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בשורה משמחת
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רפואת שיניים אישית

מלון לב ירושלים !

טלפון: 02-5300333 
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על  הממוצעת  ההוצאה   • פעמים  ל4  פעמיים  בין  טסו   40% כי  מהסקר  עולה  עוד 
נוסע מוציא   • וכ-25 אלף שקל למשפחה  חופשה בחו"ל היא כ-6,100 שקל לאדם 
מכיר  או  נעקץ   7 כל  מתוך   1 וגם:    • חוץ   במטבע  במזומן  שקל  כ-2,900  בממוצע 
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יהלומנים סינים ילטשו יהלומים בישראל

סקר: 81% טסו לחו"ל בחמש 
השנים האחרונות 

פעילות  יעבירו  שנגחאי  של  היהלומים  מבורסת  יהלומנים  הגלובליזציה:  במגמת  היסטורי  היפוך 
ליטוש למפעל שמוקם בתוך הבורסה ליהלומים ברמת גן

 • פעמים  ל4  פעמיים  בין  טסו   40% כי  מהסקר  עולה  עוד 
ההוצאה הממוצעת על חופשה בחו"ל היא כ-6,100 שקל לאדם 
• נוסע מוציא בממוצע כ-2,900  וכ-25 אלף שקל למשפחה 
שקל במזומן במטבע חוץ  • וגם: 1 מתוך כל 7 נעקץ או מכיר 

מישהו שנפל קרבן להונאה כספית במהלך חופשה בחו"ל

אלי כהן

יהלומנים סינים ילטשו יהלומים גדולים במפעל לליטוש 
יהלומים של הבורסה ליהלומים ברמת גן ומכון היהלומים 
מתחם  בתוך  אלה  בימים  שמוקם  גדולים  יהלומים  לליטוש 
יורם  גן,  ברמת  ליהלומים  הבורסה  נשיא  בין  סוכם  כך  הבורסה. 
דבש, לראשי בורסת היהלומים של שנגחאי שביקרו בשבוע שעבר 
המודרנית,  בהיסטוריה  נדיר  במקרה  מדובר  גן.  ברמת  בבורסה 
שבו פעילות תעשייתית עוברת "בכיוון ההפוך" ממדינה מערבית 

לסין – ולא להיפך.
עבודה  מוציאים  הסינים  שבו  הזה,  הדופן  יוצא  "המהלך 
לישראל בניגוד למגמה העולמית, הוא עדות מדהימה ליתרונותיה 
של הטכנולוגיה הישראלית ולמוניטין העולמי של ענף היהלומים 
שלנו", אומר נשיא הבורסה יורם דבש, "הקמת מפעל היהלומים 

החדש הוא חלק מהמהפכה הטכנולוגית שהבורסה עוברת בימים 
אלה, בהמשך למהלכים שכבר יצאו לדרך, כמו, לדוגמא השקת 
יהלומים און-ליין.  החנות הווירטואלית הגדולה בעולם למכירת 
המהלכים המוצלחים הללו הם הדרך שמביאה את הענף להיחלץ 

חלץ בהדרגה מהמשבר הקשה שנקלע אליו".
אתמול  חתמו  שנגחאי  ושל  גן  רמת  של  ליהלומים  הבורסה 
במהלך ביקור היהלומנים הסינים על מזכר הבנות לשיתוף פעולה, 
ולקצר  ולהקל  מסחר  וחדרי  משרדים  לזו  זו  לספק  הסכימו  שבו 
את תהליך הקבלה של יהלומן ישראלי בבורסה הסינית ליהלומים 
הישראלית  הבורסה  חברי  גן.  רמת  בבורסת  סיני  יהלומן  ושל 
ליהלומים  שהבורסה  אקדמיים  בקורסים  להשתתף  הוזמנו  אף 
שתי  כי  ההבנות  במזכר  נכתב  עוד  לחבריה.  מעניקה  בשנגחאי 
הבורסות יסייעו זו לזו בפיתוח תעשיית היהלומים "מתוך הבנה 
)הבורסות( לענף היהלומים  הדדית בחשיבותם של שני הצדדים 

והתכשיטים הבינלאומי והעניין ההדדי בשיתוף פעולה".
היהלומים  ומכון  גן  ברמת  ליהלומים  הבורסה  במקביל, 
גדולים  יהלומים  לליטוש  וגדול  חדש  מפעל  בונים  הישראלי 
מה  את  להשאיר  במטרה  בעולם,  המתקדמות  בטכנולוגיות 
שנשאר מפעילות ליטוש היהלומים בישראל ולהרחיבה מחדש. 
המפעל יכלול שני מרכזי ליטוש במתחם הבורסה שישתרעו יחד 

של שטח של כ-1,100 מ"ר. 
ויועסקו  שקלים,  מיליון  כ-10  של  בהשקעה  יוקם  המפעל 
שבעבר  הקטנות,  האבנים  ליטוש  פעילות  עובדים.  כ-150  בו 
כולה  כמעט  עברה  ובנתניה,  גן  ברמת  במלטשות  התקיימה 
הליטוש  פעילות  העבודה.  עלויות  עקב  בהודו,  בעיקר  לחו"ל, 
בעיקר  בישראל,  נשארה  זאת,  לעומת  הגדולות,  האבנים  של 
המפעלים  של  הטכנולוגי  היתרונות  ובשל  ביטחון  משיקולי 

מלטשים  שכיום  יהלומנים  לשרת  מיועד  המפעל  הישראלים. 
יהלומנים  וכן  לבורסה,  מסביב  קטנים  במפעלים  גדולות  אבנים 
בשנה  יהלומים  אלפי  ילוטשו  שבמפעל  היא  ההערכה  מחו"ל. 

בגדלים של חמישה קראט עד עשרות קראט.
פיתוחים  על  כולן  שיתבססו  במפעל,  הליטוש  טכנולוגיות 
ישראלים, יהיו המתקדמות בעולם. בין השאר, ישתמשו במפעל 
באמצעות  יהלומים  המנסרת  בעולם,  המתקדמת  הלייזר  במכונת 
לייזר ומים – תהליך שמפחית כמעט לגמרי את הפחת של היהלום, 
יהלומים. המפעל  וזיהוי של  ובמכשיר המתקדם בעולם לסריקה 
היהלומים  תערוכת  במסגרת   ,2019 ינואר  בסוף  להיפתח  צפוי 

הבינלאומית המתקיימת מדי חורף ברמת-גן.

אלי כהן

לחו"ל  טסו  בישראל  המתגורר  היהודי  מהציבור   81%
עבור  שנערך  מסקר  עולה  כך  האחרונות,  השנים  בחמש 
 ,"I2R "שילוב  המחקר  מכון  באמצעות  ישראל  דואר  חברת 

לקראת קמפיין מט"ח חדש שהחברה משיקה בימים אלה. 
נשאלים   508 בקרב   2018 יוני  חודש  באמצע  שנערך  מהסקר 
מהמגזר היהודי במדגם ארצי, אקראי ומייצג, עולה עוד כי 12% 
השנים  בחמש  טסו  ו6%  בשנה  פעמיים  או  פעם  טסו  מהנוסעים 
 50 מבני   86% סה"כ(.  פעמים   10 )מעל  ויותר  בשנה  פעמיים 
 91%  .18-29 מבני   75% לעומת  לחו"ל,  שטסו  דיווחו  ומעלה 
בחמש  לחו"ל  שטסו  אמרו  מהממוצע  גבוהה  הכנסה  מבעלי 
השנים האחרונות, לעומת 70% מבעלי הכנסה נמוכה מהממוצע. 
עוד עולה מהסקר, כי בציבור היהודי מוציאים בממוצע כ-6,100 
שקל לאדם וכ-11 אלף שקל לזוג על חופשה בחו"ל, כולל טיסות, 
מלון ובזבוזים. מתוך סכום זה מוציא כל נוסע במזומן בחופשתו 

שקל  וכ-4,300  חוץ  במטבע  בממוצע  שקל  כ-2,900  בחו"ל 
בממוצע לזוג. משפחה יהודית בת 5 נפשות ומעלה תצרוך נופש 
בחו"ל ב-25 אלף שקל בממוצע ותבזבז בחו"ל במזומן בממוצע 

7,600 שקל למשפחה.
על פי נתוני הסקר, 1 מכל 7 נוסעים מקרה המגזר היהודי נעקצו 
ומשפחתו  חבריו  בקרב  כספית  הונאה  של  במקרה  נתקלו  או 
במהלך חופשה בחו"ל. בין מקרי העקיצה ניתן למנות גניבת כסף 
מזומן, מט"ח מזויף, גניבת כרטיס אשראי, גניבת חפצים אישיים 

והונאה בהזמנת מקום לינה. 
21% מבני 18-29 דיווחו על עוקץ או הונאה כספית בה נתקלו 
בחו"ל הם או קרוביהם שנסעו עמם, לעומת כ-10% בקרב בני 30 
ומעלה. ככל שהנשאלים הרבו לנסוע, כך דיווחו על יותר הונאות 
שנים  בחמש  ויותר  פעמים   10 הנוסעים  בקרב   17%( כספיות 
בחמש  פעמיים  או  פעם  הנוסעים  בקרב   10% לעומת  האחרונות 

שנים, ו-5% לנוסעים פעם בשנה(. 
לצערנו  החולפת  "בשנה  מסר  הדואר  בנק  מנהל  בלו,  אבי 
אותו  מזויף,  מט"ח  עם  נתפסו  ישראלים  בהם  למקרים  נחשפנו 

רכשו במקומות לא בטוחים. ערב עונת הנסיעות לחו"ל ותחילת 
מט"ח  מרכישת  הציבור  את  להזהיר  רוצים  אנו  הגדול,  החופש 
בחו"ל.  בחופשה  בהנאה  לפגום  שעלולה  מפוקפקים,  במקומות 
הדואר,  בנק  בסניפי  מט"ח  להמרת  בביקושים  גידול  רואים  אנו 
סניפים  בכ-700  עמלות  וללא  בטוחה  זולה,  קניה  המאפשרים 

ברחבי הארץ. 
בדולרים  נטענים  כרטיסים  גם  לחו"ל  לנוסעים  מציעים  "אנו 
ולעשות  שקל,  אלף   20 עד  לטעון  ניתן  אותם  וליש"ט,  אירו  או 
בהם שימוש במאות אלפי בתי עסק ברחבי העולם, לרבות הוצאת 
כסף בכספומטים ולשלם בתחנות דלק. כך ניתן להגדיר מראש את 
ניתן  ההוצאות הרצויות ולא לחרוג מהן במהלך השהיה בחו"ל. 
להשתמש בכרטיסים גם לנסיעות נוספות בתקופה של עד 5 שנים. 
בבנק  להמיר מט"ח  הציבור  את  ויעודד  ימשיך  הנוכחי  הקמפיין 

הדואר, המציע רכישת מט"ח בטוחה וללא עמלה".



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



PBכ"א בתמוז תשע"ח 44/7/18    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

"אנשים בבני ברק גרים במחסנים וגם מודיעין עילית וביתר עילית מלאות", אמר מנכ"ל מועצת 
יש"ע שילה אדלר, "רק עיר חרדית חדשה במערב השומרון תיתן מענה אמיתי למצוקת הדיור"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

"עיר חרדית בשומרון תיתן מענה למצוקת הדיור"

למעלה מ-30 מליון ₪ הושקעו בבני ברק

אלי כהן

"כל מי שמכיר את הציבור החרדי יודע כמה סבל 
גרים  אנשים  ברק  בבני  הדיור.  בנושא  עובר  הוא 
תושבים  אלף   80 עם  עלית  במודיעין  וגם  במחסנים, 
ולכן  מקום.  אין  כבר  תושבים,  אלף   60 עם  עלית  וביתר 
המכונים  השומרון  במערב  הללו  באזורים  נמצא  הפתרון 
שתיתן  חדשה  חרדית  עיר  ולהקים  לפתח  דן',  גוש  'מזרח 
מענה גדול לאוכלוסייה החרדית". את הדברים אמר מנכ"ל 
לבנייה  הארצית  הוועידה  בפני  אדלר,  שילה  יש"ע  מועצת 
בים  שעבר  בשבוע  שהתקיימה   2018 והתיישבות  פרטית 
את  מחסלת  אביב  תל  מדינת  האם  הכותרת:  תחת  המלח, 

מדינת ישראל". 
"מזרח דוש דן - זו התכנית אשר תציל את תל אביב ואזור 
המרכז מקריסה שתגיע חלילה מגדילת האוכלוסייה", אמר 
במקום  לרעה  מובילה  אביב  תל  היום  "כבר  אדלר,  שילה 
דרך, צריך  פורצת  הראשון בצפיפות איש לקמ"ר. התוכנית 
חייבים  חדרה,   – גדרה  האורך  בקו  רק  להסתכל  להפסיק 
המענה  זהו  לאריאל.  אביב  מתל  למערב.  ממזרח  להסתכל 

הנכון ביותר לעתידה של מדינת ישראל, הגדלת גוש דן בעוד 
של  אופטימלי  הזדמנויות  חלון  זהו  המזרחי.  הצד  מן   40%
וחוסר  הברית  בארצות  ותומך  אוהד  ימנית, ממשל  ממשלה 
פרטנר משווע בצד הפלסטיני. זוהי ההזדמנות למענה ציבורי 

רחב של עשרות אלפי יח"ד".
לדברי מנכ"ל מועצת יש"ע, התכנית הזו תיתן מענה של 
חריפה.  דיור  ממצוקת  הסובלת  החרדית  לאוכלוסייה  ממש 
מדינת  משטח   23% הינם  הירדן  ובקעת  ושומרון  "יהודה 
ישראל, אשר חיים בה כבר כחצי מיליון תושבים, זהו הזמן 
להרחבה משמעותית ומשיכת גוש דן מזרחה – זהו המענה 

הנכון ביותר למשבר הדיור במדינת ישראל".
יצוין כי התכנית להקמת עיר חרדית באזור כבר מקודמות 
קרקע  על  המתוכנן  עילית"  "דורות  פרויקט  במסגרת  במרץ 
שומרון.   האזורית  המועצה  מצד  מלא  לגיבוי  וזוכה  פרטית 
כזכור, רק לפי שבועיים הגיע שר השיכון גלנט, יח"ד עם ח"כ 
הרב יעקב אשר ונציגים חרדיים נוספים לסיור מיוחד בשטח 
"דורות עילית" ובעקבותיו אף הוקם צוות היגוי מטעם חברת 

התכנון כדי לקדם את המהלך מול אנשי משרד השיכון.

חוק הגיוס לא יפתור את בעיות “צבא העם"
מוזרה ומפותלת דרכו של חוק הגיוס החדש-
ברוב  ראשונה  בקריאה  עבר  השבוע  אשר  ישן, 
הכנסת  חברי  מתנגדים.  ו-39  תומכים   63 של 
החרדים התנגדו, אך מפלגת “יש עתיד" תמכה 
בנטל,  השוויון  אי  הגיוס,  נושא  מהאופוזיציה. 
והחוקים שנחקקים ונפסלים חלילה על ידי בג"צ, 
מככבים תדיר בכותרות ומפלגות את החברה זה 
לסוף  כעת  הגענו  ולא  עשורים,  משני  למעלה 
אי  בעיית  קיים,  החובה  שגיוס  זמן  כל  פסוק. 
הפתרונות  וכרגיל,  בעינה.  תעמוד  השוויון 
למחוקק,  רצים  כולם  אך  זווית,  בקרן  מונחים 
ואז לבג"צ ואז להפגנות נגד גיוס, וחוזר חלילה 

וחלילה עד ביאת גואל.  
הכנסת  חברי  שעבר,  בשבוע  יש,  פתרונות 
קיימו  מהליכוד  גליק  ויהודה  ממרצ  רז  מוסי 
כנס בכנסת שעסק בנושא מעבר לצבא מקצועי. 
זהו הפתרון היחיד אשר יכול להביא מזור אשר 
של  למורכבות  וגם  צה"ל  של  לצרכים  גם  יענה 
הישראלי  המכון  של  סקר  הישראלית.  החברה 
לדמוקרטיה מראה כי התמיכה הציבורית ברעיון 
בחברה   39% וגובר,  הולך  המקצועי  הצבא 
ואולי  העם,  צבא  בביטול  תומכים  הישראלית 

מכאן תבוא הבשורה. 
“צבא העם" לוקה במגרעות רבות, גם מבחינה 
צבאית  מבחינה  כלכלית.  מבחינה  וגם  צבאית 
מאד  בזבזני  יעיל,  לא  מאד,  יקר  בצבא  מדובר 
תפקידם  האנשים  מן  חלק  כאשר  אדם,  בכוח 
הוא פשוט להעסיק אנשים אחרים אשר אין להם 
אפשר,  אי  משירות  אותם  לפטור  יעיל.  שימוש 
זה לא שוויוני, אך ה"שירות" שלהם לא משיא 

תועלת. 
אלו  אך  לצבא,  מאד  חיוניים  מהחיילים  חלק 
זה  לכל  משירות.  לפטור  ניתן  לא  חיוניים  שלא 
חייל  לכל  הישירה  העלות  אמנם  עלויות,  יש 
מגויס היא פחותה משכר המינימום, אך העלות 
האלטרנטיבית גבוהה – הנזק שנגרם למשק מכך 
שאותו חייל לא עובד ומתפרנס. צעירים במיטב 
את  מכלים  ולהתקדם,  לעבוד  במקום  שנותיהם 
זמנם בשירות חסר תועלת. על פי הערכת משרד 
 51 של  למשק  תקציבי  בהפסד  מדובר  האוצר, 
זול  איננו  העם"  “צבא  בשנה.  שקלים  מיליארד 

בכלל. 
אך עדיין “צבא העם" הוא עקרון מקובל על 
האלמנט  בגלל  העם  בצבא  התומכים  יש  רבים, 

צורך  בגלל  בו  התומכים  ויש  שלו,  החינוכי 
הוא  ההיתוך,  כור  החינוכי,  האלמנט  צבאי. 
החרדים  הצבא.  עם  החרדים  של  הבעיה  הוא 
משלמים מחיר רב כדי להתבדל ממערכת החינוך 
חינוך  תקציבי  על  מוותרים  ומערכיה,  הכללית 
עצמאית  חינוך  מערכת  לקיים  כדי  משמעותיים 
משמש  הצבא  כאשר  לכן,  יהודיים.  ערכים  עם 
מערכת חינוך לערכים אחרים במסווה של צרכי 

ביטחון, ההתנגדות החרדית היא מתבקשת. 
מקצועיות  וועדות  הביטחוני-מקצועי,  בפן 
מטעם צה"ל שבדקו העניין ומסקנותיהן הובילו 
מקצועי  לא  אם  )גם  המקצועי  הצבא  לכיוון 
לחלוטין(. כך וועדת שפר בשנת 2003, וכך וועדת 
בן בסט אחריה. המלצותיהן קבעו יש לקצר את 
המשרתים,  שכר  את  להעלות  החובה,  שירות 
נדרשים  שאינם  אלו  את  צבאי  משירות  ולפטור 
לצרכי הצבא. למרות החלטות ממשלה בנושא, 

המלצות וועדות אלה לא יושמו בפועל. 
היום  כבר  צה"ל  כי  לזכור  חשוב  לכך,  נוסף 
הוא בחלקו צבא מקצועי, צה"ל מבוסס על אנשי 
בשכר  מקצועיים  חיילים  למעשה  שהם  קבע, 
יש  חדש  מודל  ביצרת  מדובר  שלא  כך  מלא. 

מאין, אלא פשוט הרחבה של המודל הקיים. 
גם אם לא יאומץ מודל הצבא המקצועי, אלא 
רק נתקדם לכיוונו בסקאלה, בלי ספק הוא יכול 
לצמצם פערים בקונפליקט. לא הרי ויכוח על אי 
שוויון של שלוש שנות שירות חובה, לבין שירות 

של שנה וחצי ובשכר מכובד.
מקצוע,  בעלי  הרבה  יש  המדינה  בשירות 
שופטים, רופאים, מורים וגם מקצועות מסוכנים 
כמו שוטרים או כבאים, אך אף פעם לא שמעתם 
שוויון  אי  על  תלונות  אלה  מקצוע  אנשי  מכל 
על  ראוי  שכר  מקבלים  הם  כי  פשוט,  בנטל. 

העבודה שלהם.
השירות  עם  גם  לעשות  הנכון  הדבר  זה 
הצבאי, להעלות את שכר המשרתים ולקצר את 
זה טוב  הוגן כלפי החיילים,  זה  שירות החובה. 
לכלכלה הישראלית, וזה יצמצם משמעותית את 
מחוק  לא  הישראלית.   בחברה  הקונפליקטים 
משינוי  רק  אלא  הבשורה,  תבוא  החדש  הגיוס 

החשיבה לגבי צבא העם. 

דוד רוזנטל

שאלה: אני רוכש דירה מקבלן ונאמר לי שרישום הדירה לא נעשה מייד 
בטאבו אלא בחברה המשכנת, מהי חברה משכנת?

תשובה: חברה משכנת היא מטעם חברה הבונה את הבניין ומשכנת את 
משרד  באמצעות  יעשה  זה  בשלב  הרישום  ניהול  כלל  בדרך  בו,  הדיירים 
בפנקסי  הזכויות  לרישום  עד  וזאת  משכנת  כחברה  שישמש  דין  עורכי 
במנהל  כלל  בדרך  נעשה  בדירות  הזכויות  רישום  )בטאבו(,  המקרקעין 
דירה  על  )משכנתא(  שעבוד  המשכנת.  החברה  אצל  וכן  ישראל  מקרקעי 
זכויות  שכן  המשכונות,  ברשם  ורק  אך  נרשמת  משכנת  בחברה  הרשומה 
הדייר כל עוד הן רשומות בחברה המשכנת בלבד הינן זכויות חוזיות ולא 

זכויות קנייניות כפי שיהיו לאחר רישומן בטאבו.



־שאלה: אני בתהליך רכישה של דירה מיד שנייה ועו"ד שלי טען בפניי שה
מוכר מתעקש לכלול בחוזה סעיף לפיו עלי יהיה לשלם את היטל ההשבחה 

אם יהיה כזה, מהו היטל השבחה והאם המוכר יכול לדרוש זאת בהסכם?
את  ביניהם  לקבוע  לצדדים  מאפשר  החוזים  חופש  תשובה: 
הנדרש  חובה  תשלום  השבחה הוא  היטל  ביניהם,  העסקה  תנאי 
אישרה  המקומית אשר  ידי הוועדה  על  מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות 
תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. החובה לתשלום ההיטל 
מכר  בחוזה  לקבוע  שניתן  ולמרות  לדורות,  החוכר  או  הבעלים  על  חלה 
כי הקונה ישלם היטל זה - עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, אשר 
אינו מחייב את הוועדה המקומית אך מחייב את הצדדים לחוזה בינם לבין 

עצמם.
מאפשרת  אשר  עיר,  בניין  אישרה תכנית  המקומית  הוועדה  דוגמה: 
נוסף בגג המבנה. עצם העובדה  לבתי מגורים באזור מסוים להוסיף חדר 
שעתה ניתן להוסיף חדר נוסף, מעלה את שווי המקרקעין )גם המבנה עצמו 
נכלל בהגדרת 'מקרקעין'(, ובכך הנכס בעצם מושבח. מכאן השם "היטל 

השבחה", ותשלום ההיטל הוא עבור ההשבחה שנעשתה.



־שאלה: אני מעוניין לרכוש דירה להשקעה ועורך הדין שלי הסב את תשו
מת ליבי שהדירה אינה רשומה בטאבו, אלא כמושע, מה המשמעות של 

רישום זה?
תשובה: מושע הוא מושג מחוק הקרקעות העות'מאני של 1858 שהיה 
חלק מן המג'לה. המושג מקובל במדינת ישראל לתיאור בעלות משותפת 
"שותפות".  הוא  השם  פירוש  המקרקעין.  פי חוק  נכס מקרקעין על  על 
שותפות כזו יכולה להיווצר כתוצאה מירושה, כאשר מספר יורשים ירשו 
יחד נכס שהיה בבעלות מוריש אחד, או מספר בעלי חלקות סמוכות שהפכו 
לשותפים בחלקה אחת חדשה בעקבות תוכנית איחוד וחלוקה. המשמעות 
היא שהרישום של הקרקע נעשה בצורת שותפים רבים על חלק בלתי מסוים 

בשטח, דבר המקשה על רישום שעבוד )משכנתא( ועל מימושה.
 

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

אלי כהן

מהנתונים על סך התרומות של מפעל הפיס עולה, 
כי בשנה האחרונה בלבד השקיע הפיס עבור הקהילה 

בעיר   ₪ מליון  משלושים  למעלה 
בעיר  נבנו  השאר  בין  בלבד.  ברק  בני 
מקוואות חדשים ומפוארים וגינות רבות 
בכל רחבי העיר  זכו לשיפוץ משמעותי.

עיריית בני ברק ומפעל הפיס פועלים 
כשבני  ארוכות,  שנים  משותף  באופן 
שפנתה  הראשונה  העיר  הייתה  ברק 
ליעד  סיוע  לקבל  בבקשה  הפיס  למפעל 
זה, העיר נחשבת לאחת הערים הצפופות 
קיים  הדברים  ומטבע  בלעה"ר  בארץ 
פתוחים,  ציבוריים  בשטחים  מחסור 

וקושי במציאת אתרים מתאימים לגני משחקים חדשים. יחד 
ונוצרה  עם זאת, גם מצב הגינות הקיימות היה טעון שיפור 
מצוקה אמיתית לכמות ילדים אדירה בעיר שנותרה ללא גני 

משחקים.
בסיוע  ברק  בני  עיריית  ההדוק,  הפעולה  שיתוף  בעקבות 

של  מקיף  מהלך  האחרונות  בשנים  ביצעה  הפיס,  מפעל 
הקמה ושדרוג של גינות רבות בעיר וניתן לראות היום שינוי 

משמעותי בחזות העיר.
ברק  בני  ועיריית  הפיס  מפעל  הובילו  אותו  נוסף  מהלך 
הוא הקמת מקוואות חדשים ומפוארים 
בכל רחבי העיר עפ"י כל כללי ההלכה 

לרווחת ציבור התושבים.
חנוך  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
ברק, המונה  בני  "העיר  סיכם:  זייברט 
כן-ירבו,  תושבים  מ-203,000  למעלה 
הסיוע  את  מוקירה  הגילים,  כל  בני 
'מפעל  של  והמבורך  המקיף  הנרחב, 
הפיס' לעיר ולתושביה בתחומים רבים 
בסכומי   2017-18 בשנים  ומגוונים, 
ענק של עשרות מיליוני שקלים לסיוע 
לגילאים  חינוך   מוסדות  כבינוי  שונים  במישורים  מרשים 
השונים, הקמת מקוואות ענק וברוב פאר והדר, פיתוח גינות 
חדשות ושדרוג גינות וותיקות באזורים רבים בעיר. אני מודה 
תושבי  כלל  של  ובשמם  העירייה  מועצת  חברי  בשם  לפיס 

עירנו", סיכם ראש העיר.
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בהתנגדות חרדית: 
חוק שבת וחג נפל במליאה

חברי 'מגיע לך יותר' של
 ישראכרט נהנים כפליים 

בול מיוחד ינציח את הטיסה הראשונה

חוק צרכני שנועד לסייע לצרכן הדתי והחרדי ולמנוע ספירת ימי 
שבת וחג בשיטת ספירת הימים מרגע רכישת מוצר – הופל על 
• יוזמת החוק, ח"כ סבטלובה מודה לח"כ וקנין  ידי הקואליציה 

שתמך ומבטיחה: "אעלה את החוק שוב בעוד חצי שנה"

מטוס "הרצל" ששימש את אל על בטיסת הבכורה הרשמית שלה מלוד לשדה 
התעופה אורלי בפריס ב-1948, הוצג על בול מיוחד של דואר ישראל לציון 70 

שנה לתעופה האזרחית בישראל

אלי כהן

החרדי- המיליארדר  בבעלות  נדל"ן'  'רוטשטיין  חברת 
בבעלות  'התחדשות'  וחברת  מירילשוילי  יצחק  גיאורגי 
ברוך בלוי, יונה גרין ועמיחי ניימן המתמחה בהתחדשות 
עירונית בירושלים, הקימו חברת נדל"ן משותפת בשם 'רוטשטיין 
וביצוע פרויקטים של פינוי-בינוי  לייזום  התחדשות בירושלים' 

בכל רחבי העיר.
מקודמים  החדשה  החברה  של  המשותפים  הפרויקטים  בין 
יעקב,  בנווה  בגילה,  העיר,  במרכז  שונים  פרויקטים  עשרה 
בגבעה הצרפתית. כל הפרויקטים עתידים להיבנות על ידי חברת 
הפרויקטים  את  המבצעת  וקבלנית  יזמית  חברה   – 'רוטשטיין' 

בעצמה. 
"כחלק  נדל"ן',  'רוטשטיין  מנכ"ל  חיים,  בן  אבישי  לדברי 
ויוזמת  מקדמת  רוטשטיין  החברה,  של  העסקית  מהאסטרטגיה 
ובאזורי  פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית במרכזי ערים 
בירושלים,  ההתחדשות  בתחום  רב  פוטנציאל  זיהינו  ביקוש. 
מקום המהווה מרכז עולמי המתפתח בקצב מהיר וכן הזדמנות 

זה  בתחום  מתמחה  אשר  'התחדשות'  חברת  עם  פעולה  לשתף 
בירושלים מזה כמה שנים".

ברוך בלוי, יו״ר חברת 'התחדשות', אומר ל'קו עיתונות': ״מאחר 

בירושלים,  העירונית  ההתחדשות  מחלוצות  הינה  והתחדשות 
הצוות שלנו מנוסה בעבודה משותפת עם קהל הדיירים הירושלמי 
המגוון כמו גם מול הביורוקרטיה המקומית הסבוכה, ואנו גאים 
היתרון  בין  לשלב  שיאפשר  רוטשטיין,  חברת  עם  בשותפות 
וביצוע  בייזום  והוותק של החברה  והניסיון  היחסי שלנו בעיר 

בכלל״.
על  החולש  חרדי  הון  איל  הוא  ה-34  בן  מירילשוילי  יצחק 
שונות  והשקעות  קמעונאות  מדיה,  הייטק,  נדל"ן,  מעצמות 
104'. מוצאו גיאורגי, בנו של  באמצעות חברת 'קו"ף דל"ת – 
המיליארדר מיכאל מירילשוילי, אך כיום הוא מתגורר בהרצליה 
פיתוח. בין היתר, הוא מייסד קרן ההשקעות 'ויזרע' בניו-יורק 
ובעלים של ערוץ 20 בישראל. את הפילנתרופיה שלו הוא מנהל 
באמצעות קרן 'מרומים' במסגרתה הוא תומך במגוון פרויקטים 

בנושאי חינוך יהודי ורווחה.
בעשרות  דיור  יחידות  אלפי  כיום  מחזיקה  התחדשות  חברת 
ביצוע  בשלבי  בירושלים  עירונית  התחדשות  של  פרויקטים 
של  עירונית  להתחדשות  המדד  ע"י  נבחרה  החברה  שונים. 
להתחדשות  המובילות  החברות  כאחת   Dun's 100 ו-  גלובס 

עירונית בירושלים לשנים 2017-2018.
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הכנסת  חברת  של  יום',   14 'חוק 
על  להגן  שנועד  סבטלובה,  קסניה 
הצרכנים בישראל ולשנות את שיטת 
של  החזרה/החלפה  בעת  הימים  ספירת 
מוצר, כך שלא תכלול ימי שבת וחג, הופל 
השבוע במליאת הכנסת וזאת בניגוד לדעת 

הצוות המקצועי במשרד הכלכלה.
בתגובה:  מסרה  סבטלובה  קסניה  ח״כ 
התגלתה  הקואליציה  של  ״הצביעות 
יתכן  כיצד  הכנסת.  במליאת  שוב  אתמול 
הצרכנים,  נגד  מצביעה  שהקואליציה 
ובניגוד מוחלט לדעת  הגורמים המקצועיים 
התנהלות  תגיע  לאן  עד  במשרדם. 
הפוליטיקה הקטנה שמובילה הקואליציה?״
עוד הוסיפה סבטלובה: ״חוק 14 יום שעמד 
לעבור במליאת הכנסת הוא חוק שכול כולו 
לציבור  לסייע  חוק שנועד  הציבור,  לטובת 
הדתי,  לציבור  ובמיוחד  בישראל,  הרחב 
בימי  מוצרים  להחליף/להחזיר  יכול  שאינו 
פתוח  העסק  ובית  במידה  גם  וחג  שבת 
האינטרס  מה  לדעת  מעניין  אלו.  בימים 
ברגע  החוק  את  להפיל  הקואליציה  של 
ידע  האופוזיציה?  החלשת  מלבד  האחרון 
פועלת  שממשלתו  ישראל  במדינת  הציבור 
נגדו והכל בשביל כיסאולוגיה ומבלי טיפת 

אידיאולוגיה״.
עם זאת, לדברי סבטלובה, יש צדיק בסדום: 
וקנין  יצחק  הכנסת  יו״ר  לסגן  מודה  ״אני 
שפעל בזמן המליאה על מנת שהחוק יעבור, 
ומתחייבת להמשיך לפעול על מנת להעביר 
את החוק החשוב הזה בהזדמנות הראשונה 

שתתאפשר לי מבחינת חוקי הכנסת״.
כיצד עלה לך הרעיון לחוקק את החוק?

גם  לי  עלה  יום   14 חוק  להצעת  "הרעיון 
בעקבות מקרה שקרה לי עם מוצר שרכשתי 
ימי  בעקבות  להחזיר  יכולה  הייתי  ולא 
אלי  שהגיעו  רבים  סיפורים  מעוד  וגם  חג, 

הלימה  אין  כיום  ציבור.  ופניות  ממקרים 
בין זכויות הצרכן לזכויות של בית העסק/ 
ימי   - מילים  בגלל שני  והכל  נותן השירות 
רוצה  אני  אותו  שהתיקון  חשבתי,  עסקים. 
לשנות בחוק הוא כל כך פשוט ויכול לסייע 
בישראל שהחקיקה  צרכנים  הרבה  כך  לכל 

הזאת הייתה מובנת מאליה מבחינתי".
־בשבוע שעבר החוק היה אמור לעבור, וב

רגע האחרון הופל. מה דעתך על הפארסה 
־שהתחוללה במליאת הכנסת ברגעי ההצב

עה?
זו  רגעים  באותם  במליאה  שהתחולל  "מה 
דוגמא חיה למה שלצערי קורה בקואליציה 
שהיו  ח״כים  קרובות.  לעיתים  הנוכחית 
דעתם  את  שינו  אחת  בשנייה  החוק  בעד 
הממונה,  השר  לכך,  מעבר  נגדו.  והצביעו 
לפני  דקה  עמד  כהן  אלי  הכלכלה  שר 
משרדו  וצוות  הוא  כמה  והסביר  במליאה 
הכריז  שירד  לאחר  ושניה  בחוק  תומכים 
שהוא נגדו. גם סגן יו״ר הכנסת יצחק וקנין 
ולשמחתי  שם  שהתרחש  ממה  בהלם  היה 
הוא ניסה בכל כוחו לסדר את הדברים, אבל 
היא מעל  הפוליטיקה  כנראה שבקואליציה 
טובת האזרחים וזה מה שראינו באותו יום 

במליאה".
בשנית?  החוק  את  להעלות  מתכוונת  את 

יהיו לך מספיק תומכים?
את  שוב  להעלות  מתכוונת  אני  "בוודאי. 
שמתאפשר  כפי  שנה,  כחצי  בעוד  החוק 
שיהיו  בטוחה  אני  הכנסת.  תקנון  לפי  לי 
ובוודאי  מהקואליציה  גם  תומכים,  מספיק 
שגם  מאמינה  ואני  שמהאופוזיציה 
מהמפלגות החרדיות, שלטובתם החוק הזה 
בית העסק  אם  במיוחד, משום שגם  חשוב 
את  להחזיר  אפשרות  ויש  בשבת  פתוח 
המוצר, הציבור הדתי לא יכול לעשות זאת 
בסופ״ש וחג. כמו כן, אני מצפה גם מהשר 
כהן שכבר התבטא בעד החוק לתמוך  אלי 

בו".
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האטרקציות בימי בין הזמנים ועד כ"ג בטבת 
תשע"ט יהיו זולות משמעותית לחברי תכנית 
להטבות  יזכו  אשר  ישראכרט  של  יותר"  לך  "מגיע 
לבני  המתאימות  באטרקציות   1+1 משמעותיות 
תכנית  לחברי  מעניקה  ישראכרט,  החרדי.  הציבור 
"מגיע לך יותר" את כל הסיבות הטובות לצאת בימי 

בין הזמנים לאטרקציות במחירים משתלמים. 
אתרי  במגוון   1+1 מהטבת  ייהנו  התכנית  חברי 
האטרקציות ובהם; דה קרינה שוקולד ברמת הגולן, 
אקשן פארק, מאחורי הדבש בכפר חב"ד עבור סיור 
שילה  אתר  בטאבון,  פיתה  אפיית  או  בטרקטורון 
שילה'  ימי  'דברי  למוזיאון  כניסה  כולל  הקדומה 
חוה  של  החווה  הרואה',  ב'מגדל  קולי  אור  ומיצג 
בחפץ חיים, רפטינג נהר הירדן, טרקטורונים לילדים 

בירדן )50% הנחה לכרטיס שני( בית הבד של הגולן 
כולל סרט + טעימות יין וגבינות, יקב אדיר בדלתון, 
החוויה של חווה בחפץ חיים, סוסיא העיר העתיקה 
מיצים  וקשת  הגולן  ברמת  בראשית  המבקרים  מרכז 

טבעיים. 
בצירוף  התכנית  לחברי  נשלח  ההטבות  קופוני  עלון 
חברי  נהנים  היתר  בין  החודשית.  החיוב  להודעת 
התכנית "מגיע לך יותר" מהנחות הנעות בין 3% ל5% 

במאות חנויות ובתי עסק, במהלך כל השנה. 
מוענקות  נוספות,  הטבות  מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
אוטומטי  באופן  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  לחברי 
לבקשן  צורך  ואין  החודשי  החשבון  חיוב  במעמד 
הודעת  גבי  על  מופיע  ההנחה  פירוט  העסק.  מבית 
החיוב החודשית הנשלחת מידי חודש לבית הלקוח. 

להצטרפות לתכנית מגיע לך יותר חייגו:
1-800-22-88-44  
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הנפיק  למדינה,  שנה   70 חגיגות  לרגל 
בולי  סדרת  ישראל  בדואר  הבולאי  השירות 
הצדעה למדינה ולצה״ל וביניהן  בול לציון 70 שנה 
לתעופה האזרחית בישראל. מנכ"ל דואר ישראל, דני 
חברת  למנכ"ל  הראשון  הבול  את  העניק  גולדשטיין 

אל על, גונן אוסישקין.
הבול, אשר עוצב בידי המעצב ברוך נאה, מציג מטוס 
את  שימש  אשר  "הרצל",  הנקרא  סקיימסטר  מסוג 
לשדה  מלוד  שלה  הרשמית  הבכורה  בטיסת  על  אל 
 .787 התעופה אורלי בפריס, לצד מטוס הדרימליינר 
ניתן לרכוש את הבולים בסניפי דואר ישראל.  כיום, 

ערכו הנקוב של הבול 11.60 ₪. 
דני גולדשטיין, מנכ"ל חברת דואר ישראל אמר "בול 
התעופה האזרחית מנציח את פועלה של חברת אל על 
בעשרות שנות קיומה ומשמש אמצעי הסברה בארץ 
היווסדה.  מאז  בישראל  התעופה  להישגי  ובעולם 
זה הוא חלק מסדרת בולים שמצדיעים למדינה  בול 

 70 ולצה"ל במלאת לה 
שנה, בהם בולי הצדעה 
צה"ל,  לכומתות 
לחדשנות,  לקומיקס, 
ולכיפת  הסייבר  למערך 

ברזל". 
מנכ"ל  אוסישקין,  גונן 
על  הודה  על,  אל 
השירות  של  המחווה 
בטקס  וסיפר  הבולאי 
כי חברת אל על הוקמה 
בשנת  רשמי  באופן 

טיסת  המריאה   1948 בספטמבר  כבר  אך   ,1949
מז'נבה  ויצמן  חיים  הנשיא  את  והביאה  הבכורה 
נחיתת  אפשרו  לא  השוויצרים  לדבריו,  לישראל. 
בזק  מבצע  בתום  לכן  בשטחם,  צבאיים  מטוסים 
 DC-4 סקיימסטר  מטוס  להפוך  החברה  הצליחה 
טיסותיה  עידן  את  שפתח  המטוס  אזרחי.  למטוס 

האזרחיות של אל על נקרא "רחובות".

הטייקון החרדי מקים חברת נדל"ן 
וחברת  מירילשוילי  יצחק  המיליארדר  של  'רוטשטיין'  חברת  תאוצה:  צובר  בירושלים  הפינוי-בינוי  תחום 

׳התחדשות׳ הקימו חברת נדל"ן משותפת שתבנה אלפי יחידות דיור 

ברוך בלוייצחק מירילשוילי
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 קצרצרים
חברת ג'ו קפה גורמה בע"מ, השיקה 

קונספט חדש JOE & GO- חנויות קפה 
ומזון קטנות הממוקמות באזורים בעלי 
תנועה גבוהה. התפריט כולל בין השאר 

מאפים, כריכים, גריל טוסטים וסלטים

"הגלידות של פלדמן" ממשיכה לחזק את 
אסטרטגיית מוצרי Life Style ומשיקה 

סדרת שלגונים חדשה בטעמי "פרלינים" 
וסדרת גלידות משפחתיות חדשה 

DESSERT בטעמי קינוחי גורמה

Caffè Vergnano מותג קפסולות הקפה 
מהוותיקים בעולם וה-3 בגודלו באיטליה 
מציע מגוון קפסולות איכותיות בטעמים 
שונים ובאריזת ואקום ייחודית עם חנקן 
השומרת על טריות הקפה. מתאים גם 

למכונות הקפה של נספרסו. מחיר: -1.3
1.5 ₪ לקפסולה

רשת מוזס מרעננת את תפריט הקיץ 
ומחזירה את סדרת ההמבורגרים ׳חובקי 

עולם׳ האהובה, לצד מבחר מנות חדשות.  
סניפי Moses הכשרים: פתח תקווה, 

שחם 22 | ירושלים, יצחק רבין 10 | קריית 
חיים, חלוצי התעשייה 96

השנה יהיה לכם קיץ צונן ומרענן עם 
סדרת השייקים החדשה והמפתיעה 
שמציגה רשת 'קפה קפה'. הכוללת 

משקאות בטעמי פירות טרופיים עסיסיים 
ואקזוטיים, מענגים ומרעננים.

לראשונה בסנפרוסט מבית תנובה: 
ברוקולי, כרובית ולקט השדה בכשרות 

בד"צ העדה החרדית

המדריך לכביסת תינוקות
המשותף לכל התינוקות, 

מלבד שהם חמודים 
ומתוקים, זה כמויות לא 

מבוטלות של כביסה. איך 
מכבסים כביסת תינוקות? 

ואיך תשמרו על ריח הכביסה 
לאורך זמן?

פליטות – אם מכבסים את 
הבגדים בתדירות ולא נותנים 
לכתם להתייבש ולהתקשות, 

הכתם ירד בכביסה רגילה. 
ניתן לשפשף את הכתם עם מברשת 

שיניים ומעט סנו אוקסיג'ן לתינוק בטרם 
הכנסה למכונת הכביסה לתוצאות 

אופטימליות.
כתמים של מזון – בגדים עם כתמים של 
מזון כמו מרק או פירות ניתן להסיר ע"י 

השריית הבגד במים פושרים ומעט אבקה 
לחצי שעה וכיבוס רגיל מיד. ההשריה 

מרככת את הבד והכתם יורד טוב יותר 
מהסיבים.

כתמים קשים - ככל שתכבסו את הבגד 
מהר יותר, הכתם יוסר טוב יותר. השרו 

את הבגד במים קרים ומעט מסיר כתמים 
לתינוק של סנו אוקיסג'ן וכבסו, הוסיפו סנו 

אוקיסג'ן גם למכונת הכביסה.
צבעי פנדה, בצק או פלסטלינה – מגרדים 
את השאריות החומר מהבגד עם סכין לא 

חדה, מניחים מסיר כתמים 
על הכתם ומשפשפים עם 

מברשת שיניים. משרים 
לחמש דקות ומכבסים 

כרגיל. אין כמו כביסה נקייה 
וריחנית.

איך שומרים על ריח 
נעים גם אחרי שהכביסה 
מתייבשת? – אל תעמיסו 

על המכונה, מכונה עמוסה 
בבגדים תעבוד פחות טוב וגם הבגדים 

יהיו פחות ריחניים. – אם אפשר ייבשו את 
הבגדים בחוץ, האוויר יינדף ריחות רעים. 
חזקו את הריח של הכביסה עם תרסיס 

ריחני לכביסה. אם מדובר בתינוקות קטנים 
רססו על הבגדים בתוך המכונה ולא על 

בגדים נקיים.
בסנו ערים לביקוש הגבוה למוצרי 

מקסימה בייבי וכיום ניתן להשיג  מגוון רחב 
של מוצרים בסדרת המוצרים המיוחדת 

לתינוקות. כך תוכלו למצוא בסדרת 
מקסימה בייבי, מרכך כביסה מקסימה 

בייבי CARE  לתינוקות – בתוספת תמצית 
קמומיל המעניק לבד רכות מפנקת. 

תרסיס מקסימה בייבי למייבש הכביסה - 
לריסוס ישירות על האריגים בתוך מייבש 

הכביסה, ניתן גם 
לרסס ישירות בארון 
הבגדים של התינוק. 

חשוב לציין כי כל 
המוצרים בסדרת 

מקסימה בייבי 
הם היפואלרגניים 

שנבדקו דרמטולוגית 
ומותאמים לעור רגיש 

במיוחד. 



לבית נקי גם מתיקנים
הקיץ בפתח 

ואתו גם 
החרקים? סנו, 

החברה המובילה 
בישראל למוצרי 

ניקיון וטיפוח 
הבית, מציגה את 
סנו ריצפז פלוס 

– נוזל ריצפה 
יעיל ודוחה תיקנים. מוצר ייחודי הדוחה 

תיקנים ללא חומרי הדברה. ריצפז פלוס 
מיועד לניקוי יסודי של מרצפות, מכיל 
תמצית בושם המרחיקה את התיקנים 

ומותיר בבית ניחוח לימון רענן. מוצר נוסף 
בסדרה הוא סנו ריצפז פלוס ווקס – נוזל 

ייעודי ורב תכליתי שבנוסף לניקיון הרצפה 
היסודי, לבישום ולדחיית התיקנים, גם 
מצפה את הרצפות בשכבת וקס מגנה 
ומבריקה כדי להשיג תוצאה מושל מת 

ומראה בוהק.



קניות לשנה על חשבוננו
לאור 

ההצלחה 
ושיתוף 

הפעולה 
הפורה של הלקוחות בשנים קודמות, 
נתיב החסד יוצאת גם השנה במבצע 

קיץ מטורף ומחלקת פרסים בשווי 
של למעלה מ-200 אלף שקלים! כנסו 
לסניף 'נתיב החסד' הקרוב אליכם, גם 

תיהנו ממחירים משתלמים במיוחד וגם 
תיכנסו להגרלה הגדולה. איך משתתפים 

בהגרלה? קונים ב-199 שקלים ממגוון 
מוצרי החנות, מתוכם 39.90 ₪ מאחד 

המותגים המשתתפים במבצע )אוסם, 
נסטלה, צבר, עדין, חסלט, שניב, האגיס, 
מולט, יפאורה, זוגלובק, תנובה, יוניליוור, 

בדין, תלמה, בייגל בייגל, עלית, ריאו, בלדי, 
מעולה, טיטולים, שטראוס, מיה(. מקבלים 
כרטיס גירוד שמכיל מאות פרסים כספיים 
והפתעות. ובנוסף, כל כרטיס מזכה אתכם 

בכניסה להגרלה הגדולה. מה מקבלים 
הזוכים? פרס ראשון: 2 זוכים בקניות 

לשנה על חשבונינו בסך 30,000 שקלים 
כל אחד. פרס שני: מקרר מלא מוצרי חלב 
ושתיה ופרס שלישי: מקפיא מלא קפואים 

וגלידות. ההגרלה תערך ביום חמישי, ה' 
אלול תשע”ח. פרטים בסניפים.



ארוחה בדקה 
סטארקיסט, 

הפילה של 
הטונה, מתחדשת 

במארז מפתיע: 
מארז נתחי 

טונה איכותיים 
בשמן צמחי לכל 

המשפחה. דק 
במיוחד ובמשקל 

400 גרם. סטארקיסט - מובילת שוק 
הטונה, מובילה את החדשנות בתחום 
ואחראית להשקות רבות כגון: סדרות 

'לה סנדביץ', 'לה סלט' ,טונה בטעמים 
,סדרת המעושנים, מוצרי דל נתרן, 

מוצרי טונה בשמן זית כתית מעולה ועוד. 
וכעת, טונה סטארקיסט משיקה אריזה 
חדשנית מסוגה בארץ, דקה דקה וללא 

צורך בסינון השמן כנהוג בקופסאות 
השימורים הרגילות. האריזה נוחה 

לנשיאה ולפתיחה. נוחות השימוש, הצורה 
והמשקל מתאימים במיוחד לסחיבה 

בתיק המשפחתי או המזוודה ומומלצת 
גם לטיולים בארץ ובחו"ל והכל בכשרות 

בד"צ העדה החרדית.  לדברי עינת ליפשיץ 
גרוס - מנהלת השיווק של סטארקיסט: 

"טונה סטארקיסט היא בסיס לכל ארוחה 
מזינה, קלה ומהירה או מושקעת ומכובדת. 

סטארקיסט מחויבת להמשיך ולהכיר 
ללקוחותיה יתרונות והרגלי צריכה חדשים. 

המוצר החדש הוא מוצר איכותי, נוח 
וחסכוני, המתאים במיוחד עבור משפחות. 

מדובר במוצר חובה בכל בית!".



מוצרי גלידה וארטיקים 

יום הגלידה הבינלאומי שיחול השבוע – 
כן, יש דבר כזה - הוא הזדמנות מצוינת 

להיזכר כמה אנחנו אוהבים גלידה 
וארטיקים! לכבוד היום הבינלאומי איקאה 

מציעה מבחר מוצרים קיציים להכנת 
ארטיקים ביתיים ולהגשת גלידות בכיף: 

 ,₪ CHOSIGT - 9 מתקן להכנת ארטיקים
 UTSPADD - 25 ₪ מתקן להכנת ארטיקים

4 / יח', כף לגלידה CHOSIGT -19 ₪, מגש 
 BEHAGA- קערה ,₪ PLASTIS -5 קוביות קרח

2 / ₪ 22 יח', קערה KALAS  -9 ₪ / 6 יח'.



 VINO -השקה מחודשת ל
סדרת היינות VINO נוצרה בהשראת המונח 

"וינו דה טאבולה", יין השולחן באיטלקית, 

או "יין הבית". בסדרת 
VINO יינות המותאמים 

לארוחות יום יומיות, 
צעירים, פירותיים 

וקלים לשתייה, בשל 
אחוז האלכוהול הנמוך 
יחסית למרבית היינות 

השולחניים. בסדרת 
VINO המחודשת 

בקבוקים חדשים, 
תוויות בעיצוב נקי ואלגנטי  ובלנדים 

חדשים. בסדרה שני יינות: בלנד אדום 
יבש ובלנד לבן חצי יבש, שחוזר למדפים 

לאחר תקופה ארוכה של היעדרות. כרמל 
VINO לבן - יין לבן חצי יבש, מתיקות 

מאוזנת, נגיש וקל לשתייה. 10% אלכוהול. 
כרמל VINO  אדום - יין אדום יבש, המיוצר 

מענבים שנבצרו בהבשלה אופטימלית, 
נגיש, פירותי וקל לשתייה. עם 12.5% 

 VINO : אלכוהול. מחיר מומלץ לסדרת
  ₪ 19.90



גדול יותר
אחד מיינות הקידוש הוותיקים, 

האיכותיים והמוכרים ביותר 
בכל בית חרדי – יין ישן נושן – 
מתחדש בימים אלו בבקבוק 
חדש בעל נפח גדול יותר של 

יין איכותי מבית יקבי כרמל. יין 
ישן נושן הוא יין מתוק, העשוי 

מחומרי גלם איכותיים, בבחירה 
מוקפדת של צוות היינים בית 
יקבי כרמל. זהו יין צעיר בעל 

טעם מיוחד, המבוסס על מתכון וניסיון 
רב שנים. הרכבו של יין ישן נושן מאפשר 
לו להישמר לזמן ארוך יותר מאשר יינות 

שולחניים רגילים. היין הושק לראשונה 
לכבוד חגיגות יובל יקבי ראשון לציון בשנת 

תשט"ז ומאז רק הולך ומשתבח.



שומרים על תזונה נכונה
 Müller

)מולר(, 
מותג 

היוגורט 
הבינלאומי, 
משיק מגוון 

מוצרים 
בכשרות 

המהודרת של בד"צ העדה החרדית, ושמח 
להציג את  Müller simply fruit 0% )מולר 

סימפלי פרוט(  גביעי יוגורט bio קרמי 
מעולה עם חתיכות פרי מפנקות מהטבע 
ו-0% שומן, שמאפשרים גם למי ששומר 

על תזונה נכונה ליהנות מיוגורט קרמי 
מעולה עם תוספת פרי בטעם מצוין.



ארוחה קלה 
הקיץ הזה, הימים 
הארוכים, החופש 

הגדול והילדים 
שבבית כל הזמן 

רעבים. בדיוק 
בשביל הרגע 

הזה יש לנו מוצר 
מעולה! תערובת 

להכנת פנקייק של 
'מעולה' 3 דקות הכנה ויש לכם ארוחה 

קלילה ומשביעה. בשבילך זה פשוט להכנה 
ולילדים זו חגיגה! התערובת אינה מכילה 

חומרים משמרים. כל מוצרי 'מעולה' 
מתהדרים בכשרות מהודרת של בד"צ 
העדה החרדית. את מוצרי מעולה ניתן 

להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי 
הארץ.



יותר נייר, פחות נפח אחסון
אם גם אתם מנסים לאלתר בכל פעם 

מקום אחסון 
לגלילי נייר 

הטואלט, סנו 
מציעה לכם 
פתרון חכם: 

סנו סופט 
ג'מבו – גלילי 

נייר טואלט דו 

שכבתי באורך 900 מטר בגלילים כפולים – 
כל גליל מכיל פי 2 יותר נייר. 24 גלילי ג'מבו 

שווים באורכם ל-48 גלילים רגילים.



מפרגנים לך זכייה
כל יום 

הוא 
הזדמנות 

לפרגן 
לעצמנו 

משהו 
שעושה 
לנו טוב, 

מתוך 
התובנה שלכל אישה יש את הדרך 

המועדפת עליה לפרגן לעצמה, מציג 
יופלה מהלך מיוחד תחת המסר: 'הבחירה 

שלך, הפרגון מיופלה'- משחק נושא 
פרסים כאשר בכל שבוע 100 זוכות! איך 

משתתפים? מתקשרים לטלמסר:  -03
3739999 עונים על 2 שאלות ידע בנושא 
יופלה ובוחרים את הפרגון המועדף מבין 

2 אפשרויות. ומי זוכה? כל שבוע 100 
המתקשרות שיענו נכון ובזמן הקצר ביותר 

על שאלות הידע ויבחרו בפרגון שנבחר 
ברוב קולות באותו שבוע, יזכו! אז מה 

תבחרו השבוע? תכשיט? או סדנה ליצירת 
תכשיט? הצביעו, השפיעו וזכו! המשחק 
מתקיים בין התאריכים י"ג בתמוז עד ד' 

באב תשע"ח  )26.6.18-16.7.18( המשחק 
מנוסח בלשון נקבה אך פונה לנשים וגברים 

כאחד.



טופו ב 3 טעמים

תנובה, חברת המזון המובילה בישראל, 
מרחיבה את פעילותה בקטגוריית תחליפי 
החלב, פרווה, ומשיקה לראשונה – סדרת 

טופו, הכוללת 3 מוצרים: טופו טבעי, 
טופו עם בזיליקום וטופו בטעם פיקנטי. 
זו ההשקה הראשונה בשוק המקומי של 

טופו מתובל. המוצרים בכשרות בד"צ 
העדה החרדית. בשנתיים האחרונות חלה 
צמיחה של 40% במכירות תחליפי החלב, 

הנזקפת בעיקר להרחבת פעילותה של 
תנובה בתחום



מהפך הכשרות של אלקטרה

ציבור יראי ה' הדורשים הידור ככל שניתן, 
מצביע בנחישות על כוונותיו ומוכיח כי 

כאשר אפשר להדר מלכתחילה, אין סיבה 
להסתפק בגרמא. בעקבות מהלך הכשרות 

חסר התקדים של חברת 'אלקטרה', חל 
שינוי תודעתי גדול בקרב משפחות אנ"ש, 

ואילו טכנאים מקצועיים מרחבי הארץ 
מספרים על שינוי הדרישות בהתקנת 

המזגנים. קונים מזגן? אל תתפשרו! מזגני 
אלקטרה היחידים המאושרים לשימוש 

בשבת למהדרין, ע"י בד"ץ מהדרין 
בראשות הרה"ג אברהם רובין שליט"א 

ובאישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה 
בראשות הרה"ג לוי יצחק הלפרין שליט"א.



מכין לך שייקים מדהימים
נוטרי- של סאוטר  PRO 50הוא בלנדר 

בטכנולוגיה חכמה, ולכן יש לו את היכולת 
להפוך פירות שלמים, לשייק או מיץ. הוא 

בעל 6 סכינים 
מלהבי מתכת 

משוננות אל 
חלד איכותיות 

ועמידות, תכניות 
המותאמות 

להכנת שייקים, 
גלידות וקינוחים 
קפואים במרקם 

מושלם. תוכנית להכנת ממרחים ומחיות, 
כגון: חומוס, סלסה, חמאת בוטנים, 

וכו'. תוכניות המתאימות להכנת מרקים 
חמים תוך דקות ספורות. תוכנית מיוחדת 

לכתישת קרח. יש לו 3 כוסות בלנדר 
איכותיות מיוצרות מ- BPA FREE  ושני 
מכסים מיוחדים למניעת חמצון. מכסה 

ספורט נוח לשתייה, ומכסה מותאם 
לשמירת ויטמינים וטריות במקרר. האמת? 

מה שמפתה כאן הוא שהבלנדר ניתן 
לפירוק בקלות, ומותאם לשטיפה במדיח.



דגש על תזונת מבוגרים

הטיפול הרפואי המלא והשלם באדם 
המבוגר הינו המפתח לשמירה על בריאותו. 

ארגון הבריאות העולמי פרסם לאחרונה 
קווים מנחים חדשים לטיפול רפואי מלא 

ושלם באנשים מבוגרים הכוללים המלצות 
מבוססות מדעית שיעזרו להפחית, למנוע 

ולצמצם את תהליך הירידה ביכולת 
התפקוד הגופני והנפשי של אנשים 

מבוגרים. 
מצב זה שכיח מאוד בקרב האוכלוסיה 

המבוגרת, ומגיעה לכ- 46% בקרב מבוגרים 
מעל גיל 65 המגיעים לאשפוז, "מדובר 
בתופעה רחבה אשר פוגעת בתפקודם, 

איכות חייהם ומעלה תחלואה", מסבירה 
רונית דוייב מנהלת מדעית אבוט יצרנית 

אנשור פלוס אדוונס. "בנוסף, מבוגרים 
במצב תזונתי ירוד, כלומר בתת תזונה או 

בסיכון לתת תזונה מאופיינים בתמותה 
גבוהה יותר בהשוואה למבוגרים במצב 

תזונתי תקין. ההבנה שתת תזונה מובילה 
לתחלואה ותמותה כגורם נפרד ולא תלוי 
במחלה של אנשים מבוגרים מדגישה את 

החשיבות של האיתור המוקדם והטיפול 
התזונתי בסמוך לו. 

בין ההמלצות החדשות של ארגון הבריאות 
העולמי ניתן למצוא התייחסות נרחבת 
ליעוץ תזונתי בשילוב העשרה תזונתית 

יעודית, מתוך הכרה כי תזונה נאותה 
מגבירה את ההשפעה המיטיבה של 

פעילות גופנית ומשפיעה ישירות על עליה 
במסת השריר ועל התחזקותו".

•  הערכה תזונתית צריכה להיות מותאמת 
לאוכלוסיה המבוגרת ולכלול: היסטוריה 
תזונתית, יומן אכילה 24 שעות, בדיקה 
פיזיקלית ובדיקות מעבדה רלוונטיות. 

•  הערכה של מסת השריר וכוח השריר 
חייבת להיכלל בהערכה התזונתית.

•  ביעוץ התזונתי יש להבטיח שהתפריט 
יכלול כמויות מתאימות של אנרגיה, חלבון, 

ויטמינים ומינרלים גם למבוגרים שבסיכון 
לתת תזונה וגם לאלו שכבר בתת תזונה.

•  חשוב לשקול תוספת של מזון יעודי 
בעל צפיפות קלוריות, חלבונים, שומנים, 

ויטמינים ומינרלים מתאימה למצב 
הרפואי והתזונתי, שיעזרו להגיע להמלצות 

התזונתיות של המבוגר. 
•  ההתערבות התזונתית צריכה להתחשב 

באורח החיים של המבוגר, אכילה 
משפחתית או בחברה היא גישה חשובה 

בטיפול בתת תזונה. יש להתחשב בתרבות, 
מנהגים והעדפות אישיות.

•  ספיגת החלבון יורדת עם הגיל ולכן, 
צריכה סטרנדרטית של חלבון יכולה להיות 

נמוכה ולא מספיקה. צריכה נמוכה של 
חלבון גורמת לירידה במסת השריר ומסת 

גוף כחוש.
•  יש לתת תשומת לב למצבים מיוחדים 

הדורשים ברור רפואי כגון קכקסיה 
משמעותית, ירידה מהירה במשקל, 

חסימות או בעיות בבליעה, הקאות, שלשול 
כרוני, כאבי בטן או נפיחות.

"העשרה תזונתית כמו מזון יעודי היתה 
הכרחית להשגת עליה בצריכה התזונתית 
של המבוגר ולכן זו חייבת להיות משולבת 

בכל יעוץ תזונתי למבוגר בתת תזונה", 
מסבירה דוייב.   

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 כ"א בתמוז תשע"ח 64/7/18
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רשת אופנת הגברים 
 BAGIR האקסלוסיבית

יוצאת במבצע סוף 
עונה- עד 60% הנחה 

על כל קולקציית הקיץ 
2018! בתוקף עד 

ה-23.7.18

"פרסיל", ג'ל הכביסה מספר 1 
בישראל, משיק ג'ל כביסה עם 
פורמולה חדשנית ואפקטיבית 

במיוחד, בעלת אנזימים 
ייחודיים להסרת כתמים 

בקלות וביעילות

מבצעים חמים ברשת 
אירוקה: כל קולקציית 

הקיץ ב-30% הנחה 
ודגמים נבחרים 

ב-50% הנחה

פיתוח חדשני מסדרת דרמקסול של ד"ר פישר: 
דרמקסול תרחיץ טיפולי לעור בעייתי - לטיפול 

יסודי ועדין ולשמירה על היגיינת העור. ניתן להשיג 
ברשתות הפארם, ובבתי המרקחת

Quicklift קוויקליפט- מייק אפ מהפכני להאחדת גוון 
העור, מיצוקו ויצירת עור חלק כמשי עם פריימר המכיל 
אבקת פנינים, חומצה היאלורונית ואלסטין. ניתן להשיג 

אצל קוסמטיקאיות מורשות מבית Matis Paris טל: 
03-9214781

 Novel  לרגל הקיץ, המותג
collection מציג: סט קוביות 

קפואות רב-פעמיות לקירור 
משקאות. מחיר: 70 ₪. להשיג: 

במגוון רשתות ובחנויות כלי בית ונוי 
המובחרות

 :GOLBARY פותחים את הקיץ ברשת
קולקציית הקיץ ב-59.90 ₪ עד 199.90 ₪. עד 

ה-31.07.18 או עד גמר המלאי

מגבת החוף הענקית של 'ערד טקסטיל'- 
קלה ונעימה לנוחות מקסימלית על חוף 

הים. מידות המגבת: רוחב: 190 ס"מ, 
אורך: 220 ס"מ, משקל: 1421 גרם. מחיר 

מבצע: 132 ₪ )במקום 189 ₪(. תקף 
לחודשים יולי- אוגוסט

מותג האופנה לילדים KIWI במבצע 
סוף עונה על קולקציית אופנת 

הקיץ 2018 ב- 50% הנחה. החל מ-  
1/7/2018 ועד 14/7/2018

 BALMAIN PARIS לראשונה מבית
ו- L’OREAL PARIS: קולקציית 

שפתוני קוטור במהדורה מוגבלת ב-6 
גווני מאט אייקונים מסדרת שפתונים 

קולור ריש. מחיר: 55 ₪

חברת סגל מייבאת ומשווקת ריהוט 
לתינוקות למעלה מ-70 שנה, קיבלה 

את הזיכיון הבלעדי בישראל למותג 
סטוקי ובימים אלה משיקה את 

 Xplory הדבר הבא בתחום העגלות
v6. המחירים נעים בין -5990 6490 ₪  

 O&H:-הגדול הגיע ל SALE-ה
80% הנחה על מגוון פריטי קיץ 

2018 לנשים גברים וילדים בקניה 
Cal- מעל 50 ₪ לחברי מועדון

H&O ומצטרפים חדשים

העדשות החדשות של חברת צייס 
 ,UVProtect-עם טכנולוגיית ה
מקנות הגנה מלאה מפני קרני 

UV )אור אולטרה סגול( בכל 
צדדי העדשה ומונעות חדירה 

של קרינת UV ופגיעה בעין ובעור 
שמסביב להן

מותג התכשיטים הצעיר והבועט 
לגברים AINKER  משיק קולקציית 

   www.ain-ker.co.il קיץ

 FOX HOME
פותחת את 

 SALE הקיץ עם
אטרקטיבי במיוחד 
שמציע 50% הנחה 

על כל החנות

מותג הדרמו-קוסמטיקה A-DERMA משיק את 
"פיזאק": סדרת מוצרים לטיפול בעור שומני הנוטה 

לפצעונים: ג'ל ניקוי, קרם טיפולי וקרם לחות. להשיג 
ברשתות הפארם ובבתי מרקחת

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, 

חס וחלילה, היא גם מסוכנת. את האסונות הקשים 

המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי 

בטיחות: מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים 

להוראות המציל | מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

משרד הפנים

yam.org.il :שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר



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

פעילויות לקייטנות עירוניות
בפארק גהה דרום

כדי לאפשר פעילויות מגוונות לילדות העיר,
במסגרת הקייטנות העירוניות,

במרחבי העיר עצמה, תפעיל העירייה מתקני משחקים,
במסגרת הקייטנות העירוניות בפארק גהה דרום

שבשכונת נוה-אחיעזר, בני ברק, למשך שמונה ימים.
במסגרת זו יסגר הפארק לציבור הרחב, למשך שמונה ימים,

החל מיום שני, י"ט בתמוז ה'תשע"ח (2,7,18)
ועד יום שלישי, כ"ז בתמוז ה'תשע"ח (10,7,18),

ובימים אלו יופעלו הקייטנות והמתקנים
לרווחת אלפי התלמידות,

ובהן תלמידות בתי"ס תושבות השכונה.

בברכת קיץ בריא ונעים,
ההנהלה



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

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

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

כ”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  
4-6/7/2018
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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03-6162228

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

אלעד

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

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

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

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

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

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

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

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

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

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

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

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

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

_____________________________________________)24-27ל(054-3977553

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

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

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 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
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 בק.הרצוג רח' אביעד 7 
5.5 חד', ק"א חזית, מרווחת 

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

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

מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 
_____________________________________________)27-27(תיווך יעקב 054-4901948

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

ש"ח+באותו מפלס תוספת 2 
יחידות מושכרות 

_____________________________________________)25-28ל(058-7443384

 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 

_____________________________________________)27-27(יעקב 054-4901948

 בלעדי! בבון אלליעזר 
3.5 חד' מושקעת לחלוטין 

1,230,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(054-4901948 תיווך יעקב

 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

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

מוארת ומטופחת 1,490,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח גמיש 052-5752500

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

על עצמו, כל הקודם זוכה
_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד' אברהם אבינו, 
דירה מחולקת ל-2 יחידות דיור 
ב-690 אל"ש, כל הקודם זוכה

_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ג' רחוב המעפילים, 
משופצת מהיסוד, 
מחיר: 735 אל"ש 

_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד', מחולקת ל-3 
יחידות דיור מושכרות נטו 

4,300 ש"ח, משופצת כחדשה 
745 אל"ש. 

_____________________________________________)27-27(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)27-27(_____________________________________________

 חלוקת דירות במחירים 
הכי זולים כולל השכרת 

היחידות ללא עלות בשנה 
הראשונה. משה אלוש

054-3255667)27-27(_____________________________________________

 מעונינים למכור את 
הנכס התקשרו עוד היום 
054-3255667 וקבלו את 

_____________________________________________)27-27(המחיר והשירות הטוב ביותר

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

_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

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

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

052-4462863)27-27(_____________________________________________

 שאול המלך דירת 3 
חד' קומה 3 מתוך 4, מעולה 

לחלוקה רק 625 אל"ש. משה 
_____________________________________________)27-27(אלוש 054-3255667

 דירת 3 חד' ברחוב 
סנהדרין רומה ב', מעולה 

לחלוקה רק 455 אל"ש משה 
_____________________________________________)27-27(אלוש 054-3255667

 וילת חלומות מפוארת 
7 חד' 330 מ"ר בנוי עיצוב 

אדריכלי+בריכה+יח"ד מניבה 
לפרטים: W נדלן 

054-4502728)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים

 במתחרד הנרקיס 3.5 
חד' גדולים משופצת קומפלט, 

קומה 1 בהזדמנות 990,000 
_____________________________________________)W)27-27 נדל"ן 054-4502728

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

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

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

ליח"ד, חדשה, 2,500,000 
ש"ח גמיש, תיווך-הנדלן 

050-4177419)27-27(_____________________________________________

 בלוין-מרישא, ק"א 
מפוארת+מעלית+חניה, 
80מ"ר, 1,730,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

 למתבגרים במוהליבר, בנין 
חדש, חזית, 110מ"ר+מרפסת 

כ-50מ"ר+חניה ומחסן ק"א, 
_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

 באיזור רש"י דופלקס ענק 
3,900,000 ש"ח. * 3.5 חד' 

+1,800,000 אפשרויות בניה.
* 4 חד' 2,100,000 ש"ח

B.D.A 054-8449423 27-27(תיווך(_____________________________________________

 באיזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה 4 חד' 

2,100,000 ש"ח * 3 חד' 
1,600,000 ש"ח דירת גן + 
חצר 2,650,000 ש"ח תיווך 

B.D.A 054-8449423)27-27(_____________________________________________

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

בנייה 2,000,000 ש"ח 
 B.D.A 054-8449423 27-27(תיווך(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון 2.5 
חד' רמת גימור מושלם חדשה 

 B.D.A 1,200,000 ש"ח
054-8449423)27-27(_____________________________________________

 מחולקת ל-3 דירות 
מושכרות ב-6,200 ש"ח 

ברוטו מחיר מדהים! 
1,280,000 ש"ח 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
עורפית, ק"ב 63 מ"ר 

שמורה, מתאימה 
גם לחלוקה! רק ב- 

1,240,000 ש"ח 
'אפיקי-בועז-נדלן' 

058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בפ"כ דירות 
3/4 חד' מפרט עשיר ליווי 
בנקאי!! "דלוקס-נכסים" 

052-8555594)27-27(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר מגור 
3 חד' חדשה + מרפסת 
+ סוכה. * בצייטלין 3.5 

חד' )60 מ"ר( + אפשרות 
בניה על הגג * בגבעת 
רוקח דירת גג 6 חד' + 

מעלית + חניה + גג 
מרוצף "אלוני-נכסים" 

052-7610603)27-27(_____________________________________________

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

מ- 1,450,000
תיווך-ישוב- הארץ 

052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בנייה חדשה בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' יפות 

הח מ-1,550,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינה סוקולוב דירות 3/4 
מפוארות וגדולות, חזית, 

3 כ"א החל מ- 1,600,000 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,500,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב 
דירות 3/4/5 חד' החל מ- 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי-

נדלן-בועז' 050-4156080
03-5702323)27-27(_____________________________________________

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

"מקסימום נדלן"
052-7683068)27-27(_____________________________________________

 סמטת אז"ר פנטהאוז 
כ-200 מ"ר+גג מרותף!! 
מניבה!! א.להוספת דירה 
2,850,000 עסקת מזומן 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 ברמת אהרון דירת 
גג כ-220 מ"ר ק"ב 

5 חד'+גג ענק, חזית 
מושקעת+חניה 

3,790,000 ש"ח גמיש 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)27-27(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בחנה סנש דירת גן 
120מ"ר משופצת ויפה + 
2 יח' מושכרות ב-5,500 
3,250,000 ש"ח "חמד 

נכסים" 
053-3357316)27-27((_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד'+יחידת דיור 
ק"ג חזית מאוררת חדשה+ 
פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות( 2,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 באיזור זכרון מאיר 
דופלקס 4.5 חד' 160 

מ"ר )3+1.5( ניתן לבנות 
עד 55 מ"ר על הגג חזית 

שמורה+חניה 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה דופלקס 
220 מ"ר מחולקת ל-5 חד' 
110 מ"ר ק"ג בגג מחולק 

ל-3 חד' 62 מ"ר ודירת חדר 
וחצי+מרפסות )מושכר 

ב-6700 ש"ח( חזית, מעלית 
משופצת, נוף מרהיב.
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 למכירה! דופלקס 
בהצבי 10 חד' 250 מ"ר 

דירה משופצת ברמה גבוהה 
מאד! אופציה לטאבו משותף 

בקלות. יש מעלית וחניות 
בשפע. "פנחס נכסים" 

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בכהנמן/
חבקוק דופלקס 6 חד' 

ק"ג חזית שמורה לל"מ 
ב-2,250,000 ש"ח 

"דלוקס נכסים" 
054-8451271)27-27(_____________________________________________

 בחנה סנש דופלקס 
300מ"ר קומה א' 

ואחרונה 150מ"ר 5 חד' 
מושקעת+150 מ"ר 

גג- ענק מחיק גמיש. 
לפרטים: 

"סלומון-נכסים-השקעות" 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה דופלקס 8 

חד' 220 מ"ר קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה. 
3,390,000 "חמד נכסים" 

053-3357316)27-27(_____________________________________________

 10 חד' באדמו"רי 
אלכסנדר )מימון( קומה 3+4 
200 מ"ר מחולקת ל-3 משה 

_____________________________________________)27-27(דסקל-רימקס 050-592621

 בבלעדיות! ברחוב 
ירושלים, פנטהאוז 

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

פנורמי מדהים!!, מחיר 
הזדמנותי, מיידי, 

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

 בבילו בטרום בניה, 5 חד' 
גדולה, קבלן אמין, 2,200,000 
ש"ח, תשלומים נוחים, תיווך 

_____________________________________________)27-27(הנדלן 050-4177419 ק"ג

 בלעדי! באיזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"ר מחולק ל4 

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

_____________________________________________)27-27(גדולה. א.פנחסי 03-5799308

 במנחם בגין דירת גן, 6.5 
חד' משופצת כחדשה+חצר 

מחסן וחניה, 3 כ"א 
2,140,000 )גמיש( 

_____________________________________________)27-27("פנחס-נכסים" 055-6789653

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גדולה 

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

 בלעדי באיזור המבוקש 
בלנדא 5 חד' 120 מ"ר 

משופצת ומושקעת ק"ד 
חזית+מ.שמש+מעלית 

 2,600,000
"סלומון-נכסים-השקעות" 

054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! ברחוב 
ברויאר בתחילת בניה, 
5 חד' 120 מ"ר, ק"ב 
חזית+מעלית+חניה 

 2,300,000
"סלומון-נכסים-השקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-7008000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

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

052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 9 חד' באדמו"ר מרוז'ין 
מפוארת 300 מ"ר מיידית 

משה דסקל-רימקס 
050-5926021)27-27(_____________________________________________

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

תיווך אשכנזי 
03-5791770)27-27(_____________________________________________

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

שקט, פתוח לנוף, ק,ג 
ואחרונה+אפשרות 

בניב בגג )יש חתימות( 
"מקסימום נדלן" 

077-4393767)27-27(_____________________________________________

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

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)27-27(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, הרב 
ניסים, 4 חד' ק"א חדשה 
מהקבלן, באיכלוס מיידי, 

1,900,000 תיווך-הנדלן
050-4177419)27-27(_____________________________________________

 מציאה בצייטלין-ש"ך, 4 
חד', משופצת כחדשה, חזיץ, 

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

_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 0504177419

 בבלעדיות בטרום 
בניה)אכלוס שנתיים( בהרב 

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

_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 0504177419

 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( 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד' 90 מ"ר משופצת+סוכה 
ק"ג א.בגג בטון כול חתימות 
שכנים 4 כ"א חניה משותפת 

2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 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 

_____________________________________________)27-27(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
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בשלמה בן יוסף 4 חד' 
ענקית 95 מ"ר משופצת 

כחדשה מטבח חדש 
רק ב- 1,590,000 ש"ח 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 058-3200078

03-5702323)27-27(_____________________________________________

 באביעד 4 חד' ק"א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש/סוכה, מחיר 

מעולה לסגירה! 
'אפיקי-נדלן-בועז'

 058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 
חד'+סוכה ענקית 

ק"ב משופצת ממוזגת 
כיוונים מעולים, אופציה 

גדולה לבניה נוספת 
ב-1,650,000 ש"ח 

 054-8474843
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 ירד המחיר!! בהרב קוק 
4.5 חד' ק"ב ואחרונה+אופציה 

שכנים בנו 1,835,000 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בר' עקיבא 4 
חד', דירה יפה וגדולה , קומה 

2, בניין שקט, 6 דיירים,
3 כ"א+סוכה 1,880,000 

)גמיש( "פנחס-נכסים" 
055-6789653)27-27(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 058-3200078

03-5702323)27-27(_____________________________________________

 באבוחצירא מחיר 
לחטוף 4 חד' גדולה 
ק"ב מושקעת מאד 

יחידת הורים מזגן מרכזי 
1,580,000 מיקום ובניין 

מעולים 'אפיקי-נדלן-בועז' 
 058-3200078

03-5702323)27-27(_____________________________________________



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

לפרסום
03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

 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”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

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

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

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

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

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

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 

קומה 2 משופצת חלקית 
וממוזגת קרוב ליש 

055-9647664)24-27(_____________________________________________

 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, 
2,050,000 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

פתח תקווה

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 פרל 4 דירת 2.5חד' 64מ"ר 
עם אופציה, ק"א, עורף, צריך 

שיפוץ 1,320,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 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(_____________________________________________

 למבינים!! א. הנגב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ב מ.מהיסוד 

עורפית 1,400,000 "תיוך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! קרית הרצוג 
4 חד' כ-85 מ"ר ק"א 3 כ"א 
משופצת 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי 4 חד' כ-80 
מ"ר+סוכה+מחסן+א.כ-40 

מ,ר מפוארת! 1,530,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 מיימון 4 חד' כ-87 מ"ר 
4כ"א ק"ג+ח.שכנים לגג-בטון 

1,990,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

 בשיכון ה' "חדשה"
 4 חד' כ-90מ"ר קומת קרקע 

משודרגת+מרפסת 1,620,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה בהרצוג 4 חד' 
בבנין בוטיק משופצת 
ויפה ק"ד חזית+מחסן 
2,050,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 באלישע 4.5 
חד' משופצת, קומה 

אחרונה+אופציה 2,300,000 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-71680290)27-27(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

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

052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
 03-8007000/052-7168020)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! חזית לז'בוטינסקי, 
צד בני ברק כ-4 חד' גדולה 

קומה ג' כ-90 מטר 1,350,000 
מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 הראשונים קומה נוחה 
4.5 חד' 96 מ"ר מתאימה 
לחלוקה 1,780,000 שד"כן-

_____________________________________________)27-27(הנדל"ן 053-3107379

 רחוב השניים, 3 חד',  
70מ"ר, קומה 1, מסודרת, 

חזית. מחיר: 1,330,000 סופי!
_____________________________________________)27-27(תיווך אר-מאני 054-4481627

 ברחוב אבו-חצירה, 
3 חד', קומה 3, 80 מ"ר, 

משופצת, אופציה למעלית 
ו-50מ"ר תוספת. מחיר: 

1,370,000 תיווך אר-מאני 
054-4481627)27-27(_____________________________________________

 מציאה! דירות 3 חד' 
בקרית הרצוג במהלך היתר  

_____________________________________________)27-28(1,400,000 ש"ח 03-7153000

 בלעדי! אבו חצירה 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת קומה א' 
מחיר 1,400,000 גמיש אורי 

_____________________________________________)27-27(תיווך אדורארד 050-5750880

 בהזדמנות! ברח' 
יגאל, 3 חד' חדשה 

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

 בעזרא 31, בית 
פתוח!!! למבקרים ביום 
שישי כ"ג תמוז )6.7.18( 

בשעות 10:00-11:00
לל"ת! מחולקת ל-3 

חד'+יח"ד, ק"א,חזית, 
85מ"ר, משופצת. 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)27-27(_____________________________________________

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

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

 ביונתן- בהליך בינוי! 
3 ח"ד מרווחת, ק"ג 
ואחרונה, מושכרת! 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)27-27(_____________________________________________

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

תוכניות אצל "אביחי-
_____________________________________________)27-27(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3חד' ענקית+גג 

רק 1,725,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)27-27(_____________________________________________

 3 חד' מציאה! 
בעלי הכהן בניין חדש 

3.5 חדד' במקור, 
מטופחת+מרפסת 

סוכה, 3כיווני אויר רק 
1,650,000 ש"ח

להב נכסים 
050-4177750)27-27(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ-60מ"ר + אופציה 

30מ"ר מחיר מדהים! 
1,230,000 'אפיקי-נדלן-

בועז' 058-3200078 
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
3 חד' 75 מטר מפוארת+יח"ד 
30 מטר ק"ב 1,700,000 תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 בהרצוג, 3 חד' חזית 
משופצת כליל ומפוארת+יח"ד 

ק"ג )גג בטון( תיווך -הנדלן 
050-4177419)27-27(_____________________________________________

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

מושכרות, 2,470,000 גמיש, 
_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בר"ע/ירושלים 3 חד' 
משופצת כחדשה, ק"ב, 

62מ"ר, חזית, 1,300,000 
_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

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

חזית, 3 כ"א, משופצת 
מתאים לחלוקה 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

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

בניה ל-52מ"ר+חניה 
1,770,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור הרב שך מרכזי 
ושקט 3 חד' 75 מ"ר ק"א 

)מעט מדרגות( חזית+סוכה 
גדולה 1,590,000 ש"ח 

** בשיכון ה' בבניין חדש 
3 חד' 60 מ"ר ק"ב+ 

מעלית+חניה, מ.שמש 
1,490,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק, מסודרת , 

קומה ב' 1,350,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)27-27(_____________________________________________

 המציאה!! בק.הרצוג 3 
חד' כ-65מ"ר ק"ב יציקת בטון 

כ-45 מ"ר 1,440,000 גמיש 
 052-5222690

_____________________________________________)27-27("תיווך משגב לדיור"

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 ראב"ד 3 חד' כ-78 מ"ר 
ק"א+אישורים לכ-25מ"ר 

משופצת 1,690,000 "תיווך 
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

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

בטאבו 1,720,000 פ.כשנה 
"תיווך-משגב-לדיור" -052

5222690)27-27(_____________________________________________

 המציאה!! א.דנגור 3 
חד' כ-73 מ"ר ק"ג א.בגג בטון 

1,275,000 ב.חרדי "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת השבוע!! 
א.שיכון ה' 3 חד' כ-64 מ"ר 

ק"ב משופצת א. להרחבה!! 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה!! 
א.דנגור כ-3 חד' כ-55 מ"ר 

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

_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

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

מפוארת+מעלית+מ.סוכה 
1,590,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! א. 
ביאליק כ-74 מ"ר 3 חד' ק"א 
מטופחת 1,320,000 "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 ברחוב חרל"פ ליד 
רח' טבריה 3 חד' 

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

ואופציה לבניה על הגג. 
1,550,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בדב הוז 3 חד' ענקית 
משופצת גג בטון ק"ג, 

חזית ב-1,540,000 
"דלוקס נכסים" 

052-8555594)27-27(_____________________________________________

 חייבת להימכר!מציאה! 
בשלמה בן יוסף, 3 חד', 70 
מ"ר קומה +2סוכה וממ"ד, 

הדירה משופת כחדשה+יחידת 
דיור 30 מטר מושכר, מחיר 

מיוחד! רק אצל "פנחס-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 055-6789653

 בדנגור 3 חד' 58 מ"ר 
קומה 3, אופציה משופצת, 

מטבח חדש 1,230,000 ש"ח 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 דירה להיכנס 
בז'בוטינסקי עורפי 65 

מ"ר 3 חד' ומרפסת 
ק"א ב-1,280,000 ש"ח 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 באפשטיין 100מ"ר 
ענקית 3 חד' ק"ב 

ואחרונה חזית+אופציה 
בגג 1,770,000 גמיש

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)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

 בחרל"פ מציאה 3 חד' 
75 מ"ר משופצת מהיסוד 
ק"ג)גג-בטון( 1,530,000 

"סלומון-נכסים-השקעות" 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד' משופצת 70מ"ר 

עורפית ושקטה ק"א 
1,280,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)27-27(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד' ק"א, 
חזיתית+ופציה 1,800,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)27-27(_____________________________________________

 חדשה באנילביץ 3 חד' 
מרווחת חזיתית+מרפסת 

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

052-3344721)27-27(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב דירת 
נכה 3 חד'+חצר מרווחת 

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

052-3344721)27-27(_____________________________________________

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

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

במנחם בגין 3 חד' 60 מ"ר 
+ אופציה לבנייה 44 מ"ר רי/

מקס משה דסקל 
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 דירת 2 חד' במקור חדר, 
3 כ"א ברח' ביאליק שקטה, 

מצויינת להשקעה. 
050-3333699)27-30(_____________________________________________

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

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

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

מחיר 1,230,000 ש"ח אורי 
_____________________________________________)27-27(תיווך אדוארד 050-5750880 

 ברחוב החלוצים 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה 1 מסודרת 

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

050-5750880)27-27(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה א. להרחבה 
1,280,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בפלמ"ח ק"א 
מרכזי ביותר 2 חד' 

גדולים, מטבח נפרד 55 
מ"ר, אופציה לסוכה, 

אינסטלציה חדשה 
1,300,000 ש"ח 

 054-8474843
03-5702323)27-27(_____________________________________________

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

להרחבה שמורה 1,370,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 הרצל 2.5 חד' כ-52 מ"ר 
ק"ג "היתר" לכ-100 מ"ר 
1,280,000 גמיש "תיווך-

_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א 
מיידית 1,300,00

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת+אופציה בגג בטון 
1,300,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)27-27(_____________________________________________

בת חפר
 למכירה בבית חפר, בית 

6 חד' אל שטח 330. מחיר 
2.4 מיליון ש"ח יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

גבעת שמואל
 ברמת הדר/בבית וקאנטרי 
דירות 4/5 חד' בגבעת שמואל. 

מיידית רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)24-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 5 חד' ביוני נתניהו 133 
מ"ר 2חניות מקורות מיידית.

משה דסקל-רימקס 
050-5926021)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' ביוני נתניהו 113 

מ"ר  קו'5 מאובזרת. אופציה 
להרחבה 2 חניות +נוף משה 
_____________________________________________)27-27(דסקל -רימקס 050-5926021

 4 חד' ביוני נתניהו 116 
מ"ר קו'9 מרפסת שמש/
סוכה משה דסקל-רימקס 

050-5926021)27-27(_____________________________________________

 במרכז העיר, בית 
ערבי 400 מטר במצב טוב 

מחולק ל-4 יח' מיקום יחודי 
irc 050-2442446 27-27(ופוטצניאלי(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים
 מכירה באיזור מתחרד 

דירת גן 70מ"ר 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, כניסה 

פרטית מטופחת+אופציה 
להרחבה 620,000 ש"ח גמיש. 

irc 050-2442446 בהצעה 
_____________________________________________)27-27(רצינית.

 ברמת שלמה 3 מושקעת 
,מרווחת ומוארת, מונגשת 

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

 בנווה יעקב 2,3,4 חד' 
במחירים סיבירים תיווך משה 

054-9388085)27-27(_____________________________________________

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

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

+חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

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

052-2585889)27-27(_____________________________________________

 ברמות ד', בבנין חדש, 5 
חד', חצר היקפית, 130 מ"ר, 

בלעדי ל"כהן-נכסים" 
050-6538002)27-27(_____________________________________________

 ברמות ג' קוטג' 5 חד'+ 
2 גינות)85מ"ר( נוף, אור, גישה 
נוחה. בזרחי. 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בשערי צדק 4 חד' ק"ב 
בלי מעלית, מוארת ומאווררת, 

לאחר צביעה לכניסה מיידית 
6,000 ש"ח "ברכת רחל"

052-2585889)27-27(_____________________________________________

 ברמות א', 4 חד', 
קומה וגישה נוחה, מרווחת, 

מרפסות, מחסן ויחידה 
_____________________________________________)27-27("כהן-נכסים" 050-6538002

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

כ"פ, נוף לשיפוץ. 1,800,00 
_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בגבעת זאב ברחוב 
התאנה 3 חד'+מרפסת, 
משופצת קומפלט. מחיר 

הזדמנות. תיווך משה
054-9388085)27-27(_____________________________________________

 ברמות, במורגנטאו, 3 
חד', פינתית, מרפסת ובהליך 

היתר בניה בלעדי ל"כהן-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 050-6538002

 ברמות א' 3 חד')61 
מ"ר(+ת.ב.ע לתוספת, 

ק"א, רציניים בסולם יעקב 
רק 1,580,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

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

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,60,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)27-27(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! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

 בשדרות נווה יעקב, 
2חד', 56 מ"ר, ק"א+רישיון 35 

מ"ר ביד. תיווך משה
054-9388085)27-27(_____________________________________________

 בשדרות נווה יעקב, 2 
חד', ק"ג+טאבו מאושרת על 
הגג ועוד 30 מ"ר תיווך משה 

054-9388085)27-27(_____________________________________________

 בבית ישראל ברחוב 
השילוח דירת חדר 17 מטר 

בטאבו יחידה נפרדת 600,000 
ש"ח לא גמיש תיווך: 

052-2585889)27-26/19(_____________________________________________

מגדל
 למכירה דו משפחתי 

250 מטר+ מרפסת, 6 חד', 
נוף לכינרת, מומלץ להשקעה 

irc 050-2442446 .27-27(ונופש(_____________________________________________

 להשקעה, במיקום 
מעולה, מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מרווחות ק"ג, תשואה 
5,400 1,120,000 ש"ח תיווך-

_____________________________________________)27-27(יוחנן 050-4104044

 מחולקת ל-3 ברחוב 
חיים עוזר מרכז העיר, 

שכירות נטו 6,700 
לחודש מחיר: 1,270,000 

ש"ח לפרטים: 
052-7741000)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים
 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 

אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 
6חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)27-27(חנויות. 052-2656825

 בבת גנים לרציניים בלבד! 
_____________________________________________)27-27(בית פרטי, נטלי 052-2948691

 בן יהודה דירה בקומה, 
מיוחדת, 6 חד', ענקית+זכויות 
בניה על הגג+2 דלתות כניסה 

2,380,000 ש"ח 
050-3528252)27-27(_____________________________________________



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

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

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(_____________________________________________

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

 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, 
_____________________________________________)23-26ל(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

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

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

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

050-4115510)23-26(_____________________________________________

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

050-8676410)25-27(_____________________________________________

 לזו"צ ברח' בארי 2 חד' 
ממוזגת מוארת ומאווררת 

חדשה. כיורים כפולים, פנוי 
1/8/18 3,000 ש"ח

054-4797080)24-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-28ל(ריהוט 054-4770245

 בישעיהו יפה, שקטה 
ומרוהטת, ק"א, לזו"צ/יחיד 

_____________________________________________)24-27(מיידי 052-7681871

כ”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

 לזוג צעיר בנורוק 2חד' 
חדשה מרוהטת ממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)26-27ל(ש"ח 052-7663771

 2.5 חד' כ-75 מ"ר, ק"ב 
בהרב קוק שמורה וממוזגת 

054-4499801 ,052-2557205)25-28(_____________________________________________

 ברחוב צירלזון 12 דירת 
2.5 חד' בק"ק חדשה 3,500 

_____________________________________________)25-26ל(ש"ח 03-5785777 

 ברח' חברון לזוג צעיר 2 
חד' ק"ב משופצת כחדשה 

מרוהטת וממוזגת מי"א באב 
_____________________________________________)25-28ל(050-6285999

חריש
 דירת גן חדשה 4 חד' 

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

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

 מכירת חיסול של תיקי 
עור, ועור תעשייתי 2.5 ש"ח, 

עור נאפה שחור 11 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ל(054-8413666

 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

 להשכרה מבנה כ-200 
מ"ר השלושה/השומר ב"ב 

מתאים לישיבה ולכל מטרה 
054-4617681)25-26(_____________________________________________

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

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

פתח תקווה

רמת גן

 ברב לנדרס 11 4 חד' 
ק"ג+מעלית, מ.שמש, מחסן, 

חניה, 2שירותים ומקלחת. 
2,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-28ל(054-4573182

 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

 יחידת דיור מרוהטת 
קומפלט מאווררת מזגן 
מרפסת **חדר אירוח 

_____________________________________________)26-27ל(לשבתות** 054-8435509

 בויז'ניץ יחידת דיור 
ממוזגת משופצת ללא ריהוט 

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

 בהרב קוק משופצת 
ומרוהטת נקייה וממוזגת מיידי 

_____________________________________________)26-30(1,700 ש"ח 054-5634160

 באיזור קרית ויז'ניץ 3חד' 
מרוהטת קומה 2 חזית ניתן 

_____________________________________________)26-27(להשאיר הודעה 054-8460041

 להשכרה במכבים יחידה 
לזו"צ 35 מטר מטבח נפרד 
מפוארת ומרוהטת אחרי ט' 

באב 2,400ש"ח
052-7609656)26-26(_____________________________________________

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע כ-35 מ"ר 

תיווך אדוארד 077-2050410 
_____________________________________________)26-26(050-57508880 אורי

 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

 בק.אתא סמוך לבניה 
מגרשים חקלאיים החל 
מ-170,000 ש"ח! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)25-26(_____________________________________________

 בק.אתא מגרש לבניה 
בניין בוטיק ,פרטים במשרד!

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים! 04-8441111 

 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

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

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

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/ מחסנים/חנויות 

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

_____________________________________________)25-25(מצוין.  0522-656825

קו עיתונות דתית / 8173120 

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

משרדים כ –180 מ"ר בקומה 
ראשונה ומסחרי כ- 2300 מ"ר  

- ניתן לחלוקה 

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

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

 בב"ב מחסן קומת קרקע 
כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח

תיווך אדוארד 077-2050410
_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

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

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

 מחסן להשכרה 
כ-25 מ"ר באזור מרום שיר 
_____________________________________________)26-27ל(גישה לרכב 052-7133119

 מפרטי השכרה/מכירה 
משרד מול מכון מור בבית 

ברק, כולל ריהוט, מיידי 
052-3332859)26-27(_____________________________________________

 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

 ברוטשילד, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מ. סוכה, 

_____________________________________________)24-27ל(מעלית, חניה 052-8891000

 בסלומון, 4.5 חד', 
משופצת לחלוטין, ק"ג, 

מעלית, חניה, 1,890,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(052-8543073

 בהזדמנות פנטהוז 
ברח' ה-93, 5 חדרים חדשה 

ומהממת,במחיר מעולה.
052-3330965)26-29(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בטרומפלדור, 3 חד', 
69 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרווחת + חניה, מיידי 

_____________________________________________)24-27ל(052-8259700

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 ברחוב שלום עליכם
5 חד' ו12 מ"ר+מרפסת, 

מחסן וחניה בטאבו+ יח"ד 
_____________________________________________)24-27(הורים. 052-2868261

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

 הזדמנות! בהתשעים 
ושלוש, דירת גג, 4 חד' )ניתן 

להוסיף( 1,590,000 ש"ח 
ישראל רינהולד נדלן 

054-6401612)27-27(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 
גג+יחידה מושכרת, משופצת, 
מעלית וחניה. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)27-27(נדלן 054-6401612

 באנה פרנק דירת גג 4 
חד', ניתן להרחבה, מעלית 
וחניה. ישראל רינהולד נדלן 

054-6401612)27-27(_____________________________________________

 דירת גן יהודה הנשיא 5 
חד' עם סטודיו כניסה נפרדת 

אופציה ליחידה.  
_____________________________________________)FOX)27-27 נדלן 050-6925400

 בפרנקפוטר החרדי, 
5חד', משופצת כחדשה, 

_____________________________________________)27-27(110מ"ר, ק"ב 052-7117902

 "רימקס עוצמה" בגוטמן 
)מרכז( מגדלי העיר, קומה 4, 
כ-140 מ"ר, מרפסת שמש, 3 

מעליות, 2 חנויות, מחסן.
_____________________________________________)27-27(רביד 072-3957393

 בחיים כהן השקט! 
משופץ ומטופח! דירת 5 חד' 

גדולה ומרווחת! משופצת 
קומפלט, מעלית, חנייה 

בטאבו, מזגנים חדשים בכל 
החדרים, כיורים כפולים, יחידת 
הורים. רק 1,830,000 לפרטים 

נוספים: 054-5566145
_____________________________________________)27-27(רם נכסים.

4-4.5 חדרים
 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 

אברהם, אונטרמן, 4 חד', 
משופצת, 2 מעליות)1 שבת(, 

סוכה, חניה, נוף. 
052-2656825)27-27(_____________________________________________

 דירת 4 חד' קומה 
ראשונה, מרפסת סוכה, חניה 

בטאבו, איזור מעורב. "סטי 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 054-4643543 

 "רימקס עוצמה" בלוחמי 
הגטו, 4 חד' 98 מ"ר, קומה 1, 
חניה, מרפסת סוכה, משופצת 

_____________________________________________)27-27(מהיסוד אושר 050-2567111

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

מעלית, חניה, שמורה ויפה. 
_____________________________________________)27-27(אושר 050-2567111

 בטרומפלדור 4 חד', 400 
מטר, מעלית וחניה, מיידית. 

1,480,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)27-27(רינהולד נדלן 054-6401612

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית, מרפסת סוכה, 

כניסה מיידית. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)27-27 נדלן

 בשלושה )סמוך לכפר 
אברהם( 4 חד'+מעלית+חניה 

מקורה, מרווחת ויפה רק 
1,400,000 ש"ח סגירה!!

050-4811122)27-27(_____________________________________________

 ברחוב התשעים 
ושלוש היוקרתי, דירת 3 

חד', בנין חדש, משופצת, 
מעוצבת ומהממת, 

מיקום מושלם שקט, 
מרכזי ויוקרתי. 
052-5242471)27-27(_____________________________________________

 3.5 חד' באיזור אחד העם, 
משופצת, במחיר אטרקטיבי. 

_____________________________________________)27-27(052-2948691 נטלי

 "רימקס עוצמה" ביצחק 
בן צבי 3.5 חד' כ-88 מ"ר 

קומה 1, חניה שמורה ויפה. 
_____________________________________________)27-27(אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)27-27(חלקית. אושר 050-2567111

 דירת השבוע בהרצל, 
3 חד', ק"ב 90 מטר 

1,340,000 ישראל רינהולד 
_____________________________________________)27-27(נדלן 054-6401612

 בהסתדרות)מונטיפיורי( 
מחולקת ל-3 יח' 2+2+1 

כ-85 מ"ר הכנסה 7,600 ש"ח. 
מחיר סגירה! 1,300,000 

לרציניים בלבד!! 
050-4811122)27-27(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהנרייטה סולד 48, דירת 3 

חד' מרווחת 70 מ"ר. קומה 1 
משופצת, מיזוג 2 מעליות עם 

חניה משותפת. 
_____________________________________________)27-27(מאי סויסה 050-3450606

 "רימקס עוצמה" 
בצפת 67, דירת 3 חד', 

קומה 4, מעולה להשקעה! 
מחיר אטרקטיבי במיוחד. 

1,070,0000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(מאי סויסה 050-3450606

 "רימקס עוצמה" בטבריה 
36 דירת 3 חד' באיזור שקט, 

חניה בשפע ברחוב! קומה 
4, מיזוג, משופצת חלקית, 

שמורה ומטופחת, מעולה גם 
להשקעה! 

_____________________________________________)27-27(מאי סויסה 050-3450606

 ברוטשילד 3 חד', 
משופצת, 1,200,000 ש"ח 

ישראל רינהולד נדלן 
054-6401612)27-27(_____________________________________________

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

מצויין 1,160,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(תיווך-יוחנן 050-4104044

 דירת 2.5 חד' עם אופציה 
ענקית עמישב/כפר אברהם 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)27-27 נדלן

 בשפירא היוקרתי 2.5 
חד' ק"ק משופצת!! רק 

1,225,000 ש"ח 
050-4811122)27-27(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)27-27()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(_____________________________________________

 להשכרה באבן שפרוט 
קומת קרקע דירת 4.5 חד', 

5 כ"א , גדולה ומורווחת, 
משופצת ויפה. 5,400 )גמיש( 
_____________________________________________)27-27("פנחס נכסים" 055-6789653

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
קומה ג' הדירה מרוהטת 

3,200 ש"ח אורי תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 אוסישקין 3 חד' קומה 
א', מעלית, פינוי 1.8.18 מחיר: 
3,600 ש"ח אורי תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)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(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ב משופצת וממוזגת. 

3,600 ש"ח מיידי 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)27-27(_____________________________________________

 באיזור פרמישלאן 
בניין חדש 3.5 חד' ק"ב 

יפה וממוזגת 4200 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 

 050-9777755
 050-2044100)27-30(_____________________________________________

 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

 בק. הרצוג, מקסימה לזוג 
שמתחתן, ממוזגת , מרוהטת 
במבצע במיידי רק 2,500 ש"ח 
 050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 

2,800 ש"ח אורי תיווך אדוארד 
 050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בבני אברהם ק"א, יחידת 
שיור חדשה ומרוהטת. מחיר: 

2,500 ש"ח כולל ארנונה. 
_____________________________________________)27-27(תיווך 054-2345633

 בדונולו ק"א יחידת דיור 
חדשה ומרוהטת. 2,600 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(כולל ארנונה. 054-234633

 בקהילות יעקב, חצי 
קומה, יחידת דיור מרוהטת. 

מחיר: 2,200 ש"ח כולל 
_____________________________________________)27-27(ארנונה. תיווך 054-2345633

גבעת שמואל
+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בנתניהו, 5 חד' קו'10 
משופצת מהיסוד. מיידית.

רי/מקס משה דסקל
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד' קו 1 
יחידת הורים. מיידית רי/מקס 

_____________________________________________)27-27(משה דסקל 050-5926021

 ברמות א' בפרוייקט 
החדש, מבחר דירות 3/4/5/6 

חד', מרפסות, נוף, מעלית 
וחניה "כהן-נכסים" 

050-6538002)27-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברמות ב' 3 חד', 

משופצת וממוזגת, מרפסת 
סוכה "כהן-נכסים"

050-6538002)27-27(_____________________________________________

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

בפרנקפורטר 12,מול 
ביה"כ מקור חיים

052-6337918 )27-30(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 דרוש מבנה לבית כנסת 
במרכז ב"ב כ-200 מ"ר 
_____________________________________________)25-26ח(שכירות 052-7124578

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק קרית הרצוג 

_____________________________________________)27-27ח(לל"ת 052-7396092

 דרושה דירת נכה 3 
חדרים לקניה  בבני ברק עם 
עדיפות לאזור של שיכון ה' 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים 054-6760750 תמר

 דרושה דירת 3/3.5 
חדרים באזור העליון להשכרה 

_____________________________________________)25-26ח(לטוח ארוך 052-7621791

 דרושה דירה לקניה 
באזור המרכז והסביבה במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(1,200,000 050-6651365

 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

 בית פרטי ברמת אהרון 
להשכרה לכל מטרה 22,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 למכירה 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 בית" 

052-4462863)27-27(_____________________________________________

 מציאה! 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-בית-בית 

052-4462863)27-27(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

_____________________________________________)25-28ל(054-3062814

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים, ומחסנים, 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________
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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

 למכירה/השכרה 1800 
מטר בנתניה יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

 פרוייקט הכי מבוקש בא. 
תעשיה החדש להשכרה מרכז 
מסחרי באופקים, 3500 אלף 

מטר בנוי ניתן להשכיר לפי 
הצורך. יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

 500 מטר באגרובנק חדרה 
למסחר.השקעה של 750 א. 

ש"ח. יעקובוב נכסים 
050-6892600)27-27(_____________________________________________

 באיזור השומר מכבי 
אש 70 מ"ר ק"ק חנות 

לכל מטרה. 7,000 ש"ח 
מיידי. א.צ נכסים

050-9777755
050-2044100)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה מגרשים בנתניה 
נת 542 לפי 720 ליחידה, 

לאחר הפשרה. יעקובוב נכסים 
050-6892600)27-27(_____________________________________________

 למכירה מגרשים 
בגעת פרחים, לפני הפשרה, 
יעוד:מגורים. יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

 למכירה בנתניה ליד הים 
הצפוני, דונם וחצי לבניית 
4קוטג'ים יעקובוב נכסים 

 050-6892600)27-27(_____________________________________________

 להשכרה! מחסנים 
בגדלים שונים ב"מרום שיר" 

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

 בבני ברק מחסן בקומת 
קרקע כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח 

אורי תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בפתח תקווה "דרך-עיר-
נכסים" משרדים/מחסנים/

חנויות להשכרה, 120 מ,ר עם 
חנויות, גישה להעמסה, מיקום 

_____________________________________________)27-27(מצויין. 052-2656825

 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

 הקודם זוכה! בר"ע 
בבניין מגורים! 4 חד', 

ק"א, 83 מ"ר, רק 
1,290,000 ש"ח "אביחי-

_____________________________________________)27-27(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בלב המרכז! 
במיקום מעולה, משופץ 

וממוזג למשרדים/מכירות ולכל 
_____________________________________________)27-27(מטרה 054-8597985

 למכירה משרדים במגדל 
שהיה מוכן בעוד 3 שנים, 

הזמן להשקיע, רמת גן רק 
11 אלף מטר יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

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  



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

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

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
לביה"כ, בבין הזמנים - תפוסה 

_____________________________________________)07-08/19(מלאה 052-6460451

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

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

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

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

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

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

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

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

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

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

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

יבניאל

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(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

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

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

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

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

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

050-3336353

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

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

לפרסום
03-6162228

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

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

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

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

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

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

בגני הר נוף לשבתות
ותקופות קצרות, 4 חדרים 

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

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

שעון מיים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  058-7797817 

כ”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

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 לזוג עם שלושה 

ילדים. 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 

 

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(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 "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

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

 לשבתות חתן אולם 
מפואר + חדרי אירוח, כ- 
55 מיטות, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)24-25ל(050-4198070

 דירת גן 4 חד' בשיכון ה' 
יפיפיה, 8 מיטות +מרפסת 

_____________________________________________)24-27ל(גדולה עם גינה 054-8484544

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,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

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

נפשות + נוף לכינרת, ליד 
_____________________________________________)23-26(קברי צדיקים, 050-8358895

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

הרמב"ם,נוף לכינרת 
052-7908214)24-27(_____________________________________________

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חדר.קרוב לטיילת
052-7130111

_____________________________________________)24-31(054-7135350 )הודעות(  

 סוויטת נופש לזוגות 
+משפחות מותאם לחרדים , 

על  שפת הכינרת,
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 050-8954654

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוהה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת+חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
_____________________________________________)25-33ל(מהשטיבלעך 052-7606968  דירה מרווחת +גג 

מקורה+מזגנים באיזור ויז'ניץ 
050-4123938)26-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חוסן
 אתנחתא במושב גליל 

2 דירות נופש ממוזגות, 
טרמפולינה, נדנדות, בריכה 

_____________________________________________)26-27(ועוד... 054-8525892

חיספין
 וילה חדשה בחיספין 8חד' 

מאובזרת ממוזגת עם גינה 
054-4547368/058-3288918)26-27(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 5 חד' 13 מיטות מרווחת 
ומאובזרת, מרפסת ענקית על 
הכינרת, שווה לנסות! מיקום 

_____________________________________________)24-35(מרכזי. 050-4124556

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי!
מ-1,000 ש"ח אמצ"ש 450 

 "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

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה, 
_____________________________________________)23-26ל(054-8475006

 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 3 לילות + 
בריכה זוג + 2 1200 ש"ח, 

סוויטה ל-7 חד' 2100 ש"ח, 
דירה ל-10 300 ש"ח

_____________________________________________)27-30(קרוב לכינרת 054-2076792

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב, קרובה מאד לכינרת. 

054-8487125)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת 6 חד' גדולה באיזור 
חרדי נקייה מרווחת וממוזגת 

052-2666331/054-6586535)27-30(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)27-39(דק' מהכינרת. 050-7697174

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

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198
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■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

אבידות

לפרסום
03-6162228

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

לטאים, ספרדים, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 "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
 עם לבלובי הכרמים 

ולקראת הבציר קורס מזורז 
לעשיית יין יבש ומתוק+ציוד 

וענבים במושב יסודות. 
054-8436443/2)24-27(_____________________________________________

 קייטרינג איכותי במחיר 
מעולה בהכשר הבד"ץ כולל 
שירות, מלצרות, כלים, וכו' 

050-2494627)24-27(_____________________________________________

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

שירות תיקונים
 "ידיים טובות" כל 
התיקונים לבית שלך! 

דו"ש אינסטלציה, חשמל, 
תריסים, ועוד... שירות מיוחד 

_____________________________________________)24-27(למשקיעים! 053-5313790

 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

הובלות

הוצאה לאור

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "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
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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 
_____________________________________________)26-27(סגורה 054-6907578

 מס' דירות נופש מדהימות 
באזור העתיקה. מזמינים 

אצלינו ונהנים ממגוון הטבות 
באטרקציות במסעדות באיזור. 

058-3229944)26-30(_____________________________________________

 במרכז העתיקה בית 
גדול וממוזג למשפחות/

זוגות. נוף, מרפסת, חצר,
_____________________________________________)26-27(052-8833331 שרית

 במרכז העתיקה בית 
גדול וממוזג למשפחות/

זוגות נוף, מרפסת, חצר 
_____________________________________________)26-27(052-8833331 שרית

 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

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "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

קרית שמונה

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, 6 חד' 
מרפסת לנוף מדהים,בריכה 

+טרמפולינה מרווחת 
050-3327788)24-27(_____________________________________________

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

קייטרינג מהדרין.
054-3040770
050-5461155)24-27(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-27(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-27(_____________________________________________

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

 דופלקס 5 חדרים ממוזגת 
_____________________________________________)24-31(עם חצר 052-7165035 

 צימרים מפנקים+נוף 
עוצר נשימה, גקוז'י, גן 

משחקים, ביהכנ"ס צמוד.
חוויה שלא תשכח !

050-4126233)24-27(_____________________________________________

טויוטה

סיטרואן

יונדאי

פג’ו

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(_____________________________________________

פולקסוואגן

פיאט

 פריאוס 2010 יד 
שניה 217 אלף קמ+ 

שיפורים+אחריות סוללה 
חסכונית מאד 35 אלף 

ש"ח גמיש 
052-7616174)26-29(_____________________________________________

 טויוטה קורולה שנת 
2002 206,000 ק"מ עם 

חיישני רוורס וחלונות כהים 
_____________________________________________)26-27(10,500 ש"ח 054-8500185

 סיטרואן  C4 7 מקומות 
יד 2 121,000 ק"מ 21,000 

_____________________________________________)26-27(ש"ח 054-5414323

 T5 2015 טרנספורטר 
כחדש! רק 25,000 ק"מ, 

אופציה ל-9 נוסעים! 
054-6222553)26-27(_____________________________________________

 פיאט גרנדה פונטו 2010 
יד 2 אוטומטית במצב מעולה, 

מטופלת, קילומטראז' נמוך 
_____________________________________________)26-29ל(10,500 ש"ח 052-6633019

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

052-7623725)27-26/19(_____________________________________________

 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

 טויאטה יאריס מודל 
2005 אוטומטית יד שניה 

_____________________________________________)27-27(טל: 055-856959

 טויאטה קורולה 
2008 שמורה במצב מצויין 
_____________________________________________)27-27(אוטומטית 052-7336064

 יונדאי אי 20 מודל 2012 
יד שניה 90,000 ק"מ שמורה 

055-8856959)27-27(_____________________________________________

 יונדאי אי 10 נפח-1300 
מודל 2009 אוטומט טל: 

053-4707059)27-27(_____________________________________________

מאזדה
 מאזדה MPV, שנת 

2001, 7 מקומות. טל:
052-4788488)27-30(_____________________________________________

סוזוקי
 בהזדמנות סוזוקי בלנו 

מודל 2002 במצב מצויין מחיר 
_____________________________________________)27-27(5000 ש"ח טל: 052-7336064

 סיטרואן C-4 פיקסו מודל 
2012 יד שנייה שמורה במצב 

_____________________________________________)27-27(מצויין טל: 052-7336064

 C4 בהזדמנות סיטרואן 
מודל 2010 100 ק"מ שמורה 

במצב מצויין מחיר 12,000 
_____________________________________________)27-27(טל: 055-8856959

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

 פיג'ו 307 מודל 2005 יד 
ראשונה פרטית 6 מקומות 

_____________________________________________)27-27(אוטומט 052-7336064

קיה

רנו

 קאיה קרניבל מודל 2006 
דיזל 7 מקומות 

_____________________________________________)27-27(טל: 053-4707059

 רנו גרנד סיניק 7 מקומות 
מודל 2011 יד ראשונה פרטי 

053-4707059)27-27(_____________________________________________

 טיפול אנרגטי לשרירים 
ושיפור מצב הרוח וזרימת הדם 

_____________________________________________)27-28(בגוף 052-7172822

 שדכן אמין ונמרץ לכל 
הגילאים, לחרדים/אות 

דתיים/ות ימים א-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
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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

 מסך דק 17 אינץ' 80 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(058-6545655

 עכבר ומקלדת עם חוט 
_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח בב"ב 058-6545655

 3 גופי תאורה, נורות 
הלוגן  100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270 דרוש תיקון קל 

_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-3337530

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש מהקופסא 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 053-3121020

 FD 'מערכת שמע ח 
איכותית סאונד מצויין, שלט, 
בלוטוס, כחדשה מחיר: 350 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לפרטים: 052-7628985

 מחשב נייד 11 אינץ' 
מתאים בעיקר לכתיבה)ללא 

סוללה( 250 ש"ח -054
_____________________________________________)25-26ח(8478353

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7938941

 מזגן חלון 3/4 גוניר 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4128920

 מציאה! מייבש כביסה 
מצויין בהזדמנות רק 420 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 מצלמה סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט בעברית 

קלה ואיכותית 400 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)25-26ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 בירושלים למכירה מייבש 
כביסה כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-6256846

 למכירה מקרן חדש 
באריזה במחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים 054-8458998

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7966786

 מחשב נייח 
+עכבר+רמקולים+מסך דק 
במצב מעולה!!! 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בפ"ת 052-8401909

 מיקורוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 28 ספוטים מפרוק במצב 
טוב מאד 100 ש"ח טל 

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 מחשב שולחני אינטל 
)כונן בלבד( לשימוש בסיסי 
)הקלדות, אופיס( 220 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-6545655

 ספת אירוח דו מושבית 
190x140-1.40 נפתחת ל

כחדשה, איכותית
+ארגז מצעים 950 ש"ח 

052-3892095
_____________________________________________)25-29ל(052-2566434

 למכירה 2 שידות נמוכות- 
כ"א 2 מגירות צבע חום כהה 
מצב מצויין מחיר: 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א 052-7628985

 כסא נוח מתקפל)מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 4 כסאות משרדיים
_____________________________________________)25-26ח( 50 ש"ח ליח' 054-3077179

 שידת מגירות עמוקות, 
2 קטנות, 2 גדולות במצב 

טוב צבע חום/צהוב 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(03-9307308

 בירושלים 6 כיסאות פ"א 
דמוי עור במצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח 052-7637290

 אופניים מצב מצויין 
190ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 4 
מגירות מצב מעולה 170ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה טיולון במצב 
מצויין 150 ש"ח  -052

_____________________________________________)25-26ח(5737813

 למסירה ספה עתיקה 
גדולה נפתחת לשתי מיטות. 

 03-6197104
_____________________________________________)25-26ח(בשעות 17:00-19:00

 ארון קיר 5 דלתות 
2.85*2.50 טקסטורה חרוטה 

ניתן לצביעה כולל מדפים 
מגירות ותליה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-9446320

 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

 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

 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

 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

 שולחן כתיבה/ספריה
 400 ש"ח כולל כוננית בעלת 

3 מגירות, צבע עץ משולב 
פיסטוק בהיר מצב מעולה 

_____________________________________________25-26ח(כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח,

צבע עץ משולב פיסטוק בהיר 
מצב מעולה כחדש 

_____________________________________________25-26ח(052-6140800

 כוורת שמחולקת ל- 4                                                    
מרווחת 150 ש"ח 

צבע עץ משולב פיסטוק בהיר 
מצב מעולה כחדש 

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 ספריה בגווני עץ בוק 
כוללת בר עליון בר תחתון 
ושתי וטרינות 3 מטר*2.40 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-9446320

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

 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

 עגלת תינוק חיקוי של יויו 
כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-5908579

 מטרנות ללא שלבים 
מהדרין 40 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(050-4110991

 סלקל שחור אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש 80 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-4843223

 מושב הגבהה בוסטר 25 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-4843223

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)25-26ח(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

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348, 
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 למכירה ספרו של "זמיר 
כהן" ארכיולוגיה תנכית ב-60 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8518383

 למכירה תמיסות 
לעדשות אופטי פרי 2 

בקבוקים ב-70 ש"ח  בי-ם 
_____________________________________________)25-26ח(052-7163334

 נעליים עקב חדשות בצבע 
ברונזה הוזמן מאסוס מידה

39-40 100 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7148005

 למסירה שולחנות 
וספסלים עבור ישיבה/

בית כנסת במצב מצויין 
050-4141453 או לפקס 

_____________________________________________)25-26ח(03-5787277

 למסירה חינם ש"ס 
"הוצאת התלמוד" ישן 

_____________________________________________)25-26ח(-054-8402499/03-5708377

 למכירה מיקרופון שולחני 
למחשב ולמכשיר הקלטה 

_____________________________________________25-26ח(חגש ב- 50 ש"ח 03-6168854

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה  כולל שני 
_____________________________________________25-26ח(מילויים ב- 140 03-6168854

 למכירה כובע פנקר 
במצב טוב ב - 100 ש"ח 

_____________________________________________25-26ח(03-6168854

 למכירה נגן דיג'ימן 
במצב מצויין ב-130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(03-6168854

 למכירה כרטיס זיכרון 
מהיר חדש 16 ג'גה חדש ב - 

_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 03-6168854

 למכירה נגן סאן דיסק 
מקולקל לחלקי חילוף ב - 20 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 03-6168854

 נעליים levies חדש 
לגברים מידה 43 צבע כחול 
_____________________________________________)26-27ח(סוליה לבנה 054-8527470

 כנר מהמם זכר שורק 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8527470

 וידאו עם 5 קלטות, וידאו 
לילדים. 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 עגלה פלסטיק לבן 
למכונת כביסה מעולה עלתה 
250 ש"ח נמכרת ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8447750

 טרמפולינה מעולה קוטר 
1.5 מטר עלתה 350 ש"ח 

נמכרת ב-100ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8447750

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 כירים בילד אין לבן)קינג( 4 
להבות 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה 200X220  ללא מזרון 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב 450 ש"ח 058-6545655

 2 כיורים "בלנקו" למטבח 
איכותיים, גדולים, צבע לבן, 

במצב מצויין 
_____________________________________________)25-26ח(053-3165376/053-3165377

 2 מסגרות ברזל חזקות 
במיוחד למכונת כביסה או 

מכונת ייבוש בגובה 40 ס"מ 
מידות -61*51 ו51*63 

_____________________________________________)25-26ח(053-3165376/053-3165377

 אופני כישור במצב 
מעולה- במחיר מציאה 

_____________________________________________)25-26ח(053-3165376/053-3165377

 מעונים במכשיר פלאפון 
K33 במצב תיקן או לא 

)לחלקים( במחיר זול ב"ב 
_____________________________________________)27-27ח(054-8491154

 למכירה טלפון שולחני 
סטאררליין חדש באריזה דגם 

GCE5933 ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-796686

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-4783220

 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

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(054-8484675

 למכירה פלאפון נוקיה 
סי5 לא כשר ב-150 מצב טוב 

_____________________________________________)27-27ח(050-4151813

 מעונין לקנות מגילת 
אסתר כתב אשכנזי עד 1600 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 054-8508459

 מעונינים לקנות ריצוף 
גרניט פורצלן דגם ויקטוריה בז' 

_____________________________________________)27-27ח(מחברת פריד 050-4102263

 למכירה פלאפון לא כשר 
רק ב-200 ש"ח דור 3 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-2437292

 ספרי קריאה להמן 
וגמרות לישיבות 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-4131038

 שעון סייקו צלילה 200מ' 
אוטמוטי כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7671681 בערב

 משאבת חלב אוונט ידני 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7676969

 גלגל קידמי 24 אינץ' 10 
ש"ח, צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-3777932

 תלת אופן גדול 600 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)27-27ח(אינץ' 20 ש"ח 054-3177932

 זוג תוכים וכלוב 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-2136254

 אקווריום ודגים 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-2136254

 מזוודה כחדשה 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(03-2136254

 DREAM כרטיס 
CARD בשווי 220 רק 190 
_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בלבד! 054-8526371

 שמלות יפות לארוע 
במחיר סמלי 150 ש"ח 

ירושלים 
_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה של בגיר לבחורים 

מידה 44 בהזדמנות 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 למכירה ג'מבוי+מטען 
במצב מצויין רק 55 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 מחבת חשמלית ענקית 
_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 050-4102264

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-4110991

 למכירה אופני הרים 
הילוכים BMX מצויינים 190 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב שירים, 

סרטים ועוד רק ב-400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(גמיש 050-2537485

 מציאה! שמיכת פוך 
פלומה הכי טובה שיש 250 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-4105920

 מציאה! שטיח איכותי 
מאד במצב חדש 350 ש,ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-4105920

 מוסך מכוניות "פישר 
פרייס" במבצ טוב בבני ברק 

_____________________________________________)27-27ח(100 ש"ח 054-8457681

 אוטובוס בית ספר "פישר 
פרייס" מנגן ומאיר עם דמויות 

בבני ברק 90 ש"ח
_____________________________________________)27-27ח(054-8457681

 מיטת טיפולים מאסז' 
מקצועית מתקפלת במצב 

מצויין 500 ש"ח )גמיש( 
_____________________________________________)27-27ח(054-8525456

 למכירה שעון איכותי ויפה 
לגבר מחוגים דיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)27-27ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"( כ-100 

גליונות 350 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-7458429

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
ישנים מבית "משפחה" 5 ש"ח  

_____________________________________________)27-27ח(לגליון 054-7458429

 למכירה כיריים גז הצתה 
אלקטרונית "סאוטר" 160 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-5737813

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-5705546

 ספרי קודש בשפה 
_____________________________________________)27-27ח(הפרסית 058-3245685 ב"ב 

 BMX 24 אופניים מידה 
לא הילוכים חדשות לגמרי 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 זיכוי לחנות אוטופדיה ע"ס 
450 רק ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 למבינים 2 מזגני חלון 
ג'וניור תאדירן 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)27-27ח(054-8432773

 המילון האלקטרוני של 
אוקספוד מצב מעולה ב-290 

ש"ח )בחנות 420( 
_____________________________________________)27-27ח(053-3194026

 מקרר אמנה בצבע לבן 2 
דלתות, 76 עומק כולל ידיות 

81 רוחב, 167 גובה 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-9446320

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 400 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 054-7938941

 למסירה שולחנות 
וספסלים עבור ישיבה/בית 

כנסת במצב מצוין לפרטים 
050-4141453

_____________________________________________)27-27ח(או לפקס: 03-5787277

 כיריים בילד אין לבן )קינג( 
4 להבות 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 מטען אלחוטי סמסונג 
מצוין לרכב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(בלבד 058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
של סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(מציאה. 058-3216850

 לול תינוק+מזרון תואם 
רק 190 ש"ח כולל המזרון 

מצב מצוין עץ מלא 
_____________________________________________)27-27ח(052-5737813

 ילקוט "ניקי" כמעט חדש 
מקורי 150 ש"ח עלה 350 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 058-3245685

 כינור גודל חצי, צליל נעים 
)עבר תיקון( עכשיו מעולה! 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 סנדל לילד, ג'ינס, מידה 
23, חברת "נקסט" 50 ש"ח 

חדש באריזה! ב"ב -052
_____________________________________________)27-27ח(7669361

 למכירה שולחן ברגה)כדור 
רגל שולחן ילדים( ב-490 ש"ח 

121X59X31 מידות
_____________________________________________)27-27ח(052-7966786

 למסירה קרש גיהוץ 
_____________________________________________)27-27ח(לבחורי ישיבה 054-2252171

 לקוסמטיקאיות לופה 
ועגלת טיפולים+מיטת ונוס 

במצב מצוין! 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-7623559

 מאוורר גולד ליין חדש 
עומד ומסתובב צבע שחור 

_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 058-4747065

 מקרן איכותי מאד במצב 
מצויין 499 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-3558949

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 כסא לתלמיד הידרואלי 
כחדש אוטופדי שחור, 150 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בפ"ת 052-786557

 אופני הרים גדולות 
מיקצועיות מעצור דיסק,בולמי 

זעזועים,הילוכי פרפר חדשות
500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-6867740

 נעלי ניובלנס ספורט 
נשים 37.5 200 ש"ח -050

_____________________________________________)27-27ח(4131038

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)27-27ח(נשים 200 ש"ח 058-3289108

 עליונית פיטים חדשה 
שחור זהב מס' 40 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3289108

 ציוד לרכיבת אופניים 
כול ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(טל: 052-2727474

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים)פצעים, חתכים ווכ'( 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח מ-ם 058-3219830

 טוסטר אובן כחדש חברת 
HOME 200 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)27-27ח(מי-ם 058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150 וחברת ZED כחדש כולל 

אוקס בלוטוס ועוד 450 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(058-321683

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו'+שלטים רק 200 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(058-3216830

 סמסונג חדש B110 שני 
סימים 150 בלקברי 9770 רק 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום 130 ש"ח מטען 
מגן לאייפון 52 חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3216830

 מזזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(מציאה מי-ם 0583216830

 סבלים לקימקו סנטו ומובי 
_____________________________________________)27-27ח(רק 70 ש"ח 058-3216830
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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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(055-7068474

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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 ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-27(פקס :03-6195894

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי.

_____________________________________________)24-27(נסיון חובה 52-4491044

 דרושים לטלמרקטינג 
שעות עבודה 9-15:00

ימים א-ה בפתח תקווה 
_____________________________________________)24-27ל(03-9200200

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות חרדיות למ.מלאה 

בעלות נסיון למיידי
054-4445755)24-27(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מחפשים אשה 
ללינה בפ"ת, החל 

מהשעה 20:00 עד 8:00 
בבוקר, כולל עזרה קלה 

לקשישה, לפי מחיר 
_____________________________________________)25-28(חודשי 054-8121234

לשירות ושימור  לקוחות
ימים א'-ה' 

מ-9:00 עד 16:00
שכר גבוה מאוד למתאימות!

למוקד במגדלי שקל ב"ב

קו"ח למייל:
sherut.h.r@gmail.com

דרושות נציגות 

חשמלאי מוסמך

 03-6160186

עם רקע מכני, ראש גדול, רשיון חובה, 

דרוש

אופציה לקידום 
הכשרה במקום 
עבודה מאתגרת החלו מיונים לצוות החינוכי 

לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

דרושה
עורכת וידיאו 

לחצי משרה, עם אופציה להרחבה. 
ידע טוב באפטר. יתרון לידע בגרפיקה.

המשרה בבני ברק.
קו"ח ועבודות למייל:

 job200843@gmail.com

 דרוש/ה קופאי/ת
 למכולת בב"ב עדיפות לנסיון,

_____________________________________________)24-27ל(לפרטים :052-8782464

 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

 מנהלת חשבונות סוג 
+3חשבות שכר עם ניסיון 

לפחות 3 שנים. משרה מלאה 
משרד בב"ב קו"ח

rdm@rdm.co.il 03-6338889 )26-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה. 

058-4114777)26-27(_____________________________________________

 לחברה פינססית 
מתאמת פגישות לחצי משרה 

riki@tip-ins.co.il :26-27(בב"ב למייל(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים ב"ב לשעות 

אחה"צ, ת. טובים מאוד 
_____________________________________________)26-29(למתאימות 054-7694963

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 

ומסור +עובד מטבח למשמרת 
_____________________________________________)26-26(בוקר. 052-6607070

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרושה מזכירה מנוסה לשעת 

אחה"צ מ 14:30-20:00 
_____________________________________________)25-26ל(054-5424005

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות 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

 דרושה עובדת לסגירת 
חוגי בית וערבי הרצאה עבור 
ארגון תורני בתל-אביב, נסיון 

חובה, שכר גבוה 
052-7117086)25-27(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 דובר אנגלית ספרדית 
איטלקית)לא עברית( מחפש 

עבודה
_____________________________________________)25-26ח(054-2183074 לא בשבת.

 שוברים לבתי מלון מהוים 
50% הנחה כל שובר 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7163334

 בחור חרוץ וחזק מעוניין 
לעבוד בהובלות באיזור הדרום 

נתיבות/אופקים 4 ימים 
בשבוע או בעזרה לבעל מקצוע 

_____________________________________________)25-26ח(054-6418705

 בחור חרדי מנקה חדרי 
_____________________________________________)25-26ח(מדריגות 050-4148811

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

כח עזר למחלקה הפנימית 
לעבודה מאתגרת, מעניינת ומתגמלת

לצוות של מקצוענים עם נשמה דרושים:

tzevet10@gmail.com :קו"ח יש לשלוח למייל
או לפקס 03-5771230 לפרטים: 03-577127 או 03-577053

כח עזר
למחלקות השונות

העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה וסופ”ש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
03-5770531 03-5771127 | 

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

מקצועיים עם נשמה מקצועיים עם נשמה.

מקצועיים עם נשמה.מקצועיים עם נשמה.

למעייני הישועה 

chadvir@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771230 לפרטים: 03-5771127 או 03-5770531

לצוות של מקצוענים עם נשמה דרושים:
• סניטר	

• כח•עזר•במחלקה•פסיכיאטרית•נשים	
• כח•עזר•במחלקה•כירורגית/אורתופדית•	

• כח•עזר•במיון•כללי	
• כח•עזר•באספקה•סטרילית	

התפקידים דורשים אחריות אישית, שירותיות, זמינות 
לעבודה במשמרות כולל שבתות חגים ערבים ולילות 

המרכז•הרפואי•
מעייני•הישועה•מחפש•אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית•משמרת•צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

התפקיד דורש אחריות אישית, שירותיות
זמינות לעבודה במשמרות

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(_____________________________________________

 לארגון להפצת יהדות                   
בודק מזוזות ותפילין +נסיון, 
עדיפות לבעלי רכב/אופנוע 

_____________________________________________)26-27ל(053-3336237

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26(לשעה 054-3607420

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(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה/כללי 
_____________________________________________)27-28(לישיבה בב"ב 055-6777042

 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(_____________________________________________

 לגן בקרבת ב"ב דרושה 
גננת לגילאי 4-5 בעלת ניסיון 

בלבד שכר גבוה!! קו"ח 
_____________________________________________)27-27(לפקס: 1533-9677-435

 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 עובד אחראי ומסור 
מגיל 25 למזנון חלבי ב"ב 

לשעות הבוקר/צהרים 
_____________________________________________)27-29ל(054-8479820

 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

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה סייעת לגילאי 4-5 עם 

ותק 2+ תנאי שכר של משרד 
החינוך קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)27-27ל(1533-7511-558

 דרושה סייעת צמודה 
לילד לגן בגבעת שמואל- 

משרה מלאה. בעלת תעודת 
חינוך מיוחד, שכר גבוה. קו"ח 

_____________________________________________)27-27ל(לפקס: 077-3181374

 הזדמנות!! שיננית 
בנסגרת סטאז', במכללה 

בר"ג במצעת ניקוי 
אבנית+בדיקה+צילומים 
בחינם!! רק מעל גיל 30!

050-2261665)27-30(_____________________________________________

 לחברה חרדית רכז/ת 
לעבודה מהבית, למענה 

שיחות נכנסות ועוד. לא נדרש 
מחשב, 2-3 שעות ביום, 3000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח קריירה 072-22-22-62

 לארגון גדול בירושלים 
מנהל/ת קשרי לקוחות, שעות 
מעולות, 9,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)27-27(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבני ברק 
מנהל/ת משרד, לעבודה 
משרדית וניהול המשרד, 

7,000 ש"ח נטו. 
_____________________________________________)27-27(קריירה 072-22-222-62

 דרוש מטפל לקשיש, 
מסור וחרוץ בירושלים. תנאים 

טובים למתאימים.
_____________________________________________)27-27ל(052-5180770

 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

 מעונין לעבוד כעוזר טבח/
נהג בשעות אחה"צ/ערב

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
_____________________________________________)27-27ח(אחה"צ/ערב 03-6162229



לא רק לילדים מגיע להתפנק
חדש! YOLO ORIGINS בשילובים אקזוטיים

עם פולי קקאו מחוף השנהב
פינוק שוקולד מריר אמיתי



בהתנגדות חרדית: 
חוק שבת וחג נפל במליאה

/ עמ' 5

"עיר חרדית בשומרון תיתן 
מענה למצוקת הדיור"

 / עמ' 4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

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

מלון לב ירושלים !

טלפון: 02-5300333 
תוספת לסוויטה משפחתית - 100 ₪  

בוגר ) מעל 12 ( - 120 ₪ילד ) 2-12 ( - 100 ₪זוג- 550 ₪
למזמינים 3 לילות אמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר המחירים הם ללילה וכוללים מע"מ

- מתנה

כניסה

לאטרקציה 

חינם!

קיץ 2018 !מחירי מבצע 

בס"ד יום רביעי כ"א בתמוז תשע"ח  4/7/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום כ"א בתמוז תשע"ח 4/7/18

דולר ארה"ב « 3.6550
אירו « 4.2609
לירה שטרלינג « 4.8209
יין יפני « 3.2975
פרנק שוויצרי « 3.6794

הטייקון החרדי 
מקים חברת 

נדל"ן 
/ עמ'  5

על  הממוצעת  ההוצאה   • פעמים  ל4  פעמיים  בין  טסו   40% כי  מהסקר  עולה  עוד 
נוסע מוציא   • וכ-25 אלף שקל למשפחה  חופשה בחו"ל היא כ-6,100 שקל לאדם 
מכיר  או  נעקץ   7 כל  מתוך   1 וגם:    • חוץ   במטבע  במזומן  שקל  כ-2,900  בממוצע 

מישהו שנפל קרבן להונאה כספית במהלך חופשה בחו"ל  / עמ' 2

סקר: 81% טסו לחו"ל 
בחמש השנים האחרונות  יה

פד
קי

וי
י, 

אל
יכ

 מ
ם:

לו
צי
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