! 
1,230,000ש"ח

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 המחיר ירד!! סמטת 
רחל 2.5 חד' ק"ב 70מ"ר, 

מושקעת, אופציה, 
בבלעדיות רק 1,410,000 

ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________)

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

אופציה על הגג)בטון( 
1,490,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)28-28(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה ד' גג רעפים 

מחיר 1,230,000 ש"ח
אורי, תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה 1, מסודרת. 
1,230,000 ש"ח מחיר גמיש

אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון דירת 
נכה 2.5 חד'+ מזגנים, רמת 

גימוק מושלמת, חדשה.
054-8449423 1,200,000

B.D.A 28-28(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 2.5 
חד' 45 מ"ר ק"ק משופצת 

כחדשה א.להרחבה 1,280,000 
ש"ח גמיש 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

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

מהיסוד 1,320,000 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בקוטלר 2.5 חד' 
גדולים אפשרי לחלק 

ל-3 חד' 75 מ"ר שמורה 
במחיר מיוחד "אפיקי-

_____________________________________________)28-28(נדל"ן-בועז"053-2764220

 בפלמ"ח ק"א מרכזי 
ביותר 2 חד' גדולים 

מטבח ניפרד 55 מ"ר 
אופ' לסוכה אינסטלציה 
חדשה 1,230,000 ש"ח 

 054-8474843
03-5702323)28-28(_____________________________________________

 דו משפחתי 5 חד'+יח' 
דיור 250 מ' על מגרש חצי 

דונם+נוף מרהיב לכינרת 
1,500,000 ש"ח גמיש בהצעה 

רצינית. עינב ציאדה יועצת 
_____________________________________________)28-28(נדלן 050-2442446

 באיזור מתחרד קרוב 
מאד למרכז העיר 3 חד' 

משופצת מהיסוד, גינה 70 
מ"ר מטופחת, כניסה פרטית 
620,000 ש"ח גמיש בהצעה 

רצינית עינב ציאדה יועצת נדלן 
050-2442446)28-28(_____________________________________________

 בבר כוכבא 3 חד' מסודרת 
ק"ג +נוף לכינרת פוטנציאל 

מעולה 500,000 ש"ח גמישות 
קלה עינב ציאדה יועצת נדלן

050-2442446)28-28(_____________________________________________

 ברמות א' קומה וגישה 
נוחה מרווחת, נוחה, מרפסות, 

מחסן ויחידה "כהן נכסים" 
050-6538002)28-28(_____________________________________________

 ברח' חיד"א דירת 20 מ"ר 
מושכרת מעולה למשקיעים/

זוגות צעירים 600,000
_____________________________________________)28-28(050-5770820 "ביתא"

 בגבעת שאול/קרית משה
בבעל השאילתות ק"א מוארת 
מאד 3 כ"א לשיפוץ/השבחה 
משמעותית 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28("ביתא" 050-6334303

 בק.משה קרוב לרכבת 
דירת 4 חד' קומה נוחה 

בתהליך מתקדם תמ"א 38 
מעולה להשקעות.

_____________________________________________)28-28("ביתא" 050-6334303

 2/3/4 חד' במחירים 
סבירים. "תיווך משה" 

054-9388085)28-28(_____________________________________________

 ברמות-זרחי: וילה 10 
חד')236 מ"ר( +גינה )220 

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח! 

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 
חד' )83 מ"ר נטו(+חצר )27 

מ"ר(+ת.ב.ע, 55 מ"ר, משופץ, 
כ"פ. 2,080,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג': קוטג' 5 
חד'2+ גינות-)85 מ"ר(, 

נוף, אור, גישה נוחה בזרחי. 
1,700,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב': דו משפחתי, 
300 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 03-5713375

 ברמות א': 4 חד')82מ"ר 
נטו(+גינה)51מ"ר(+ת.ב.ע, 

כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 
_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות א: 3 חד' )61מ"ר( 
+ ת.ב.ע, לתוספת, ק"א, 
רציניים בסולם יעקב, רק 
1,580,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א': 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף, אור, כיוונים, 

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב': 3.5 חד' 
משופצת + ת.ב.ע, מרפסת, 

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א': 3 חד')60 מ"ר 
נטו(+ת.ב.ע להוסיף 109 מ"ר 
ולחלק! נוף, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 3 חד' לא משופצת, קומה 
א', בנווה יעקב מחיר מציאה!
_____________________________________________)28-28("תיווך משה" 054-9388085

 בנווה יעקב 2 חד', 56 
מ"ר ק"א+רישיון ל-35 מ"ר 
_____________________________________________)28-28("תיווך משה" 054-9388085

 להשקעה ברח' שפירא 
דירת גן 3 חד' מושכרת לאברך 

200 ש"ח רק 700,000 ש"ח
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 להשקעה ברב צבאן חרדי 
4 חד'+מרפסת מושכרות 

2,550 ש"ח רק 850,000 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)28-28(_____________________________________________

 להשקעה חרדי רחוב 
תאנה 3 חד' 85 מ,ר מושכרת 
2,500 ש"ח רק 750,000 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)28-28(_____________________________________________

 מציאה באלפסי 3 חד' 
מיקום מעולה רק 600,000 

ש"ח תיווך ארץ הצבי 
08-9931163 052-5253470)28-28(_____________________________________________

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 

650,000 ש"ח גמיש לרציניים 
_____________________________________________)28-31ל(בלבד! 050-7877767

ערד
 מציאה קומה שלישית 

2.5 חד' מושכרת 1,100 ש"ח 
רק 2,350,000 ש"ח תיווך 
ארץ הצבי 052-5253470 

08-9931163)28-28(_____________________________________________

 מציאה קומה רביעית 
2 חד' רק 1,850,000 ש"ח 

תיווך ארץ הצבי 08-9931163 
052-5253470)28-28(_____________________________________________

 בסורוצקין, ק"ב 124 מ"ר 
בנוי+מרפסת גדולה, 3כ"א, 

מוארת ומאווררת+נוף, מיידית
3,600,000 "ברכת רחל" 

052-2585889)27-27(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

+5 חדרים
 דירה מהממת ומושקעת, 

ליד הרכבת, 5 חד', ק"א, 
1,180,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי 08-9931163
052-5253470)28-28(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2חד' 
משופצת+ אופציה בגג-בטון 

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5חד', ק"א 
מיידית 1,330,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)28-28(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

מגרשים

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 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(_____________________________________________

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

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)28-31ל(054-7342396, 054-4520649

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

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

 למכירה עסק בבני-ברק 
למוצרי תינוקות וחבילות 

לידה, פעיל ומצליח 8 
_____________________________________________)27-30(שנים, 052-5346959

 ביחזקאל 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע מוגבהת, 
משפצת, ממוזגת, מסורגת. 

050-8676410)25-27(_____________________________________________

 בצירלזון 2 חד', ק"א 
משופצת כולל מזגנים- ללא 

_____________________________________________)25-28ל(ריהוט 054-4770245

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

 לזוג צעיר בנורוק 2חד' 
חדשה מרוהטת ממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)26-28ל(ש"ח 052-7663771

חריש
 דירת גן חדשה 4 חד' 

ריהוט חלקי ממוזגת, קרוב 
לביה"כ ומוסדות חינוך 2,800 

_____________________________________________)25-29ל(ש"ח 053-8208977

 לרגל סגירה למכירה 
במציאה! 300 שמלות כלה, 
_____________________________________________)25-32(בדים, נעליים 053-2827371

 נתי המתווך לציבור הדתי 
דירות להשקעה בנתניה החל 

מ- 800,000 הדירות מושכרות 
_____________________________________________)25-28(כעת 050-5766979

מבנים

 מגרש בק. הרצוג לבניית 
6 קומות )דירות 5 חד'( 

4,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-28ל(050-4102467

פתח תקווה

קריית ביאליק

 בהנגב 3חד' ק"ב+מעלית 
וחניה משופצת וממוזגת 

3,800 ש"ח מיידי 
_____________________________________________)26-29ל(050-6730711 

 דירת חדר בקהילות יעקב 
25 מ"ר ליחיד/ה ריהוט מלא 

וחדש ממוזגת כחדשה 1,800 
_____________________________________________)26-29ל(ש"ח 052-3073826

 בויז'ניץ יחידת דיור 
ממוזגת משופצת ללא ריהוט 

מיידי 2,000 ש"ח 
054-5634160)26-30(_____________________________________________

 ברח' רבינו אשר 8 יח"ד 
ממוזגת מרוהטת ומאובזרת 

1,600 ש"ח כולל מים.
_____________________________________________)26-28ל(050-9734807

 בהדר גנים בחנה רובינא 
4חד' ק"ג+מעלית פינוי אמצע 

אוגוסט 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)26-29ל(054-3030177

 להשכרה/למכירה חנות 
באלעד נחלת יצחק כ-27 מ"ר 

2,700 שכירות מיידי 
_____________________________________________)25-28(050-4153484 לל"ת

 במושב נטועה, צימרים 
מרווחים וגדולים, מתאים 

למשפחות ברוכות ילדים, קרוב 
למירון + בריכה גדולה בחצר, 
052-4022289 ,052-6058873)26-29(_____________________________________________

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

משפחתי+בריכת שחייה 
_____________________________________________)25-28(פרטית 050-4266268

 בר' עקיבא 13 ב"ב מחסן 
22 מ"ר, עם גישה לרכב 

בחניון, מואר ומאוורר 
054-4992952)26-29(_____________________________________________

 מציאה! בכהנמן 83 ק"ד 
123 מ"ר 5 חד' גדולים מטבח 
חדש 3 כ"א סוכה, מיידי 5,350 

_____________________________________________)27-28ל(050-7489258

 בשיכון ה' צירלזון 5 חד' 
חדשה מהקבלן, קומה 2, 

6500 ש"ח לל"ת
052-2097000)25-28(_____________________________________________

דופלקסים
 בהזדמנות פנטהוז 

ברח' ה-93, 5 חדרים חדשה 
ומהממת,במחיר מעולה.

052-3330965)26-29(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

 ברוזובסקי 5.5 חד' ק"ב 
1,790,000 ש"ח יח"ד הורים 

מרווחת + מ.סוכה "סיטי 
_____________________________________________)27-30(נכסים" 050-3955955

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד', 
חדשה+סוכה, ק"ד, 

ללא מעלית 4,000 ש"ח 
כניסה מאלול 
052-7665551)27-30(_____________________________________________

 ברמז, דירת 4 חד' חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים. 

6,300 ש"ח 054-8418243
_____________________________________________)27-30()ללא תיווך(

 ברח' הרצוג 4 חד' גדולים 
ק"ב, משופצת וממוזגת+סוכה 

וחניה, לל"ת. 050-9111109
_____________________________________________)27-30ל(050-9111108

 4 חד' ברחוב הרצוג 
ליד הרב קוק השקט, 

ק"ב, משופצת, חזית, 
מיידי 4,200 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

 יחידה חדשה 3 חד' 
כ-60 מ"ר ק"5 עם 

מעלית, שלושה כיווני 
אוויר, מוארת ממוזגת. 
מרוהט קומפלט כולל 

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

יוסף. 4000 ש"ח 
052-7610171)27-30(_____________________________________________

 ברח' חברון 2 חד' ק"ב 
יפיפיה, משופצת כחדשה 

מרוהטת וממוזגת
_____________________________________________)25-28ל(050-6285999

 באברבנאל 2.5 
חד'+מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א מחיר 3,000 ש"ח 
אורי תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ג' יח"ד 2 חד' 35 
מ"ר ק"א, ממוזגת, ללא ריהוט, 

_____________________________________________)27-28ל(מיידי. 050-2101838

 יח"ד 2 חד' מרוהטת 
ממוזגת+דו"ש בק.הרצוג 

_____________________________________________)27-28ל(2,500 ש"ח 054-5523432

 דירת 4 חד' +גג+חניה 
צמודה ,קומה 4 +מעלית 

בפרנקפורטר 12,מול 
ביה"כ מקור חיים

052-6337918 )27-30(_____________________________________________

 להשכרה כ-60מ"ר בלב 
גאולה, מיקום מעולה, מתאים 

לעסק/משרד במחיר מציאה 
053-3110323)27-29(_____________________________________________

 מחפש לפתוח חנות? 
להשכרה באלעד חנות 

מתאימה לנעליים/אוטופדיה 
_____________________________________________)27-30ל(ולכל מטרה 050-4136129

 למכירה בבאר שבע, 
בשכונה ט' מול גרנד קניון 

ב' בניין עם מעלית 50 מ"ר 
משופצת המיסוד ברמה 

גבוהה עם פוטנציאל להשכרה 
2,500-2,650 ש"ח תיווך "בית 

_____________________________________________)28-28(בית" 052-4462863

 מציאה! בבאר שבע, 
מול כניסה לאונברסיטה, בנוי 

מהיסוד קוטג' 170 מ"ר, 2 
מפלסים, עם תשתיות ל-4 

יחידות דיור, 9 חד')עם גג 
מרוצף 60 מ"ר+170( תיווך-

_____________________________________________)28-28(בית-בית 052-4462863

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בב"ב להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש ב"ב 
משופצת לכל מטרה מיידי 

_____________________________________________)25-28ל(054-3062814
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*2016
054-9199038

 המרכז העולמי תהילה לדוד, ירושלים.  

הרב
איפרגן

את הנופש הזה 
לא תשכחו!

החופשה המושלמת 
לכל המשפחה

כפר הנופש

בקיבוץ האון

כפר כנרת
על הים

מלון מפואר | ארוחות 
שף עשירות | מיטב האומנים 
והפעילויות לכל הגילאים | 

חוף ים נפרד למלון 
ועוד הרבה הפתעות...

אז תתחילו לארוז:

מחזור א': יא'-יד' אב 23/7-26/7
מחזור ב': יז'-כא' אב 29/7-2/8

054-9199038 | *2016

 להשכרה חנות במרכז 
ר' עקיבא, 35 מ"ר, חזית, 

מפתח בתיווך אשכנזי 
03-5791770)27-28(_____________________________________________

 להשכרה באלעד, 
חנות 40 מ"ר במרכז מסחרי, 
_____________________________________________)27-30ל(תנועה חזקה 050-4136129

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות + גלריה

במקום המרכזי ביותר 
_____________________________________________)27-28(תיווך 054-4980159

 להשכרה מבנה של 
2 קומות, חדרי לימוד 

עם חצר גדולה, מתאים 
למוסד, תלמוד תורה, 

מצוין לגני ילדים ומעון, 
באיזור תחילת ר' עקיבא
פרטים בתיווך אשכנזי 

03-5791770)27-28(_____________________________________________

 להשכרה! מחסנים 
בגדלים שונים ב"מרום שיר" 

ברח' הרב לנדא ב"ב
050-4120130)27-30(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
ברחוב סוקולוב ב"ב, גישה 

לרכב, חשמל ומים.
_____________________________________________)27-30ל(050-4163546

 להשכרה במיידי משרד 
13 מטר משופץ, ממוזג עם 

שירותים באיזור רבי טרפון ב"ב 
_____________________________________________)27-30ל(053-5219092

 להשכרה בלב המרכז! 
במיקום מעולה, משופץ 

וממוזג למשרדים/מכירות 
ולכל מטרה

054-8597985)28-28(_____________________________________________

אופקים
 וילה באופקים 8 חדרי 

שינה, 4 מפלסים, ממוזגת + 
בריכה + פינג פונג.

054-8486564)28-29(_____________________________________________

נופש משפחתי בבית הארחה סוסיא 
לציבור הדתי והחרדי
בואו לחווית הר ומדבר שטרם היכרתם!!!

 רבע שעה ממערת המכפלה
 ארוחות מהדרין

 בריכת שחיה נפרדת
 מדשאות ומרחבים

 טיולי מעינות וחוויות מדבר
 טיולי ג'יפים ואופנים

5-10 אוגוסט    | בעז"ה כ"ד-כ"ט אב 
רס" - ו ט בר  ל סי " ם:  י פרט ל

052-711-8455  

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

וילות ובתים

 בלעדיות! השקעה 
בטוחה! במוהוליבר 

ק"א 95מ"ר, שותפים 
חוקית, מושכרת 8,000 

1,375,000 ש"ח
מ.כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז ברח' 
התשעים ושלוש, 5 חד' חדשה 

ומהממת 2,350,000 ש"ח
052-3330965)28-29(_____________________________________________

 בהרב קוק בפרויקט חדש 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט 

גבוה 1,850,000 ללא-תיווך 
055-9385311)28-28(_____________________________________________

 בשפירא בבניין חדש 
פנטהאוז 5 חד' מרפסת 

ענקית מחסן 2 חנויות 
2,500,000 מיידית ללא תיווך

055-9385311)28-28(_____________________________________________

 ביוטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד 

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

2,140,000 ש"ח 
054-3320655 אתי

_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט

 כפר גנים הנשיאים דירת 
גג עם 2 כניסות 054-230027 

_____________________________________________)28-28(גניה

 בן יהודה דירה בקומה 
ומיוחדת 6 חד' ענקית+זכויות 

בנייה על הגג+2 דלתות כניסה 
2,380,000 ש"ח 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חד' 118מטר 
מ.שמש 12 מטר, משופצת, 

2,150,000 אתי 054-3320665 
_____________________________________________)28-28(תיוך דרים טרגט

 "רימקס עוצמה" בלוחמי 
הגטו, 4 חד' 98 מ"ר, קומה 1, 
חניה, מרפסת סוכה משופצת 
_____________________________________________)28-28(מהיסוד. 050-2567111 אושר

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 9, 4 חד', קומה 2, 

מעלית, חניה, שמורה ויפה. 
_____________________________________________)28-28(אושר 0502567111

 בהרב קוק בפרויקט חדש 
מרווחת 3 כיוונים, מפרט 

גבוה 1,850,000 ללא תיווך 
055-9385311)28-28(_____________________________________________

 בגד מכנס 4 חד' גדולה 
ומשופצת נוף פתוח מעלית 

וחניה 1,690,000 גמיש
054-3320655 אתי

_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט

 באיזור אחד העם 4 
חד' ק"ב משופצת במחיר 

אטרקטיבי 
_____________________________________________)28-28(052-2948691 נטלי

 בשלושה)כפר אברהם( 
4 חד'+מעלית+חניה מקורה 

כ-90 מ"ר מיידית! רק 
1,385,000 ש"ח 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נסים" בכפר 
אברהם אונטרמן, 4 חד', 

משופצת, 2 מעליות )1שבת(, 
סוכה, חניה, נוף. 

052-2656825)28-28(_____________________________________________

 במרכז העיר 4 חד' ק"א 
משופצת ומסודרת 3 כ"א 

1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 
050-4104044)28-28(_____________________________________________

 בפרישמן 4 חד'+מעלית 
_____________________________________________)28-28(מושקעת 050-03528252

 בגולד 3.5 חד'+ אופציה 
וגג ענק 1,360,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ל(ק"ב-ללא 054-7278127

 עמישב רח' צפת 3.5 חד' 
מעלית מ.שמש/סוכה 

_____________________________________________)28-28(054-2390027 גניה

 ברם בלוי)קרוב לכפר 
אברהם( 3.5 חד' משופצת 

ק"א חובה לראות!! 
050-4811122)28-28(_____________________________________________

 בלב האיזור החרדי! דף 
היומי 3 +חצי חד' משופצת 

ק"א)אמצעית( 3 כ"א 
1,290,000 ש"ח 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 ביוספטל המתחרד! 3 
חד' ק"ג)לא אחרונה( מושכרת 

לשנה ב-2850 ש"ח רק 
050-4811122 1,040,000)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)28-28(חלקית. אושר 050-2567111

 בשפירא היוקרתי! 2.5 
חד' ק"ק משופצת ויפה 3 כ"א 

050-4811122 1,225,000)28-28(_____________________________________________

 במרכז העיר 2.5 חד' 
גדולים 70 מ"ר ק"ב בצב 

מצויין 1,160,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)28-28(_____________________________________________

 ביהלום, דירה ענקית 5חד' 
)כ-150מ"ר( צריכה שיפוץ, בנין 

_____________________________________________)28-29ל(דתי, סוכות. 052-7638388

קריית ים

 בחרדי 95 מ"ר, ק/1 
נגישה להכל! מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיוק 
_____________________________________________)28-28(פרויקטים 052-2790370

 בחרדי מחולקת טובה גם 
לאירוח, 180 מ"ר וגינה מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)28-28(_____________________________________________

 דירות החל מ- 460,000 
ש"ח מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)28-28(פרויקטים 052-2790370

 בק. אתא רחוב שלום 
עליכם, פנטהאוז לבד בקומה, 

2 כניסות נפרדות מחדר 
מדריגות, מצויינת לחלוקה, 

המלצת השבוע!! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 קרית ביאליק רחוב שי 
עגנון, 3 חד', 70 מטר, צפי 

שכירות 2,300 מחיר:
510,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(מנחם כהן 053-9312551

 קרית ביאליק רחוב 
ז'בוטינסקי, 4 חד', 80 מטר, 

מתאימה לחלוקה, מחיר: 
550,000 ש"ח ניר דהן 

050-2962666)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 קרית ים רחוב יוספטל, 
3 חד', קו ראשון לים, מחיר 

650,000 ש"ח ניר דהן 
050-2962666)28-28(_____________________________________________

אדם
 בישוב גבע בנימין )אדם( 
5 דק' נסיעה מירושלים, 3 חד' 

חדשה וממוזגת ומאובזרת 
כולל מרפסת סוכה, נוף 
מדהים! רק 2,000 ש"ח

054-2040678)28-31(_____________________________________________

 להשכרה דירות בכל 
רחבי העיר בכל הגדלים שירות 

אישי ומקצועי להב נכסים 
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של דירות 
להשכרה בבני ברק ובפרדס 
כץ לשוכרים טובים, אפשרי 

מרוהטות מוטי או דוד
054-7477054 03-5444815)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר 4 

מפלסים גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית למטרת 

מגורים ועוד! לפרטים:
"סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבן גוריון )ר"ג מול עלי 

הכהן( דירת גג מיוחדת 
240 מ"ר קומה 7 חזית 
גג גדול+מעלית+חניה 

8,500 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי ברמז 4 חד' 
ק"א חזית+מ.שמש, 

סוכה מעלית חניה 6,200 
** בגוטליב חדשה 4 חד' 
ק"ד חזית, מעלית חניה 

6,300 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר בבנין 
חדש 4 חד' ק"ד+מעלית 
מיידי 5000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 להשכרה באבן שפרוט 
4 חד' 3 כיווני אויר 5,300 ק"ק 

)גמיש("פנחס נכסים" 
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד'+יחידת 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 

משופצת, ממוזגת ומסורגת.
050-8676410/050-4119420)28-31(_____________________________________________

 בגוטליב, דירת 4 
חדרים, בניין חדש קומה ד', 
חזית+חניה, מרפסת שמש, 
יחידת הורים, סוכה, מזגנים.

פינוי מיידי 6,300 ש"ח 
_____________________________________________)28-31(052-8900573 )ללא תיווך(

 בשבטי ישראל 3.5 חד' 
ק"ב, חזית, בנין חדיש+מעלית 

וחניה 3,900 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(054-8117238

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
קומה ג' הדירה מרוהטת 

3,000 ש"ח אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 אוסישקין 3 חד' קומה א' 
+מעלית, פינוי 1.8.18 מחיר: 

3,600 ש"ח אורי, תיווך אדוארד
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 ברח' מינץ' מרווחת 
וממוזגת, 3.5 חד'  כ-100 מ"ר, 

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-31ל(מעלית. 054-5778053

 באהרונסון 3 חד' גדולים 
וממוזגים לזוג צעיר 4,000 

_____________________________________________)28-29ל(ש"ח 058-3262026

 מציאה! בטבריה/קוק 
גדולה, מאווררת ומוארת 

מ.אמריקאי. כחדשה 2,700 
_____________________________________________)28-31ל(ש"ח 050-4196040

 בבעלזא 76 מ"ר, 
חזית, גדולה ומשופצת, 
ממוזגת+סוכה עד 7 חד'

_____________________________________________)28-29ל(054-8449156

 בפ"כ 2 חד' ק"ג, מפוארת 
ומאווררת, מושקעת, מרוהטת 

קומפלט 050-4180086
_____________________________________________)28-29ל(052-7152859

 אברבנאל 2.5 חד'+ 
מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א' מחיר: 2,900
אורי, תיווך אדוארד.

050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי 2 חד' 65 מ"ר 
ק"ק מוגבהת, שמורה 

054-3975847)28-28(_____________________________________________

 דירת 2 חד' ברח' צירלזון 
כניסה מיידית 2,800 ש"ח

052-4491995)28-31(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, ק"א 3,000 ש"ח

054-4797080)28-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יח"ד לבודד, 
כחדשה, מרוהטת וממוזגת, 

_____________________________________________)28-29ל(מיידי. 052-7656713

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 

2,900 ש"ח אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 בק.הרצוג יחידת דיור 
מקסימה אידאלית לזוג, 
ממוזגת ומרוהטת+נוף 

_____________________________________________)28-28ל(052-7658517

 יחידת דיור חדשה באיזור 
בית הכנסת הגדול, מושקעת 

מאד, מרוהטת ומרווחת
053-3119123)28-29(_____________________________________________

 בהרב קוק משופצת 
ומרוהטת נקייה וממוזגת מיידי 

_____________________________________________)26-30(1,700 ש"ח 054-5634160

 בגבעת שאול להשכרה 
80 מ"ר, מתאים למשרד/

גן ילדים 8,000 ש"ח כניסה 
מיידית עם חצר. תיווך ברכת 

_____________________________________________)28-28(רחל 052-2585889

 בשערי צדק 4 חד' ק"ב 
בלי מעלית, מוארת ומאווררת, 

לאחר צביעה לכניסה מיידית 
6,000 ש"ח "ברכת רחל"

052-2585889)27-27(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
גנים בנקר)קרני( 6 חד' ק'7/4 

מ"ש, מעליות, חנויות, נוף 
_____________________________________________)28-28(למזרח 052-2656825

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 

2,800 ש"ח גמיש מיידי.
03-5444815/054-7477054)28-29(_____________________________________________

 בנין ישיבה/ת"ת בב"ב 
איזור ויז'ניץ 550 מ"ר 4 קומות 

_____________________________________________)28-29(משופץ מיידי 052-7182182

 בק.אתא מגרש לבנייה 
בניין בוטיק, פרטים במשרד!

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)28-28(פרויקטים 04-8441111

 בק.אתא סמוך לבניה, 
מגרשים חקלאיים, החל 

מ- 110,000 ש"ח! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)28-28(_____________________________________________

 בבני ברק מחסן קומת 
קרקע כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח 

אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 בפתח תקווה "דרך-עיר- 
נכסים" משרדים/מחסנים/
חנויות להשכרה, 120 מ"ר 

עם חנויות. גישה להעמסה, 
_____________________________________________)28-28(המיקום מצויין 052-2656825

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

1,270,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 "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(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

 ברמות א', בפרוייקט 
החדש, במחר דירות 3/4/5/6 

חד', מרפסות, נוף, מעלית 
וחניה "כהן נכסים" 

050-6538002)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במסקין 5 חד', מרווחת 
ומסודרת, ארונות בחדרים, מ. 

סוכה, מחסן. 6,250 ש"ח. אתי 
_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט 054-3320655

 4 חד' בכפר גנים א', 
מעלית שבת, חניה, מיידית 

1,690,000 ש"ח גמיש
050-7505449)28-28(_____________________________________________

 באורלנסקי 3 חד' גדולה 
ומשופצת קומפלט, חניה 

1,350,000 אתי 054-3320655
_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט

 בהרב קוק בפרויקט חדש 
מיני פנטהאוז, 7 חד' ענקית, 

4 כ"א, סוכה, 2 חניות, מפרט 
_____________________________________________)28-28(גבוה ללא תיווך 055-9385311

 "רימקס עוצמה" ביצחק 
בן צבי, 3.5 חד', כ-88 מ"ר, 
קומה 1, חניה שמורה ויפה. 

_____________________________________________)28-28(050-2567111 אושר

 בית פרטי ברמת-אהרון 
להשכרה לכל מטרה, 22,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)28-28(_____________________________________________



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

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מושב גורן

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

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

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

מירון

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

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

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

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 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

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

 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

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

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

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

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

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

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

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

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

 "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(_____________________________________________

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת 
+ ג'קוזי, מרווח ומרפסת 

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

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

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

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

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

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

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

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

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

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

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

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

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

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

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

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

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה לשבתות 
ובין הזמנים, א.לקייטרינג, 

052-7142331)22-33(_____________________________________________

 וילה עד 16 מיטות. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,650 ללילה, 050-3804386

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 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

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

שעון מיים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

 לשבתות ולתקופות 
קצרות בבית וגן דירה גדולה 

מאובזרת וממוזגת 15 מיטות 
050-4171148)25-28(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

 דירת נופש בדרום נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)25-28(ממוזגת+ חצר 054-9770550

 דירת 6 חד'+גינה ענקית 
200 מ"ר, טרמפולינה ונדנדות, 

_____________________________________________)25-28ל(גליל מערבי 052-2555228

 נופש חלומי מפואר ונקי 
אטרקציות יחודיות, 12 מיטות 

052-7625874)25-28(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

מגדל העמק
 דירת נופש 2חד' 

50מ"ר+חצר+מזגן איזור חרדי 
_____________________________________________)26-29ל(054-8597216

 יחידת אירוח מפנקת 
במעלות. מול אגם מונפורט 

)שתי דקות הליכה( נוף 
מרהיב ביופיו. מתאים לזוגות 

ולמשפחות. מחירים נוחים
_____________________________________________)26-29ל(054-9174659

 דירת גן משופצת 
וממוזגת, נוף פסטורלי לאגם 
מונפורט, דירה ענקית באיזור 
_____________________________________________)26-29(הדתי+בריכה 052-7674166

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה 

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 בצ'אנז- נקיה מסודרת 
וממוזגת, 7 מיטות קומת 

קרקע, 2 דקות מהים 
054-8572623/054-8461149)26-31(_____________________________________________

 

 

לפרטים: 053-3178889

מירון
˜מפוס ממוז‚ ומרווח ב-

הצנטרום של הצפון
‰חל מ- 250 מ˜ומו˙ לינ‰
‡פ˘רו˙ ל‡˘"ל מל‡

נותרו מס‘ תאריכים לבין הזמנים

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

■ 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(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

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(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

אילת
 בחוף שמורת האלמוגים 
קראוון מאובזר למשפחה עד 7 

_____________________________________________)24-31(נפשות 054-7967089 חווה

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים ודירות 
נופש, בבר יוחאי, אור הגנוז, 
מירון והסביבה, למשפחות 
_____________________________________________)11-30ל(ולקבוצות, 050-4105896

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
 2 דירות נופש גדולות _____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת
_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חצר. קרוב לטיילת
 052-7130111)24-33(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוהה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-33ל(052-4121032

 לבין הזמנים! דירת 
דופלקס ענקית! באיזור 
מרכזי ליד ר' עקיבא+גג 
פתוח עם דשא ונדנדה 
_____________________________________________)26-29(ממוזגת 050-4171813

 דירה יפיפיה 4.5 חד' 
גדולה+מרפסת מדהימה 

ממוזגת באיזור נחמיה רשב"ם 
_____________________________________________)26-29ל(050-4167771

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-33(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד' בקריה 
החרדית נוף מהמם לכינרת, 4 
כיווני אויר ממוזגת במחיר מוזל 

052-7691497)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

קרוב לקריה ולכנרת, 
במרחק הליכה
052-7127837)26-33(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי!
מ-1,000 ש"ח אמצ"ש 450 

_____________________________________________)26-37(ש"ח. 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח, החל מ- 150 
ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג 

ידך, מבצעים מיוחדים 
לשבתות חתן וסמינרים, 
החל מ- 85 ש"ח לאדם, 

ניתן להיכנס לאתר: 
 barasaga.co.il
 055-9923279)23-28(_____________________________________________

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)27-30(_____________________________________________

אשדוד
 "תיווך נופשים" מאגר 

דירות באשדוד להחלפה 
להשכרה בבין הזמנים 

054-8495745
054-8542377)27-30(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 200 מ"ר בהר השלום 
+בריכה 2X4 עד 15 איש 

052-8379988)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חד' 
מרווחת, נוף מדהים לכינרת, 

לשבתות חגים וכו'
058-7797817)27-30(_____________________________________________

 דירת 4 חד' ממוזגת 
ומאווזרת לבין הזמנים נוף 
לים ולהרים, קרוב לטיילת. 

050-6515642)27-31(_____________________________________________

 בין הזמנים מבצע ל-3 
לילות + בריכה. זוג + 2 1200 
ש"ח, סוויטה ל-7,  2100 ש"ח, 

דירה ל-10 3,000 ש"ח
_____________________________________________)27-31(קרוב לכינרת 054-2076792

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

 נבנה זה עתה! 2 צימרים 
חדשים למשפחות+בריכה 

7 דק' נסיעה מהכינרת קורב 
_____________________________________________)27-30(לאטרקציות 052-8403236

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

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)26-37(_____________________________________________

כפר שמאי
 בבין הזמנים י"א-ל'  באב 

)23.7-10.8( וילה עד 12 
אנשים + בריכה 5 דק' נסיעה 

ממירון ונחל עמוד 
050-2070059)27-30(_____________________________________________

מגדל
 וילת נופש מתאימה ל-7

10 אנשים חצר גדולה+ג'קוזי 
, ספא, סאונה קרוב לכינרת 

_____________________________________________)27-30ל(058-3242225

 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  5 חד' חדשה יפיפיה + 
מרפסת + בריכה, ממוזגת + 

מעלית נוף מדהים 
_____________________________________________)28-29ל(052-7625338/9

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

הושעיה
 יחידת אירוח לזוג + 5 

בצפון. ממוזגת ומאובזרת + 
גינה + טרמפולינה + פ.מנגל 

04-6470374 050-6904225)28-31(_____________________________________________

 דירת קרקע 3 חד', 
מאובזרת וממוזגת, קורבה 

לבתי כנסת מרכזים מסחריים 
050-6274158)28-28(_____________________________________________

 דירת נופש לבין הזמנים, 
קרקע 4 חד' ממוזגת עם נוף 
לכינרת+גינה 054-8191579

04-6732102)28-31(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים לכנרת, 

ג'קוזי, קרובה להכל. 
052-7164243)28-08/19(_____________________________________________

 דירה ממוזגת וגדולה + 
חצר ודשא לבין הזמנים

052-7126899)28-31(_____________________________________________

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת למבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

 דירת נופש לזוג 2חד' 
כחדשה בשכונה יפיפיה ליד 

_____________________________________________)28-29ל(ביה"כ. 053-3135212

 יחידה חדשה ומשופצת 
עם נוף מדהים משקיף לכנרת 

+ גג ענק מתאים לזוג + 2
_____________________________________________)28-29ל(050-3005330

 דירת קרקע עם חצר 
קרובה לכינרת ולקברות 
צדיקים, הנחה לאברכים.

_____________________________________________)28-29ל(054-8422618

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב, קרובה מאד לכינרת. 

054-8487125)27-30(_____________________________________________

 דירת 6 חד' גדולה באיזור 
חרדי נקייה מרווחת וממוזגת 

052-2666331/054-6586535)27-30(_____________________________________________

 חדרים ממוזגים בוילה 
מקסימה, מטבח קומפלט, 
מרפסות, נוף, גן,פרטיות, 

לתקפות גמישות. 
052-5435511)28-31(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות בשערי 
חסד, במרחק הליכה מהכותל 

.WIFI ומהשוק
אבי 054-4033121 

www.shaarechessd.co.il)28-31(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין, 

עד 12 איש. לא דירת כוך!
_____________________________________________)28-01/19(חיים 054-6371079

 סויטה 4 חדרים במלון לב 
ירושלים מ-י"ד-י"ח אב אלול 

052-9482232/054-8480860)28-31(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

נוף כנרת
 סמוך לצפת וילה

3 מפלסים נוף מדהים + 
בריכה מאובזרת + ג'קוזי 

עד 20 איש
050-2695027)28-29(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג+1 
במרכז נתניה, קרוב לטיילת 
_____________________________________________)28-31ל(במחיר מוזל. 052-7177318

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 מיטות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

עופרה
 וילת נופש ממוזגת+חצר 

ענקית+בריכה, נוף אוירה 
קסומה 1000 ש"ח ללילה עד 
10 אנשים.)מינימום 3 לילות(

_____________________________________________)28-29ל(050-3730025

 וילה בהר כנען 6 חד' 
מרפסות לנוף מדהים, בריכה 

+ טרמפולינה מרווחת
050-3327788 )28-31(_____________________________________________

 מרווחת וממוזגת, נוף 
למירון, בקרבת העתיקה 

ביה"כ, משחקים, לכל ימות 
_____________________________________________)28-31ל(השנה. 050-4102388

 דירת נופש 5 חד' יפה 
ומשופצת טרמפולינה גדולה + 

בריכה על עמודים.
058-3221148)28-29(_____________________________________________

 וילה בצפת ברח' נוף גולן, 
4 חד'+סלון 3 שירותים, 2 

מקלחות. 
052-5564708/04-6970895)28-31(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

לטאים, ספרדים, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 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(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

ספרי תורה

קייטרינג

 קיטרינג "לשבוע מטובה" 
בהשגחת הר' מנדלסון 

קוממיות, סעודות שבת שבע 
ברכות, מבצע - 16 ש"ח 
למנה, אירוסין/בר מצווה, 

052-7623290)23-30(_____________________________________________

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-33(רחבי הארץ 053-4271269

נהגת לנשים ורבניות 
בלבד!בעיר ובכל חלקי הארץ 

_____________________________________________)26-29(+משלוחים 054-4211698

מכירת ביצים
 מכירת ביצים בסיטונאות 
_____________________________________________)26-29(לבתים ומכירות 052-7103046

צבע
 צבע ושיפוצים, ניסון רב 

055-9227571)26-30(_____________________________________________

 ברכת יוסף שידוכים 
לרווקים/רווקות איכותיים עבור 

גילאים 30-40 מהמגזר הדתי 
והחרדי. 

050-5559877/03-9643668)25-28(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

 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

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 דירת 7 חד', ממוזגת, 
מתקני משחקים לילדים ונוער. 

053-2827371)25-28(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

 בלב העתיקה בית 
פרטי 4 חד' מתאים 

למשפחות גדולות חצר 
_____________________________________________)26-30(סגורה 054-6907578

 מס' דירות נופש מדהימות 
באזור העתיקה. מזמינים 

אצלינו ונהנים ממגוון הטבות 
באטרקציות במסעדות באיזור. 

058-3229944)26-30(_____________________________________________

 בעתיקה סויטה 
גדולה ומפוארת לזוגות 

ולמשפחות ג'קוזי+דירת 
אירוח לזוג עד 3 ילדים 

058-3275003)26-29(_____________________________________________

 בעתיקה בסמטאות 
במיקום מדהים דירות 
אירוח חדשות לזוגות 

ומשפחות+מרפסת נוף 
וג'קוזי. 052-7642459 

_____________________________________________)26-30(מחירים נוחים

 למשפחות/זוגות 
צמוד לעיר העתיקה 3 יח"ד 
ממוזגות, מיטות, כולל כל 

האבזור+מרפסת
050-7958795)26-29(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

058-7683975 ,058-5225174)22-29(_____________________________________________

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן  "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-29ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

רכסים

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

 דופלקס 5 חדרים ממוזגת 
_____________________________________________)24-31(עם חצר 052-7165035 

טויוטה

סיטרואן

שברולט

קצרין

 זה הזמן לטייל בגולן 
דירות נופש מאובזרות 

וממוזגות לזוגות ומשפחות, 
קורבים לאטרקציות ומסלולים 

הנחות לאטרקציות
_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 פריאוס 2010 יד 
שניה 217 אלף קמ+ 

שיפורים+אחריות סוללה 
חסכונית מאד 35 אלף 

ש"ח גמיש 
052-7616174)26-29(_____________________________________________

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

052-7623725
כמוכן לזוג + 1, מרפסון 

_____________________________________________)27-26/19(לרשב"י 052-7638501

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת, מתאימה לזוג+ 
תינוק, מיקום מעולה ליד 

קארליבך. שווה להכיר!
052-7153475)27-30(_____________________________________________

 5 חד', חצר וגינה נוף, 
ממוזג, נקי ומאובזר, מרחק 

הליכה מהעיר העתיקה. 
052-3455254)27-28(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים, לזוגות 
_____________________________________________)27-30(ומשפחות. 054-5259470

 וילה, דירות למשפחות 
ולזוגות קורב לבית הכנסת 

052-2582452/04-6961029)27-30(_____________________________________________

קרית שמואל
 דירת נופש חדשה 

למשפחות בק.שמואל, נוף 
לכינרת, הנגשה לנכים. 

_____________________________________________)27-30ל(052-4292260

 במושב נוב וילה מפוארת, 
נקיה ומטופחת 5 חד', ג'קוזי, 

ממוזגת ומאובזרת, חצר, דשא 
ענק, נדנדה ובריכה קטנה 

_____________________________________________)27-28ל(לילדים. 052-2270453

מאזדה
 מאזדה MPV, שנת 

2001, 7 מקומות. טל:
052-4788488)27-30(_____________________________________________

סוזוקי

 סיטרואן C-4 פיקסו 
מודל 2010 יד שנייה שמורה 

במצב מצויין 20,000 ש"ח 
052-7336064)28-29(_____________________________________________

סקודה
 סקודה אוקטביה 2009 
יד 2, טסט לשנה tdi טורבו, 

חסכונית, שמורה!! 
054-6011511)27-28(_____________________________________________

פורד
 סטיישן 2009 יד 2 

_____________________________________________)27-30(מצב טוב 050-8760489

 טיפול אנרגטי לשרירים 
ושיפור מצב הרוח וזרימת הדם 

_____________________________________________)27-28(בגוף 052-7172822

 שדכן אמין ונמרץ לכל 
הגילאים, לחרדים/יות 

דתיים/יות ימים א' עד ה'
בין השעות 21:00-23:00

_____________________________________________)27-30ל(058-3268002

 נמצא צמיד בניסן ברחוב 
_____________________________________________)27-27ח(כהנמן טלפון 03-5746115_

 נמצא זוג תפילין רח' 
כהנמן בני ברק בחודש אייר 

_____________________________________________)27-27ח(052-5105106

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם 

_____________________________________________)27-27ח(1-599-500-003

 נשכח תיק ביום א' 
24.6.18 ברכב הסעה )טרמפ( 

מירושלים לב"ב )שהמשיך 
_____________________________________________)27-27ח(להרצליה( 055-6739998

 מעונין בעיתוני 'הדרך' 
מהחודשים האחרונים 

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
או המחיר סמלי אפשרי 

_____________________________________________)27-27ח(מקולקל/ישן 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות ב-800 ש"ח/אפשרי 

מקולקלות בתרומה. 
_____________________________________________)27-27ח(054-8432271

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)28-31(054-6302601 יחזקאל
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 דירת 4 חד'+חצר 
לחופש, + יחידה נפרדת מחיר 

_____________________________________________)28-29ל(אטרקטיבי 055-6690126

 דירת נופש נקייה 
מטופחת וממוזגת, נוף מרהיב 

_____________________________________________)28-29(להרי הכרמל. 054-8493494

 סוזוקי ליאנה סטיישן 
2007, טסט לשנה 158,000 

ש"ח יפיפייה ומטופלת 15,800 
_____________________________________________)28-29ל(ש"ח 052-7687331

 שברולט קבליי'ר 1996, 
מושקע מכני, ברקסים 

צמודים+טסט. 4,500 ש"ח 
054-6548366)28-29(_____________________________________________

 לאוכלוסייה בוגרת של 
פגועי נפש, לנופש או למגורים 

ממושכים במרכז הארץ 
_____________________________________________)28-31(בסביבה דתית.052-8476646

חזנות

איפור

לתושבות 
המרכז 

מאפרת מקצועית
מבית ירין שחף

שתוציא אותך מושלמת 
באירוע שלך 

     במבצע מטורף לחודש בלבד

חייגי עכשיו לתיאום תור
250

054-3925777

 ₪!!! רק

 התפנה חזן בעל תפילה 
איכותי לימים נוראים, נוסח 

_____________________________________________)28-30ל(אשכנזי 052-7636220

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש. גיר רגיל. 

ידני ואוטומט. מלמד גם 
תאוריה, אוירה נעימה וסבלנית, 

מחירים זולים! 
052-2523284)28-31(_____________________________________________

 טכנאי מזגנים, שטיפת 
מזגנים, תיקון תקלות, מחירים 

נוחים)באיזור המרכז( 
054-7384283)27-31(_____________________________________________

קוסמטיקה
 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 קייטרינג כשטעם ומחיר 
נפגשים, שנפגש בשמחות, 

המלצות בשפע.
050-4117655/077-789142)28-28(_____________________________________________

שונות
 כהן? לוי? הצטרף לאיחוד 

הכהנים, מלא את תפקידך 
_____________________________________________)28-28(תצליח ותבורך 054-8446858

לפרסום
בלוח

03-6162228

 נמצא קורקינט בחול 
המועד פסח תשע"ח בפארק 

_____________________________________________)28-29ח(שוויץ בצפון 052-7617922

 נמצא תיק וכרטיס ע"ש 
בתיה ערוסי בערב פסח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3103174/052-7617519

 בציון אור החיים הקדוש 
נמצא כרטיס זיכרון

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 באיזור שכונת שמואל 
הנביא בירושלים נמצאו אוזניות 

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 נאבדה מצלמה איקסוס 
קנון באוטובוס/בחפץ חיים  

צבע אפור נרתיק תכלת 
_____________________________________________)28-29ח(052-7145526

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה/בתרומה תזכו 

_____________________________________________)28-28(למצוות 052-7621791

 מחשב נייד לאברך 
בהשאלה/בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)28-28(דברי תורה 052-7621791

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבומי 
_____________________________________________)28-29ח(תמונות שיצאו 054-2509001

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
_____________________________________________)28-29ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 תיק גברי שחור חדש 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032



כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  611-13/7/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

בנושא: "מצב רוח וביטחון"
אורך הקורס כ-45 דקות

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום!

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

 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(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 לול פלסטיק מצב מצויין 
עם גלגלים חדשים ב"ב 170 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7655653/2

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינ 270 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון מצב 
מצויין 170 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מעונין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)27-27ח(מהדגם הישן 052-7191083

 משפחה של אברך 
מחפשת עריסת תינוק מעץ 

בתרומה או במחיר סמלי
_____________________________________________)27-27ח(054-8523772

 לבית מדרש אברכים 
בבני ברק דרושים תרומת 

ספסלים ושולחנות בדחיפות 
_____________________________________________)27-27ח(054-8454729

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצויין בירושלים 

_____________________________________________)27-27ח(050-4160457

 מעונין במערכת תופים 
_____________________________________________)27-27ח(עבור ילד 052-7610317

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה 

_____________________________________________)27-27ח(052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)27-27ח(תורה 052-7396092

 דרוש תוכנת "אוצר 
החכמה" בהשאלה לאברך 
לצורך כתיבת ספר תורני 

_____________________________________________)27-27ח(054-8524899

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)27-27ח(054-7432035

 דרוש מקפיא קטן ומקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)27-27ח(054-7938941

 מעונין בנגן סאנדיסק 
עם חריץ מהדגם הישן)אפילו 

משומש( פלאפון
_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה שולחן+כסאות 

_____________________________________________)27-27ח(050-4125549

 מעונין בנגן 
סאנדיסק+חריץ מהדגם הישן 

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)27-30(כסף. 052-4040221

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS  רק ב-250 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 למכירה מצלימת רכב 
רוורס+מסך רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)27-27ח(רק 100 ש"ח 050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 מצלמת פוג'י זום 30 
אופטי חדשה ממש 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7111982

 אורגן ימהה מזרחי, מקרן 
שקופיות, כינור ולסיה 500 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-2913522

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(בלבד 052-5737813

 נברשת שלושה קנים 
מזכוכית רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-8969770

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, אדום מתקפל מצוין 60 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-2897977

 נגן MP4 זיכרון 4 ג'יגה 
סוללה פנימית+רדיו עם רבי 
נחמן שירים ומערכונים 80 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-2897977

 מחשב נייד מצויין לצפייה 
וכתיבה ווינדוס חוקי בהזדמנות 

_____________________________________________)27-27ח(470 ש"ח 053-3346080

 גוף תאורה עדין ביותר 2 
פלורסנטים דקים 120 ש"ח 

אור חזק כחדש 70 ש"ח טל: 
_____________________________________________)27-27ח(050-2897977

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח סוס במצב מצויין 

_____________________________________________)27-27ח(500 ש"ח 052-7396092

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)27-27ח(90 ש"ח 052-3463482

 מסריטה דיגיטלית כולל 
צילום איכותית חדשה באריזה 

_____________________________________________)27-27ח(רק 250 ש"ח 055-6703524

 מסגרת דיגיטלית איכותית 
_____________________________________________)27-27ח(חדשה מהאריזה רק 150 ש"ח 

 רמקול JBL CILP2 רק 
_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 055-6703524

 מקפיא 6 מגירות של 
 BAUKNECHT חברת
"באוקנכט" 350 ש"ח 

_____________________________________________))27-27ח(050-6651365

 MR300 בלנדר מוט חזק 
BRAUN מקציף, קיצוץ ועוד 

_____________________________________________)27-27ח(99 ש"ח 054-4783220

 מסך דק למחשב 180 
_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-2421622 ניר פ"ת

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
_____________________________________________)27-27ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-2437292

 בהזדמנות מיטת נוער 
נפתחת ל-2 ובאמצע שולחן 

במצב טוב ב-400 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בירושלים. 058-6770546

 למכירה כסא מנהלים 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה ארון 2 דלתות 
ומגירות בצבע חום מפורק 

כבר 230 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה ספה עור במצב 
מצויין 310 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה שולחן גדול לסלון 
_____________________________________________)27-28ח(רק 200 ש"ח 050-537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-2537485

 שטיח מהמהם בצבע בז' 
_____________________________________________)27-28ח(שחור 150 ש"ח 050-4110991

 כסא נוח מתקפל)מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 למכירה ארגז מעץ מלא 
לחדר ילדים )למשחקים וכדו'(
צבע לבן עם עיטורים כוכבים 
סגולים. מצב מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8063853 ב"ב

 למכירה כסא משרדי עם 
גלגלים וידיות מצויין 170 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-5737813 איכותי

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)27-28ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה כסא מנהלים 
עור אמיתי גב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת עץ מלא 
בצבע לבן חדש 500 ש"ח 

מיטה אחת יפה
_____________________________________________)27-28ח(058-4112750 בבני ברק

 למכירה בבני ברק בימה-
תיבה לבית כנסת 500 ש"ח 

גמיש 054-8454729
_____________________________________________)27-28ח(054-8453834

 ספריה לחדר ילדים 
מסנדוויץ עבודת נגר 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7612883

 מכתביה לילדים מעץ 
מגרה+ארונית למעלה, דלתות 
כחו כהה וארון 2 דלתות 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-9446320

 למכירה שידת 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-27ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-27ח(חזק ואיכותי 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק צבע 
ללא מזרון 180 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-27ח(054-8459159

 כיסא בטיחות לתינוק 
ברכב במצב טוב צבע אפור 

_____________________________________________)27-27ח(120 ש"ח 03-9307308

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-3073826

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(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 טלפון סאמסונג ומטען 
במבצ מעולה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(0522-2421622

 פלאפון כשר דגם טלגו 
תומך דור 3 ורמי לוי רק-150 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 055-6703524

 טלפון איכותי עם משיבון 
פנסוניק חדש בקופסא רק 

_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 054-7612883

 למכירה פלאפון נוקיה 
סי5 לא כשר ב-150 מצב טוב 

_____________________________________________)27-27ח(050-4151813

 מעונים במכשיר פלאפון 
K33 במצב תיקן או לא 

)לחלקים( במחיר זול ב"ב 
_____________________________________________)27-27ח(054-8491154

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-4783220

 
 

058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצויין 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 גוף תאורה, פלורסנט 
כפול, נחושת 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 28 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(מאד 100 ש"ח 052-8380655

 מיקרוגל כולל גריל כפול, 
מורפי ריצ'ארד במצב מצויין 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעולה 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)28-29ח(מעוצב 50 ש"ח 054-8483032

 למכירה מסך מחשב 
מצויין רק 75 שח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה פקס 100 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 מכונה של מטחנת בשר
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
דגם ATL066 מחיר:500
חברת GOLD LINE ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4190250

 מעבד מזון+בלנדר כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(ממש 400 ש"ח 054-8418654

 מקרר אמנה בצבע לבן 2 
דלתות, 76 עומק, כולל ידיות 
81X167 מתאים גם למוסד /

ישיבה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)28-29ח(90 ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 אורגן חשמלי 2 קומות 
_____________________________________________)28-29ח(280 ש"ח 052-8969770

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7938941

 מציאה! מסך מחשב 
22 אינץ' כחדש ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8453370

 מזגן חלו ג'וניור 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(מצב חדש 055-6791006

 תנור משולב 5 כיריים 
KINK כשמו כן הוא 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצויין לכתיבה 
וצפייה ווינדוס חוקי בהזדמנות! 

_____________________________________________)28-29ח(470 ש"ח 053-3346080

 מיקרוגל דיגיטלי עם הרבה 
פונקציות במצב חדש של 

קנדי, כסוף שחור ב-150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7773526

 קומקום חשמלי של 
קנווד כסוף שחור במצב מצויין 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7773526

 למסירה מקרר קטן 
משרדי במצב טוב 200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 בהזדמנות מקרוגל כחדש 
מכני 20 ליטר 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7822675 בחול

 מדפסת +פקס 
+טלפון+מכונת צילום 
SAMSUNG ב-80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7148609 03-6180473

 מכשיר אדים רק 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

D.V.D  +קריוקי 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 אוגר נתונים של מצלימות 
רשת, DVR כחדש בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7164409

 מצלימת אבטחה, 2 מגה 
פיקסל NISC חדש בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7164409

 ברה"ע מכונת גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת דגם 

930 ב-150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 MR בלנדר מוט חזק 
BRAUN מקציף קיצוץ 99 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-4783220

 נגן סאנדיסק ספורט חדש 
ב-150 ש"ח במקום 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7170463

 אוזניות בלוטוס בשימוש 
רק שבוע, חדש באריזה 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-2668995

 מצלמת אקסטרים מסך 2 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ' 120 ש"ח 052-7191512

 שלט אוניברסלי לכל סוגי 
המזגנים חדש באריזה, 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בב"ב. 052-7679123

 מכשיר אדים קר 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טל: 054-8483032

DVD  +קרויקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

 שואב אבק "מולר" 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4190550

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, המכשיר מגיע עם 4 
משטחים נשלפים 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4190250

 אורגן PSR ימאהה דגם 
240 אורגן PSR ומאהה דגם 

150 500 ש"ח כ"א
_____________________________________________)27-27ח(054-2255171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-2252171

 מכונת גילוח של הרב גרוס 
כחדשה! במחיר מציאה 270 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-4142853

 למכירה מכונת קריסטל 
מצוינת פתח עליון 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(03-5343924

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 054-8453370

 כיסא לתלמיד, אידראולי 
כחדש, אוטופדי שחור 150 

ש"ח בפתח תקווה 
_____________________________________________)28-29ח(052-2786557

 6 כיסאות עץ מרופד 300 
ש"ח ירושלים טל: 

_____________________________________________)28-29ח(054-8423405

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם! 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה! 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 שולחן אוכל מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4919299

 למכירה ספרייה כפולה 
לחדר ילדים מצב מעולה 

כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-7428764

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה שידה יפיפיה מעץ 
מלא 350 ש"ח ספריה מעץ 

_____________________________________________)28-29ח(טבעי 200 ש"ח 054-5769990

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 שידה יפיפיה במצב מצויין 
צבע וונגה 2 דלתות 3 מגירות 

_____________________________________________)28-29ח(420 ש"ח 052-5316312

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה מראות 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל2.60 בצבע וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700 250 ש"ח

 כסאות משרדיים, מנגנון 
סינכרון, כחדשים 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-6205446

 שולחן מחשב במצב טוב 
250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 שידת החתלה בצבע לבן 
מצב מעולה 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(055-8817872

 שולחן פינת אוכל צבע 
חום כהה נפתח יפה. 240 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 4 דלתות ומגירות 
 2.4X1.6 צבע אגוז עץ סנדוויץ

מטר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא ישיבה מצב חדש רק 
70 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספריה בגווני עץ בוק 
כוללת בר עליון בר תחתון 

3X2.40 ושתי וטרינות
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4636320

 ארון קיר 5 דלתות 
2.85X2.50 טקסטורה חרוטה 

ניתן לצביעה, כולל מדפחם, 
מגירות ותליה 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 למסירה בירושלים:
ויטרינה מפוארת משולבת 3 

מגירות 90X45 מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(052-7607540

 למסירה בירושלים:
מסגרת לחלון, עץ מלא גובה 

1.5 מ' רוחב 1.3 מ' עומק 
_____________________________________________)28-29ח(0.30 ס"מ 052-7607540

 כסא מנהלים מצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
צבע חום, מפורק כבר 230 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מציאה!! חדר שינה 
כמעט חדש ארון הזזה, 3 

דלתות כפולות, 2 מיטות גב 
מרופד, מזרונים קומודה עם 

מראה, שידה רק 2,900 ש"ח 
054-8420684)28-29(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
חדשים בהזדמנות 

_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה בהזדמנות!
_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 ספה עור במצב מצויין 
270 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 שולחן מתקפל על 
הקיר)חדש( 1.45X45 ס"מ 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-7148004

 ספה תלת מושבית מעור 
אמיתי נוחה מאד, צבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(380 ש"ח 052-7148004

 כיור+ארון+מראה במצב 
מצויין 60X40 ס"מ א.לברז 

380 ש"ח במצב חדש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 תכולת בית למסירה ארון 
קיר גדול, מכתביה לילדים, 

ספריה לילדים, ספריה בגווני 
עץ עם 2 וטרינות, שידה 

כוללת 6 מגירות. 
054-9446320)28-28(_____________________________________________

 ארון 4 דלתות בצבע חום 
2.65X1.60 בבני ברק

052-7622152)28-28(_____________________________________________

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח
052-7621791)28-28(_____________________________________________

 שידת החתלה במצב טוב 
למסירה בחינם באלעד 

052-7621791/7)28-28(_____________________________________________

 ארון שירות מפלסטיק של 
כתר חדש, צבע חום, 2 דלתות 

במחיר מציאה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 סועדים 

במחיר מציאה! 200 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 4 כיסאות מטבח מעץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא משרדי 
)מנהלים( משענת+מנגנון 

הנאומטי+ידית הגבהה 130 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה! 90 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 למכירה עגלת טיולון 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(חזק ואיכותי 052-5737813

 עגלת QUNY מהממת 
בצבע ירוק במציאה!!! במצב 

טוב רק 400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!! במצב טוב רק 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7603865

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק+מגש מתקפל ב-150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7966786

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא+מזרון 
_____________________________________________)28-29ח(ב-490 ש"ח 052-7966786

 מזרון למיטה/לול תינוק 
במצב טוב, נקי ושמור. 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 03-9307308

 למכירה משאבת אוונט 
ידני, חדשה ב-200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות, פלסטיק קשיח 

למשחקים וכו' כולל מכסה 20 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3073826

 למכירה אמבטיה של 
PAPES&MAMES עגלת
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-7126152

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)27-27ח(20 ש"ח 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת במחיר 

_____________________________________________)27-27ח(500 ש"ח 052-3073826

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
_____________________________________________)27-27ח(שחורה 058-3245685 ב"ב 

 משאבת חלב דו צדדי 
 RELBOB חשמלי חדשה

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-3595314

 טוקמן עם 5,000 דקות 
ב-30 ש"ח לחודש ו-50 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(חד פעמי 052-7167777

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מכשיר GPS עובד ללא 
כרטיס סים 16 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8484675

 דרוש מקפיא קטן ומקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 מעונינים לקנות אורגן 
במצב מצויין 050-4197019, 

_____________________________________________)28-29ח(03-6190493

 טוקמן פתוח לשיחות 
נכנסות 20 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3118231

 גלגל 24 אינץ' 10 ש"ח, 
צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 תלת אופן גדול 600 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 גלגל קדמי 24 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ' 20 ש"ח 054-3177932

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו, 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-5745359

 טאבלט חדש )ללא מטען( 
חברת TAB 7V ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5918474

 משקפי שמש איכותי 
חדש חברת "ארוקה" ב-70 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-5918474

 אוזניות חברת סמסונג 
חדש ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5918474

 שמלת ערב ורוד עדין עם 
_____________________________________________)28-29ח(פייטים 350 ש"ח 03-6180473

 ירחוני "נשים" ב-7 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(ליחידה 054-2013391

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזוודה גדולה, צבע שחור, 
במצב מצויין 100 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 מזוודה קטנה שמורה 
במצב מצויין 50 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 משקפת שדה איכותית 
וחדשה. תוצרת ארה"ב 

bushnell 440 ש"ח י-ם 
_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 ילקוט ניקי ורוד מצב מצויין  
של חברת ניקי המקורי 90 

ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)28-29ח(052-27600336

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8423405

 בירושלים שמלת ערב 
חדשה מפוארת מקסי בגוון 

_____________________________________________)28-29ח(ורוד 500 ש"ח 054-84153606

 ברה"ע למכריה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40 2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות 10 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)28-29ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 למכירה אופני הרים, 
הילוכים BMX מצויינים 190 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד! 052-5737813

 למכירה תיק מע"ר, תקן 
משרד החינוך)חדש!( ב-250 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3118231

 בבני ברק בריכה עגולה 
גודל 0.66X2.50 עם כיסוי 

ופילטר 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8457681

 במציאה! אופני ביאמקס 
מידה 18 במצב מצויין צבע 

סגול כחדש 120 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 אופני ביאמקס מידה 18, 
במצב מצויין, ורוד עם פרחים 

כחדש 120 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 אופני ביאמקס מידה 20, 
צבע ירוק במצב טוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 למכירה אופניים תלת 
במצב טוב ילדים, 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126160

 למכירה מזוודה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח גמיש 052-7126160

 תוכי למכירה, מציאה!! 
קוניור גרינצ'יק, האכלת יד. 

מהמרכז רק-450 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-2668995

 למכירה כרטיס זיכרון 16 
ג'יגה כולל מתאם וכן דיסק און 

קי 16 ג'יגה כ"א ב-25 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(053-7157620

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד S-מידה 160 ש"ח 

במקום 335 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה מידה L צבע לבן 90 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3232026

 שעון מד מים פרטי 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7167391

 בירושלים פראק חתנים 
באריזה מידה 42 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8415306

 בירושלים 2 שמלות ערב 
מקסי חדשות מהממות )-42
44( בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח(054-8415306



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 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

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(054-8537348

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)25-28(_____________________________________________

 לפנמיה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושות: מדריכה

משרה 005 ועובדת מטבח 
משרה 002 לפרטים:

03-6148211
po@shtilim.org 26-29(קו"ח(_____________________________________________

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)25-28ל(ביום, טל': 052-7165234

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)27-30ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 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 שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת דרושה מנהלת חשבונות 

עם ניסיון 4 שנים. 
efrat.ros123@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

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?

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

דרושים עובדי/ות נקיון
לישיבה בגני תקווה
03-5242126
שלוחה 1 - מירב

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

 לעוף ברקת בלוד נהגי 
חלוקה עם רישיון עד 

15טון מעל גיל 24
_____________________________________________)26-29ל(050-4041420

 דרושות מובילות 
כיתת תינוקות בגבעת 

שמואל+מטפלות לחצי/
מלאה למעון. תנאים טובים! 

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 למרפאת שיניים פרטית 
באלעד דרושה סייעת עם 
ניסיון לעבודה במשמרות 

052-2563352)26-29(_____________________________________________

 דרושה גננת למעון 
בתל-אביב, קבוצת בוגרים, 

שכר הולם למתאימה 
052-5456295)26-29(_____________________________________________

 לחברה פינססית 
מתאמת פגישות לחצי 
משרה בב"ב. לפרטים: 

_____________________________________________)26-28(054-9474755 אביה

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים ב"ב לשעות 

אחה"צ, ת. טובים מאוד 
_____________________________________________)26-29(למתאימות 054-7694963

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות לשנה"ל 
תשע"ט: סייעת למשרה 

מלאה/חלקית
בחורה לשעות הצהרים 

14:30-17:00
תנאים מצויינים
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 למשרד ניהול 
פרויקטים בג. שמואל, 
מזכירה מנוסה שליטה 
באופיס, בינארית יתרון

secjob2018@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למשרה מלאה אוירה טובה 

לשנה"ל- תשע"ט 
052-7686713)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
לחנות חומרי גלם בנין 

בבני ברק+רישיון נהיגה 
לפרטים יעקב 
054-4527813)25-28(_____________________________________________

 אלמנה מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלה בבית במשך 

שבוע ללא שבת. רצוי עם 
_____________________________________________)25-29(רישיון. 050-8550196

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

עירית קרית אונו / 15532 )סייעות מוכן(
קו עיתונות דתית / 8174898 /סופי / דרור / 2

קריתאונו
תקציבאי/ת: ניר

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

קו עיתונות דתית / 8174208 

קורות חיים יש לשלוח למייל:
  Amos.sade@ramot.co.il

לקבוצת רמות דרוש/ה

לעבודה בבניין ממשלתי בירושלים

מנהל/ת חשבונות 
עצמאי/ת עד מאזן

לעבודה במטה החברה בתל אביב )ליד רכבת השלום(
* ניסיון בפריורטי – יתרון משמעותי 

* משרה מלאה 08:00-17:00  

בס"ד

job@makom.org קו"ח ל
או לפקס :073-2668888

לעמותה באלנבי, תל אביב
דרושה  
מנהלת חשבונות מנוסה

 למשרה מלאה

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 
אחר הצהריים  בפתח 

תקווה תנאים מצויינים 
למתאימה טלפון

052-5293000 קו"ח:
elishcpa@gmail.com)26-29(_____________________________________________

לרשת חנויות מזון
בסניפי בני ברק

דרושים/ות
 מנהל/ת סניף

 (קו“ח למייל)

050-2044031

 סדרנים/יות 
 קופאים/יות

hr@barcol.pw

 לשנת הלימודים הבאה 
דרוש/ה משלב/ת לליווי 

ילד בן 4 וחצי בגן ילדים עם 
התפתחות תקינה בגבעת 

שמואל. שעות עבודה: 
8:00-16:00 עם יום חופשי 

בשבוע)עדיין לא ידוע היום( ימי 
שישי: 8:00-12:00

הדרכה מקצועית תנתן בגן
mayakariv@bezeqint.net :27-28ל(מייל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)27-28(_____________________________________________

 לפיצה דומינו דרושים 
עובדי פנים,שליחים,מוכרנים

052-4036430)27-30(_____________________________________________

 למועדונית לנערות 
חרדיות בסיכון בירושלים,
רכזת בעלת תואר טיפולי 

ונסיון.שעות גמישות
 korotzoola@gmail.com)27-30(_____________________________________________

 לשנה"ל תשע"ט דרושות 
עובדות לצהרון גני ילדים עלה 

14:30-18:00 תנאים טובים!
050-4180404)27-30(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת 
דרושות סיעות לשנהל"ב 

למשרה מלאה/חלקית 
)13:00-17:00(

_____________________________________________)27-30ל(052-8530061/052-8226582

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 

למ.מלאה שכר נאה 
050-4146721)27-30(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רישיון ג' לעבודה מיידית 
_____________________________________________)27-28(לפרטים: 054-4326610

 קופאים/אות סדרנים/אות
תנאים טובים למתאימים

ב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, ק"ס, 
_____________________________________________)27-30(וירושלים 052-6580906

 דרוש איש אחזקה/כללי 
_____________________________________________)27-28(לישיבה בב"ב 055-6777042

 דרושים זכיינים לאתר 
פעיל כולל ציוד.
עבודה מהבית.
054-4215109)27-30(_____________________________________________

 לישיבה גבוהה בת"א 
דרוש טבח/ית מקצעי/ת 

+ניסיון לעבודה מיידית
052-5676038)27-30(_____________________________________________

דרוש עובד רציני עם רקע 
טכני ,לעבודה קבועה במיזוג 
אוויר,מהמרכז 052-7236748 

)27-28(_____________________________________________

לגן באווירה נעימה  
דרושה סייעת לשנ"הל לגילאי 

2,3 תנאים טובים
_____________________________________________)27-28ל(052-6471287

 הזדמנות!! שיננית 
בנסגרת סטאז', במכללה 

בר"ג במצעת ניקוי 
אבנית+בדיקה+צילומים 
בחינם!! רק מעל גיל 30!

050-2261665)27-30(_____________________________________________

 מעונין לעבוד כעוזר טבח/
נהג בשעות אחה"צ/ערב

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
_____________________________________________)27-27ח(אחה"צ/ערב 03-6162229

 לחיותה בלארג' )ב"ב( 
אופנה למידות גדולות דרושה 

עובדת מנוסה ונמרצת, עבודה 
במשמרות, שכר נאה+בונוסים

052-8319913)28-29(_____________________________________________

 מחסנאי/נהג לעבודה 
רצינית מיידית וקבועה, 
תנאים מצויינים! 5 פ' 
בשבוע, משרה מלאה. 

052-6364614)28-31(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים.

054-2058545)28-31(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת עם 
ניסיון למשרה מלאה/צהרון 

תנאים טובים. ניקול:
_____________________________________________)28-29ל(050-7250631

 לרשת מעונות בק.הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים.
054-4499177/054-8426675)28-31(_____________________________________________

 עובד לוגיסטיקה 
לארבעת המינים, לאלול, רישיון 

חובה- עדיפות לבעל רכב, 
אפשרות לקביעות)חודשי אלול 

_____________________________________________)28-29ל(בלבד( 054-9993409

 לחברה פינססית חרדית 
מזכיר/ה לעבודה מהבית 

למענה שיחות נכנסות לא 
מכירות. 2-3 שעות ביום, לא 

נדרש מחשב, 3500 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(קריירה 072-22-222-62

 דרושים משגיחי כשרות 
בירושלים, לא נדרש ניסיון. 

_____________________________________________)28-28(קריירה 072-22-222

 לחברה גדולה בענף 
הבנייה בבני ברק מזכיר/ת 
חברה. שעות נוחות, שכר 

7,500 ש"ח  קריירה
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 למעון איכותי 
בק.הרצוג דרושות 
מטפלות מנוסות,
שכר בסיס גבוה.

_____________________________________________)28-29ל(לפרטים: 052-7630833

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 קופאית לחנות צעצועים 
בת"א תנאים ומשכורות 

מעולים: להתקשר מ-12:00
054-5230604)28-31(_____________________________________________

 משווקים/ות 
למכירת מוצר מהפכני חדש 

ומצליח, שכר נאה ללא 
השקעה.052-7197846 

_____________________________________________)28-29ל(בשעות: 19:30-21:30

 דרושים עובדים/ות עם 
מוטיבציה להצליח, לעבודה 

בשעות הפנאי אפשרי לעבודה 
_____________________________________________)28-29(מהבית. 053-3173244

 דרוש מנהל ייצור מאפייה 
בפ,ת עם ניסיון בתחום, ניסיון 
בניהול עובדים מומלץ! שכר 

גבוה למתאימים. 
054-7708222)28-31(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית 

03-6714809 להתקשר 
_____________________________________________)28-29(מ: 10:00-15:00

 לת"ת בת"א מורה 
ללימודי חול אחה"צ וסייעת 

לגנים לפנה"צ קו"ח
gmail.com@6307420)28-29(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת חמה ומסורה לשנה"ל 
הבאה למשרה מלאה, תנאים 
מעולים במיוחד למתאימה+ 

_____________________________________________)28-29(בונוסים 052-7144468

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-01/19ל(03-5782180

 בחור מחפש עבודה 
בתחום הניקיון והתחזוקה. 

_____________________________________________)28-29ח(ניסיון רב 054-3414018

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 אברך בעל ניסיון מעונין 
למלמד שיעורים פרטיים 

לנערים או מבוגרים 
054-8442722)28-27/19(_____________________________________________

 דרושה מנקה לחדרי 
טיפולים לקליניקה באיזור בית-

שמש פקס 03-6185488 
_____________________________________________)28-31ל(טל' 03-5454188

 מדריכה +לינה משרה-005
עו"ס לחצי משרה. משרה-008

עוזרת מטבח משרה-002
מורה להוראה מתקנת 

משרה-006
לפרטים: 03-6148211

 po@shtilim.org :קוח ל
_____________________________________________)28-29ל(פקס: 03-6148226

 לגן מטופח ומושקע על-יד 
ב"ב דרושות * מ"מ לגננת * 

סיעת ליום קצר/ארוך
050-4114285)28-29(_____________________________________________

דרושה !
מטפלת/גננת

למשרה מלאה/חלקית 
אווירה נעימה + בונסים
טל:052-7660483

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי 

חדשים 30 ש"ח כ"א
_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל! 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 לול כדורים- קמפינג 
לילדים כחדש ממש 70 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד! 052-7191512

 MORAN נעלי בית 
חדשות ב"ב פתוחות כמו 

_____________________________________________)28-29ח(סנדל 200 ש"ח 058-3245685

 כלוב וורוד לארנבת/
אפרוחים ב"ב 65 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 גלילים חדשים לעטיפות 
ספרים ומחברות, חדישים! 

ב"ב 4 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 מגפונים "זארה" מהממים 
לילדים מידה 24 70 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7117487

 בגדי ילדים "הוניגמן" 
אלגנטי, לא נעשה שימוש 40 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7117487

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)28-29ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032



המבצע יתקיים בין התאריכים כ' תמוז עד ז' אב  )03.07.2018-19.07.2018 (. יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה של זכייה. בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי שטראוס. התמונות 
להמחשה בלבד, *בכל שעה משעות פעילות המבצע: בימים א׳-ה׳ בין השעות  14:00 עד 22:00, יום ו׳ מהשעה 11:00 עד השעה 16:00 מוצ״ש מהשעה 21:00 עד השעה 00:00

כשיש טורקי בשטח, 
יש ׳מֶצב׳ להתעורר!

בכל שעה*

זוכה!

 ערכת קפה לשטח
לבין הזמנים מתנה!

קנו 2 אריזות
 קפה טורקי עלית

ושמרו את חשבונית הקנייה

 התקשרו לטלמסר
03-3738877

שחקו במשחק טריוויה 
חווייתי וענו נכונה ובמהירות

ותוכלו לזכות בערכת קפה לשטח מתנה!



הרודנות של הדחוף
דוד רוזנטל / עמ' 4

עשרות אחוזים פער בסל 
מוצרי התינוקות 

/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי כ"ח בתמוז תשע"ח  11/7/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום כ"ח בתמוז תשע"ח 11/7/18

דולר ארה"ב « 3.6420
אירו « 4.2607
לירה שטרלינג « 4.8216
יין יפני « 3.2713
פרנק שוויצרי « 3.6590

“החרדים הם 
המאושרים

ביותר בישראל”
/עמ'  5

כך קבלנים מנצלים את 
תמימות הרוכשים

למרות הנחיות ברורות של משרד השיכון 
הקבלנים,  עבור  מחייב'  'מפרט  שגיבש 
מתברר כי במקרים רבים הקבלנים מנסים 
לגבות כספים נוספים מהלקוחות בתירוצים 
ניתן  מה  חוקית,  לא  הגביה  מתי   • שונים 
משרד  התערב  והיכן  הקבלן  נגד  לעשות 

השיכון ופתר את הבעיות?  /עמ' 2

מחיר כפול למשתכן: 

סערה בכוס חלב: הפלונטר של כחלון
/עמ' 5

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית


	Kvbp1p001
	Kvbp1p002
	Kvbp1p003
	Kvbp1p004new
	Kvbp1p005
	Kvbp1p006
	Kvbp1p007
	Kvbp1p008
	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015
	Kvbp1p016
	Kvbp1p001

