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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 י"ד בתמוז תשע"ח  27/6/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום ז' בתמוז תשע"ח 20/6/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
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פרנק שוויצרי « 3.6484

המטוס נחת 
סמוך לשבת? 
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תקציב הרשות
ח"במיליוני ש

כלכלי  דשדוש  של  שנים  לאחר 
ותכנית הבראה, התאוששה קופת 
גידול  ורשמה  ברק  בני  העיר 
במהלך  הפרמטרים  בכל  מדהים 
חנוך  הרב  העיר  ראש  של  כהונתו 
סיקור  עם  עיתונות'  'קו   • זייברט 
בתקציב  הגידול  של  מפורט 
השנתי, הגידול בארנונה ובהוצאות 
וגם:  וחינוך •  רווחה  העירייה על 
בני  את  שהציב  האשראי  דירוג 
ברק על המפה ומשך את הבנקים 

להשקעות בעיר / עמ' 2

מעבר למיליארד: 

כך צמח התקציב 
של בני ברק



י"ד בתמוז תשע"ח 227/6/18

אלי כהן

אך לפני שנים אחדות ניצבה עיריית בני ברק בפני שוקת 
שבורה, מצב כלכלי בעייתי וקופה ריקה, משימה מורכבת 
וקשה במיוחד ניצבה בפני ראש העיר, הרב חנוך זייברט, 
כאשר נכנס לתפקידו לפני חמש שנים, והציב לעצמו יעד מרכזי – 

לחץ את בני ברק מהמצב הכלכלי הבעייתי בו הייתה 
נתונה, להעלותה על דרך המלך לעצמאות כלכלית ואף 
לרווחיות, כך שההכנסות תוכלנה לכסות את ההוצאות 
במגוון  התושבים  של  חייהם  איכות  את  לשפר  ואף 

תחומים, חינוך, רווחה, השקעות שוטפות ועוד.
למעשה ב2009 היה מצבה הכלכלי של עיריית בני 
הסכם  על  לחתום  נאלצה  שהיא  כך,  כל  רעוע  ברק 
הבראה, אחרי שנים ארוכות של גירעונות מצטברים, 
ניהול והלנת שכר, הסכם שהסתיים בהצלחה  ובעיות 
הרב  של  באפשרותו  היה  מכן,  לאחר  שנה  ב2012. 
ומספרים  להישגים  קדימה  העיר  את  להזניק  זייברט 

חסרי תקדים.
כדי להבין באיזה היקף תקציבי מדובר ומה התחולל 
כדאי  העירונית,  בקופה  האחרונות  השנים  בחמש 
המלא:  הסיפור  את  שמספרים  במספרים,  להתמקד 
בשנת 2013 היה תקציב העירייה 939 מיליוני שקלים, 
כבר ב2014 נרשם גידול ראשון ל-987 מיליוני שקלים. 
הקו החיובי נמשך ב-2015 כשהתקציב חצה לראשונה 

את רף מיליארד השקלים והתייצב על 1.039 מיליארד שקל.
ל-1.078  הגיע  הרשות  ותקציב  המגמה  נמשכה  ב-2016 
יותר  של  חריג  גידול  נרשם  מכן  שלאחר  בשנה  שקל,  מיליארד 
מ-10% והתקציב התייצב על 1.193 מיליארד שקל. ואם תהיתם, 
ב-2018 נרשם שוב גידול דרמטי והתקציב טיפס עד לסכום של 
כאחד ורבע מיליארד שקל. בתרגום לאחוזים, נרשם בתוך 5 שנים 

גידול של 25% בתקציבה של העירייה.
אך כדי להגיע לתקציב בהיקפים שכאלה, חייבת העירייה לרשום 
בארנונה  הגידול  בטבלת  לראות  שניתן  כפי  בהכנסות,  גידול  גם 
המתפתחים  התעשייה  מאזורי  בעיקר  שמושפעת  האלה,  בשנים 

בעיר, המשלמים ארנונה עסקית בהיקפים משמעותיים.

כך, מגבייה של 287 מיליון שקל בארנונה בשנת 2013, נרשם 
גידול שנתי עד לקצב של 364 מיליון שקל ב-2018, גם כאן מדובר 
על גידול של יותר מ-25%, שמשליך על האפשרויות התקציביות 

של העירייה ומחזק את מעמדה הפיננסי ויציבותה הכלכלית.
את  לדוגמה  קחו  התושבים?  ברווחת  הדבר  מתבטא  והיכן 
בשנים  דרמטי  גידול  שרשם  בעיר,  הרווחה  הוצאות  תקציב 

האחרונות. בשנת 2013 עמד תקציב הרווחה בעיר על 156 מיליון 
שקל, ב-2014 גדל במעט ל-169 מיליון שקל, בשנה שלאחר מכן 
נרשם תקציב של 179 מיליון ₪, ואילו ב-2016 טיפס כבר הסכום 
עד ל-192 מיליון שקל. בשנה שעברה חצה הסכום את רף ה-200 
מיליון שקל ואילו השנה הוא הגיע ל-215 מיליון שקל שהוקדשו 

להוצאות רווחה.
צמיחה  רשם  החינוך  תחום  גם 
משמעותית בחמשת שנים האחרונות, 
בעוד ב-2013, בתחילת הקדנציה של 
עמד  זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש 
מיליון שקל,   328 על  תקציב החינוך 
ל-343  גידול  נרשם  ב-2014  כבר 
מכן  שלאחר  בשנה  שקל.  מיליון 
מיליון  ל-371  נוסף  גידול  נרשם 
את  התקציב  חצה  ב-2016  שקל, 
רף 400 מיליון השקלים, ובשנתיים 
 465 על  התייצב  הוא  האחרונות 
מדהים  גידול  לשנה,  שקל  מיליון 
שנים,  חמש  בתוך   50% כמעט  של 
שהשפעתו ישירה על תקצוב וסיוע 

לכל תלמיד וילד בעיר.
רשמה  פחות  לא  דרמטי  הישג 
כשחברת  האחרונות  בשנים  העיר 
 S&P הבינלאומית  האשראי  דירוג 

לדירוג  זוכה  ברק  שבני  תוך  אשראי,  דירוג  לעיר  להעניק  החלה 
AA+ כשבחברה מוסיפים ומציינים כי  נדיר וגבוה במיוחד של 
לדירוג הזה יש אופק חיובי. מדובר בצעד משמעותי שכמעט ואין 
ערים בישראל הזכאיות לו, והוא מחזק את איתנותה הפיננסית של 

העירייה.
השלכות דירוג האשראי של העיר רבות, מחד גיסא, מסייע דירוג 
האשראי לשמור על מסגרת התקציב ולהתנהל בצורה 
נבונה, מאידך, יזמים ועסקים רבים שהשתכנו במתחם 
העסקים של העיר מציינים את נוכחותם בה, גם כאשר 
לפרויקט,  בנקאי  ליווי  להשיג  מעוניינת  העירייה 
הבנקים  לאחרונה,  שהושק  החניון  פרויקט  דוגמת 
העירייה  עבור  אידיאליות  הצעות  מעצמם  יוזמים 
בתנאי אשראי נוחים, שמושגים בזכות הדירוג הגבוה.

גורם בכיר בעירייה מסביר ל’קו עיתונות’ כי “הרב 
הנכונים  הצעדים  את  לנווט  השכיל  רק  לא  זייברט 
בניהול העיר, אלא גם דחף וקידם בשלל נושאים כמו 
כניסה לפרויקטים של יזמות וכלכלה וניצול תקציבים 
שהרשות יכולה לקבל למטרות שונות. לא רק בחמש 
בני  ייהנו תושבי  גם בעתיד  השנים שחלפו, למעשה, 
ברק מההישגים חסרי התקדים שרשם ראש העיר למען 

כלכלתה”.
ענק  פרויקט   ,572 תבע  את  הגורם  מציין  כדוגמה, 
של עסקים ומבנים שמוקם בצפון העיר, ואשר מלבד 
העירייה,  לקופת  להיכנס  שצפויה  מארנונה  העצומה  ההכנסה 
מיליון  כ-200  של  בגובה  אסטרונומיים  ניהול  דמי  גם  כולל 
ברק.  בני  לעיריית  ישראל  רשות מקרקעי  ידי  על  שקל שישולמו 
“כמחצית מזה יידרש כדי לממן את הניהול בפועל, אך החצי השני 
יתועל לטובת התושבים, לפי סכום של כעשר מיליון לשנה בעשור 

הקרוב”.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן 

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

כתבים:
פישל רוזנפלד, הילה פלאח, אלי כהן

 מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

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

מעבר למיליארד: 

לאחר שנים של דשדוש כלכלי ותכנית הבראה, התאוששה קופת העיר בני ברק ורשמה גידול מדהים 
בכל הפרמטרים במהלך כהונתו של ראש העיר הרב חנוך זייברט • ‘קו עיתונות’ עם סיקור מפורט 
וגם: דירוג   • וחינוך  רווחה  ובהוצאות העירייה על  של הגידול בתקציב השנתי, הגידול בארנונה 

האשראי שהציב את בני ברק על המפה ומשך את הבנקים להשקעות בעיר

כך צמח התקציב של בני ברק



בס"ד

והפעם: 

לפרטים ורישום: משרדי מסילה 02-5000475 שלוחה 312 
info@mesila.org או במייל

 תמיד שאלתם: 

איך יש אנשים שמחתנים את 
הילדים כמעט ללא חובות?

כסף לחיסכון בסוף כל חודש?איך יש אנשים שנשאר להם 

איך יש אנשים שהמינוס אינו
אורח של כבוד בחשבון שלהם?

כל התשובות אחת ולתמיד
בהרצאתו החדשה והמרתקת של

הרב ישראל גוטמן
על כלכלה התנהגותית

הסוד שיגרום לכם להרוויח
2 מליון ₪ בשנים הקרובות!

 

הרצאה בליווי מצגות מהווי החיים
הרב ישראל גוטמן 

מומחה לכלכלת הבית מנהל תחום משפחות במסילה )מייסד "מאזנים" לשעבר(, מפתח מודל שלושת הצעדים הקלים לשלווה כלכלית

ההרצאה ביום שלישי כ' תמוז תשע"ח )3.7.18(
בשעה 19:00 בערב בבני ברק

לאחר ההרצאה ניתן להירשם לסדנה בת 5 מפגשים חינם

לגברים בלבד



צילום: אבי חיים

PBי"ד בתמוז תשע"ח 427/6/18    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

במרכז ‘הכוון': 
כנס ליזמי סטארט-אפ מתחילים

בן 26 זכה ב-22 
מיליון שקל בלוטו

הצעיר התייצב כבר בשעה 8:00 בבוקר במחלקת הזכיות 
כדי לקבל את הפרס

אלי כהן

עשרות רבות מתושבי בני ברק השתתפו בכנס ליזמי 
מתחילים  סטארט-אפ 
האחרון  בשבוע  שנערך 
ברק  בבני  ‘הכוון'  במרכז 
בכנס  רבה.  בהצלחה  והוכתר 
קוגן,  יהודה  מר  דברים  נשאו 
ומקים  לשעבר  גוגל  סמנכ"ל 
וכן  בהווה  סטארטאפים 
כהן,  אלדד  המוביל  המרצה 
כיצד  למשתתפים  שהסבירו 
לגייס הון, איך לבנות תוכנית 
רוחני  קניין  למיזם,  שיווקית 
הצגת  אופן  יוצרים,  וזכויות 

הרעיון ועוד, כדי שהמיזם שלכם יתחיל לנוע קדימה.
הערב נערך ככנס מבוא לקורס אטרקטיבי ליזמים בתחילת 

דרכם נועד כדי לחסוך זמן ולמנוע טעויות נפוצות, כך שיוכלו 
לסלול את הדרך לעסק בר קיימא ולהתחיל להרוויח מהמיזם. 
ההיי-טק  לקורס  מהמשתתפים  כ-20  נרשמו  הכינוס  במהלך 
שייערך  מסוגו  הראשון 
‘הכוון'  מרכז  בשיתוף 
ומשרד  מעו"ף  ידי  על 

הכלכלה.
את  יזמו  ב'הכוון' 
מתחילים  ליזמים  הכינוס 
הסיוע  ממערך  כחלק 
שחפץ  מי  לכל  לאפשר 
מהכשרה  ליהנות  בכך 
מקיפה  מקצועית 
אטרקטיביים  ובתנאים 
מכובדת  לפרנסה  ולזכות 
תושבי  כלל  לפיה  העולם  לתפיסת  בהתאם  בעתיד,  ומכניסה 
לא  משפחה  שאף  כדי   - מכובדת  לפרנסה  זכאים  ברק  בני 

תשאר ללא פרנסה חלילה.

אלי כהן

הגעת  של  המהירות  שיא  נשבר  שעבר  רביעי  ביום 
הזוכה בפרס הראשון בלוטו למפעל הפיס. צעיר בן 26 
הגיע בשעה 8:00 למחלקת הזכיות בבית מפעל הפיס 
קודם  לילה  שהתקיימה  מההגרלה  הראשון  הפרס  את  לקבל 

לכן.
בענף  כשכיר  עובד  אשר  השרון  אזור  תושב   ,26 בן  הזוכה, 
הזוכה   ,₪  11.60 של  בסכום  בלבד  טורים   4 שלח  הבנייה, 

מזלי,  את  לנסות  והחלטתי  הפרס  סכום  את  "ראיתי  סיפר: 
שלחתי ארבע טורים ובחרתי מספרים אקראיים והמזל שיחק 

לי.
סיפר  התרגשות",  מרוב  הלילה  כל  לישון  הצלחתי  "לא 
הזוכה והוסיף "אחרי לילה בלי שינה, החלטתי לצאת מהבית 
ב-6:00 בבוקר, להגיע מוקדם למפעל הפיס בכדי לקבל את 

זכייתי ולחזור הביתה לישון".
לשאלה מה יעשה עם הכסף אמר הזוכה כי הוא גר בשכירות 
וכעת יתאפשר לו לרכוש דירה "אשקיע את הכסף בחוכמה", 

אמר.

היכונו לכאוס מצוין בשוק החלב
ב-130%)!(  גבוהים  בישראל  החלב  מחירי 
את  לתקן  וכדי   ,OECD-ה במדינות  מהמחיר 
המועצה  המחייה  יוקר  את  ולהוריד  העיוות 
הלאומית לכלכלה הגישה השבוע את המלצתה 
לראש הממשלה, לבטל את התכנון במשק החלב 
דותן,  אביתר  חופשית.  לתחרות  אותו  ולפתוח 
להחלטה  מתנגד  הבקר,  מגדלי  התאחדות  יו"ר 
יש כאוס. רק תכנון  ובתגובתו אמר “בלי תכנון 
ומחיר  איכות  כמות,  מבטיחים  מחיר  ומגנון 

הוגן". נשמע מפחיד, הכאוס הזה. 
תכנון שוק נשמע כמו עניין חיובי, כידוע הרי 
בלי תכנון יש בלגן. שוק החלב בישראל מתוכנן 
ממסד עד טפחות, לא כל אחד יכול לפתוח רפת, 
אלא יש לקבל לכך אישור. יש מכסות חלב לכל 
בעל רפת, אסור לייצר חלב מעבר למכסה, וכך 
מחיר  באיזה  מראש  ידוע  עודפים.  יתכנו  לא 
המחלבות רוכשות את החלב, והמחיר בו נמכר 
ידי  על  ונקבע  מפוקח  הוא  גם  לצרכן  החלב 
הממשלה. הייבוא מחו"ל של מוצרים זולים אינו 

משתלם, בגלל חומות מכס גבוהות. שוק מסודר 
ומוסדר. אז איפה הבעיה - איך אחרי כל התכנון 
כפולים  בישראל  החלב  מחירי  הזה  הנפלא 

?OECD-ממדינות ה
לעומת זאת, הבה נעיף מבט לשוק נוזלי אחר 
הקלים.  המשקאות  שוק   – כאוס  יש  בו  אשר 
כרצונו  יצרן  כל  בתחום,  מרכזי  תכנון  שום  אין 
יעשה. כחומר ביד היוצר, כך הקולה ביד המגזז, 
יכול  אחד  כל  מרסס.  וברצונו  מקציף  ברצותו 
באיזה  ולמכור  משקאות  לייצר  לשוק,  להיכנס 
יכול  צרכן  כל  שירצה.  ולמי  שירצה  מחיר 
למצוא משקאות קלים במבחר גדול בכל מרכול, 
ומעולם לא שמענו לא על מחסור במשקאות, לא 
מחירים  עליית  על  לא  וגם  במשקאות  עודף  על 
מפתיעה. והמחיר, הפתעה – נגיש לכל כיס. אז 
הכאוס  דווקא  למה  תכנון?  בלי  עובד  זה  איך 

מביא למבחר גדול ולמחיר נמוך?
ושינויים,  התפתחויות  יש  תחום,  בכל  כמעט 
משתנים  הייצור  אופני  מהן  כתוצאה  אשר 

ומתייעלים. פיתוחים טכנולוגיים מכניסים לענף 
לייצר  יודעים  אשר  ויעילים,  חדשים  שחקנים 
בשוק  למשל,  יותר.  נמוך  ובמחיר  יותר  טוב 
רואים  אנו  שנה  מידי  והטלפונים,  המצלמות 
זאת,  לעומת  יותר.  וזולים  יותר  חדשים  דגמים 
כאשר יש מוצר אשר הממשלה קובעת לו מחיר 
חדשים  שחקנים  יכנסו  שלא  קובעת  וגם  קבוע, 
לענף, ליצרנים אין עניין להתייעל. עיקר עניינם 
כך  הפוליטיקאים,  מול  שלהם  האינטרסים  הוא 
השוק  את  ויסדרו  הקיים  המצב  את  שישמרו 
יהיה  שהמחיר  הוא  שלהם  האינטרס  לטובתם. 
גבוה )ממש בימים אלה מתקיים מסע שתדלנות 
כדי ששר האוצר יאשר להעלות את מחיר החלב 
לצרכן(, והצרכנים, פשוט משלמים ביוקר. וכך, 
לגבי שווקים “מוסדרים" מתקיימים כחזון נפרץ 
החלוקות,  המכסות,  גובה  על  בכנסת  דיונים 

המחירים ועוד. זה לא עסקים, זה פוליטיקה. 
בשווקים החופשיים, הצרכן קובע את המחיר, 
את האיכות ואת הכמות. אדם יכול לרכוש מחשב 

יקר  אחד  מחשב  או  מחשבים,  שלושה  או  זול, 
ועם ביצועים גבוהים. הוא מקבל את ההחלטה, 
ולא פוליטיקאי. אם הצרכנים לא ירכשו מחשבים 
לביקוש.  עצמם  את  יתאימו  הספקים  יקרים, 
אין  לצרכנים  מתוכנן,  בשוק  זאת,  לעומת 
השפעה, לכל היותר הם יכולים להימנע מלצרוך 
הם  להימנע.  יכולים  ממש  לא  הם  בעצם,  חלב. 

קהל שבוי. 
אחרי שנים רבות בהן אזרחי ישראל משלמים 
לכלכלה  הלאומית  המועצה  התכנון,  מחיר  את 
מעוניינת להפסיק את האבסורד, ולתת לתושבים 
נמוך,  יותר  מחיר   – התחרות  מיתרונות  ליהנות 
מבחר יותר גדול, ואי תלות באינטרסנטים אשר 
הזמן  הגיע  בצדק.  שלא  להרוויח  מעוניינים 
מחירים  שמוזיל  כזה  חזק,  כאוס  כאוס,  שיהיה 

ומשפר איכות, גם בשוק החלב. 

דוד רוזנטל

שאלה: רכשתי מכשיר אלקטרוני לאחר שיחת טלפון שיזם אלי נציג 
מכירות, שטען שהמחיר הנדרש ממני נמוך משמעותית ממחיר השוק. 

־בדיעבד גיליתי שהמחיר ששילמתי גבוה כמעט פי שניים מהמחיר המ
קובל בחנויות אחרות. איך אני יכול לבטל את העסקה?

קיימים  שבה  בצורה  מוצר  לרכישת  חוזה  כרתת  לכאורה,  תשובה: 
פגמים בחוזה, למשל נראה שהוטעית וטעית בקשר לטיב העסקה, ואם 
אכן המחיר ששילמת גבוה ממחיר השוק בפי שתיים, נראה שיש בפיך 
גם טענה על חוזה הנגוע בעושק. על פי החוק, ביטול חוזה עקב פגמים 
מסוג זה יהיה בהודעה לצד השני תוך זמן סביר מרגע שנודע על עילת 

הביטול. 
שרצונו  חוזה  לצד  החוזים  לחוק  ב'  בפרק  המוקנית  הביטול  זכות 
נובעת מעקרון חופש החוזים. אותו עקרון המקנה לאדם חופש  נפגם, 
להתקשר בחוזה על פי רצונו מכיר גם בכוחו להשתחרר מחוזה כאשר 
הרצון שהביא אותו להתקשר בחוזה היה פגום, הזכות לבטל חוזה בשל 
פגם בכריתתו היא באופן עקרוני אוטומטית ומופעלת על ידי המתקשר 
זכות הביטול  אולם, הלכה למעשה,  ביטול.  הודעת  באמצעות משלוח 
העושק  טענת  מימוש  שלצורך  יוצא,  כך  שיפוטית.  להכרעה  נתונה 
וביטול החוזה בעטיה, יש צורך בהגשת תובענה לבית המשפט ובירור 
הטענה לגופה בהליך המשפטי, כאשר במידה ובית משפט יחליט לבטל 
והמוכר  המוצר  את  להחזיר  תצטרך  אתה  כי  יקבע  גם  הוא  החוזה  את 

יצטרך להחזיר את כספך.


שאלה: קיבלתי די מזמן )לפני שנה( שיק והפקדתי אותו רק עכשיו 
בבנק, שהחזיר את השיק מהסיבה "עבר זמנו", האם יש לי משהו לעשות 

בכדי לקבל את כספי?
תשובה: כוחו של שיק יפה לשבע שנים וחלים עליו הדינים האזרחיים 
כך שתוכל לפנות למשל להוצאה לפועל ולגבות את השיק ממי שמשך 
אותו, אם לא עברו שבע שנים ממועד הפירעון על גבי השיק. יחד עם 
השיק  את  לפרוע  יוכל  לא  הבנק   - ישראל  בנק  לכללי  בהתאם  זאת, 
יותר  או  חודשים  שישה  עברו  אם  הליכים(  להפעיל  תצטרך  )כלומר 

ממועד הפירעון הנקוב בשיק.


שאלה: מהו חוק איקיוטק?
תשובה: תיקון מס' 46 בחוק הגנת הצרכן מתשע"ו-2016 קובע סדרת 
הגנות על הצרכן מפני הליכים משפטיים שעלול לנקוט נגדו עסק, ובין 
היתר עוסק הטוען כי צרכן לא שילם חיוב במועד שנקבע לכך חייב בתוך 
החוב  פירוט  את  שתכלול  חיוב  הודעת  להוציא  שבועיים  היותר  לכל 
ארבעה  ובתוך  הגבייה,  בעלויות  הצרכן  את  לחייב  ברצונו  אם  בלבד 

חודשים לכל היותר שאם לא כן יהא אסור לעסק לגבות את החוב כלל.
אסור לעסק לכלול התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ואסור לו 
קובע,  גם  החוק  עו"ד(.  )למשל  אחר  ידי  על  החוב  פירוט  את  לשלוח 
שאם צרכן מבקש בכתב או בעל פה, לקבל תיעוד המאשר את קיומה 
של העסקה שלגביה נשלחה אליו הודעת חוב, ישלח לו העוסק תיעוד 

כאמור בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

 או לפקס 077-7060059
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האחרונות  בשנתיים  הפכה  מאוחדת 
חב"ד  בכפר  והצומחת  המובילה  לקופה 
ותנופת הפיתוח נמשכת במלוא עוזה. בשנתיים 
לקוחות  מ-1000  למעלה  הצטרפו  האחרונות 
חדשים למאוחדת בכפר חב"ד, אשר מצטרפים 
רפואה  לשירותי  שזוכים  הוותיקים  ללקוחות 

מקצועיים וזמינים.
לאחרונה  נפתח  בכפר  ההתפתחות  במסגרת 
סאונד  אולטרה  מכון  חב"ד  כפר  במרפאת 
איברים, בו יבוצעו בדיקות אולטרה סאונד  בטן, 
אורתופדי,  תריס,  בלוטת  כולל  צוואר  כליות, 
אולטרא  בדיקות  בתחום  ועוד.   רכות  רקמות 
במערכת  זמינות  מצוקת  קיימת  אברים   סאונד 
הבריאות, ופתיחת המכון החדש מהווה בשורה 
שירות  שיקבלו  חב"ד  כפר  לתושבי  ממש  של 

מונגש וזמין.
למרפאת  התווספו  חדשים  מומחים  רופאים 
מומחית  לנדאו  י.  ד"ר  ובהם  חב"ד  כפר 
מומחה  רוזן  רוני  וד"ר  משפחה,  ברפואת 
בגסטרואנטרולוגיה,  ומתמחה  פנימית  ברפואה 
רפואת  בתחום  מאוחדת  לקוחות  את  שיקבלו 
נוספו  המקצועית  הרפואה  בתחומי  המשפחה. 
וד"ר  בנוירולוגיה,  מומחה  אילאייב  ישי  ד"ר 

מומחה  רויזמן,  שמואל 
כן  כמו  באורולוגיה. 
הסכם  חתמה  מאוחדת 
הרפואה  בתחום  ייחודי 
המשלימה עם המטפלים 
צ.  וגב'  ריבקין  חיים 
לשירות  גלוברמן, 
הממוקמות  בקליניקות 
בתוך  כפר חב"ד בהסדר 

מיוחד ללקוחות מאוחדת.
מרפאת  שנפתחה  לאחר  בלבד  כשנתיים 
של  החברים  מספר  חב"ד,  בכפר  מאוחדת 
בקרב  וההתעניינות  עצמו,  הכפיל  מאוחדת 

תושבים נוספים בכפר רק גוברת.
כי  מסבירה  המרפאה  מנהלת  ברוד  מ.  הגב' 
לדבר  הוא  צוות המרפאה  כל  ושל  המוטו שלה 
את  עבורו  ולקדם  העיניים  בגובה  הלקוח  אל 
של  גבוהה  זמינות  "קיימת  שצריך.  הדברים 
טוב,  הוא  השירות  מקצועות,  במגוון  רופאים 

ואישי".
במרפאה פועל צוות מסור מתושבי כפר חב"ד, 
ובהם הרב שמואל אזימוב מנהל קשרי לקוחות, 

העומד לצד הלקוחות בכל צורך ועניין.
מעטפת  חב"ד  בכפר  מאוחדת  במרפאת 
שירותים רחבה וכיום ניתנים בה שירותי רפואת 
ומעבדה,  אחות  שירותי  ונשים,  ילדים  משפחה 
בית  מקצועות,  במגוון  מקצועיים  רופאים 
מרקחת, למאוחדת הסכמים עם מרפאת שיניים 
פרה  נחתמו הסכמים עם מטפלים  בכפר חב"ד, 
היא  הכותרת  גולת  רגשיים.  ומטפלים  רפואיים 
הילדים  חטיבת  של  המקצועית  החסות  פריסת 
הרופאים  כשבכירי  הרופא,  אסף  החולים  בבית 
איכותי  שירות  מעניקים  המחלקה  מנהלי  ובהם 

ומקצועי לתושבי הכפר במרפאת מאוחדת.
הרב חנוך דנציגר מנהל המגזר 
"מאוחדת  דרום:  במחוז  החרדי 
צוות  בזכות  בכפר חב"ד מובילה 
ונגישים,  זמינים  שירותים  מצוין, 
וחיבור מיוחד במינו בין המרפאה 
לתושבי הכפר. מאוחדת ממשיכה 
ואנו  להוביל במצטרפים חדשים, 
נמשיך להוביל ולהוסיף שירותים 

חדשים לטובת הלקוחות".

מאוחדת ממשיכה להוביל בכפר חב"ד

"מעתה שירותי הבריאות הטובים הרבה יותר זולים ונגישים״
ראש אגף שירות ושיווק במכבי שירותי בריאות, הגב' טוני כהן, מסבירה בראיון מיוחד על מהפכת הוזלת מחירי הביטוחים המשלימים במכבי וכיצד הם 

יסייעו לכל משפחה להצטרף למהפכת הבריאות הגדולה

הילה פלח

"מכבי  מבית  השבוע   שהגיעה  הדרמטית  הבשורה 
הקריטריונים  בכל  עומדת  בהחלט  בריאות״,  שירותי 
מדובר  בישראל.  הציבורי  הבריאות  בעולם  אמיתית  מהפכה  של 
המשלימים  הביטוחים  לעלויות  הקשור  בכל  ממש  של  במהפכה 
ומכבי שלי. בתום מהלך ממושך אושר  זהב  של הקופה – מכבי 
למכבי לבצע הוזלה של כ-15 אחוז במחירי הביטוחים המשלימים.

כפי שהבטיחו במכבי, השירותים הרפואיים המתקדמים הניתנים 
האיכותיים  יישארו  שלי'  ו'מכבי  זהב'  ‘מכבי  במסגרת  לציבור 

והטובים ביותר, אך מעתה יהיו זולים בהרבה. 
בישראל  הבריאות  למערכת  הבשורה  עוצמת  את  להבין  כדי 
בכלל ולציבור עצמו בפרט, פנינו לגב' טוני כהן, ראש אגף שרות 
ושיווק במכבי שירותי בריאות, שמחה להסביר לנו על המהפכה 

החשובה – בכיס ובבריאות של כל אחד מאיתנו.
•מהי הבשורה בהפחתת מחירי הביטוח המשלים?

דרמטית  הפחתה  מכבי  ביצעה  הבריאות,  משרד  "באישור 
כבר  לתוקף  תיכנס  ההפחתה  המשלימים.  הביטוחים  במחירי 
מספקת  מכבי   .)1.7.2018( תשע״ח  תמוז  בי״ח  הקרובים,  בימים 
את השרות הרפואי הטוב ביותר ויש לה את הבטוח המשלים הטוב 
ביותר ומעתה הוא גם זול הרבה יותר מבעבר. בסופו של דבר, זהו 

יום עם משמעות גדולה מאד עבור מערכת הבריאות בישראל!״
•מה כוללת ההוזלה?

והרי  משמעותית.  מאד  והיא  זהב'  'מכבי  את  כוללת  "ההוזלה 
מי שיש לו את הרובד הגבוה ביותר של ‘מכבי שלי' הוא בהכרח 
גם בעלים של ‘מכבי זהב' ועל כן גם הוא נהנה מן ההנחה. חברי 
מכבי שלי, למשל, זכאים למשקפיים לילדים ללא תשלום עד עלות 
600 שקל, טיפולי שיניים לכל הגילאים בעלות של 22 שקל  של 
מורכב  חולי  למצב  רפואי  שירות  נדרש  עלינו  לא  וכאשר  בלבד. 
של  בעלות  מיוחדות  תרופות  ניתנות  מכבי  של  בשב״ן  רק  יותר, 
בודד.  לחולה  היא  הזו  העלות  אם  גם  לשנה,  שקלים  מיליוני 
במילים אחרות, מעתה שירותי הבריאות הטובים ביותר הם הרבה 

יותר זולים ונגישים לכל משפחה״.
•כיצד ההוזלה באה לידי ביטוי עבור המשפחה החרדית?

"ניקח משפחה סטנדרטית של הורים בני 29 עם שלושה ילדים. 
היא  ומעתה  היום 172 שקל לחודש  היא שילמה עד  זהב  במכבי 
רבים,  ילדים  ב״ה  יש  החרדיות  במשפחות  שקל.   129 רק  תשלם 
לילד לכל חודש. מדובר על  כאשר ההנחה מסתכמת ב-11 שקל 
במספר  זאת  נכפיל  ואם  בשנה,  לילד  שקל  כ-121  של  חיסכון 
הילדים נקבל סכום משמעותי בהרבה. זהו בהחלט חיסכון מכובד 
וראוי – כשהבריאות והשירותים שמקבלת המשפחה אינה נפגעת 

כמובן!״
מקופות  לעבור  שיבקשו  רבים  ויהיו  ייתכן  ההוזלה  •לנוכח 

אחרות למכבי ולביטוחים המשלימים שלה. האם זה אפשרי?
רבות  משפחות  צפויות  המחירים  הוזלת  לנוכח  "בוודאי. 
להצטרף למכבי. אנו מאמינים שהיו מי שרצו לעשות זאת בעבר 
אכן  הוא  המוזל  והמחיר  המחיר,  שיקולי  בשל  זאת  עשו  ולא 
בשורה עבורם. חשוב להדגיש כי המעבר בין הקופות הוא קל וכי 
קיים רצף זכויות במעבר אל מכבי – כך שמי שירשם בימים אלה 
למעבר, יחל להיות חבר במכבי כבר בכ״ב באלול, יחד עם כלל 

זכויות הביטוח המשלים״. 

‘לאומית‘ מציעה את הביטוח 
המשלים הזול ביותר

הילה פלח

משרד  שמוביל  כולל  ממהלך  כחלק 
ממימון  ניתוחים  להסטת  הבריאות, 
פרטי לציבורי הקרוי "חוק הצינון״, הנחה עתה 
קופות  של  השב״ן  ביטוחי  הוזלת  על  המשרד 

החולים.
בנובמבר  לתוקפו  הצינון״ שנכנס  "חוק 
2017, קבע כי לא ניתן לפנות לטיפול או ייעוץ 
במסגרת פרטית אצל רופא שנערך אצלו ביקור 
במסגרת ציבורית, במהלך חצי שנה מהביקור. 
במטופל  שטיפל  שרופא  היא  המשמעות 
לטפל  יוכל  חולים(  )קופת  ציבורית  במסגרת 
ו/או לנתח את המטופל במסגרת פרטית )דרך 
רק  וכו'(  הביטוח,  חברת  המשלים,  הביטוח 
במסגרת  הטיפול  ממועד  חודשים   6 חלפו  אם 
הוצאות  להפחתת  הביא  זה  מהלך  הציבורית. 
של  המשלימים  בביטוחים  ניתוחים  עבור 
קופות החולים ובעקבות כך להפחתת הפרמיות 

בביטוחים.
בלאומית שירותי בריאות, החליטו בעקבות 
לפיו  במיוחד,  שירותי  למהלך  לצאת  החוק, 
אצל  ניתוח  לעבור  יכולים  הקופה  לקוחות 
או  פרטי  חולים,  בית  בכל  הקופה  רופאי 
וללא  תשלום  ללא  הרופא,  מנתח  בו  ציבורי, 
למטופל  מאפשר  זה  מהלך  השהייה.  תקופת 
בקהילה,  איכותי  טיפול  רצף  לקבל  בלאומית 
ניתוח בבית חולים והמשך מעקב על ידי אותו 
רופא בקהילה. כאמור, מהלך זה הביא להוזלת 

עלויות הביטוח המשלים. 
החודשיות  הביטוח  עלויות  את  בדקנו 
למשפחה עם ובלי ילדים, בכל פרמטר שנבדק 
נמצא, ש'לאומית' היא הזולה ביותר. אם ניקח 
למשל זוג צעיר בני 22 בלי ילדים, אשר בוחרים 

הביטוח  של  הגבוה  ברובד  חברים  להיות 
תהיה  ב'לאומית'  החודשית  הפרמיה  המשלים 
בקופות  העלות  לעומת  בלבד,  שקלים   57.12
גדלים  הפערים  ומעלה.  שקלים   120 שהינה 
יכולים  שנתי  ובחישוב  המשפחה  הרחבת  עם 

להגיע לאלפי שקלים.
בנוסף, סל ההריון והלידה שהושק לאחרונה 
מספק  זהב״,  "לאומית  ללקוחות  בלאומית  
ועוד  בדיקות  בעלות  השתתפות  למבוטחת 
בשיעור של 75% מההוצאה ועד לסך של 8,000 
לקופות  בין לאומית  ההבדל  כאן,  גם  שקל. 
המקיף  ההיריון  שסל  הוא  האחרות  החולים 
ניתן לכ-95% מהמבוטחות בביטוח המשלים, 
זהב״,  ב״לאומית  מבוטחות  מהן  כ-95%  שכן 
זאת לעומת קופות החולים האחרות המציעות 
למבוטחות  רק  ביותר  המקיף  ההיריון  סל  את 
מכבי   – המשלים  הביטוח  של  העליון  ברובד 
ואלה  שיא,  ומאוחדת  פלטינום  כללית  שלי, 
מהביטוחים  בהרבה  יקרים  ביטוחים  הם 
)מכבי  שנים  מספר  לפני  עד  מקובלים  שהיו 
ורוב  עדיף(  ומאוחדת  מושלם  כללית  זהב, 
ברובד  חברות  אינן  אלה  בקופות  המבוטחות 

הגבוה והיקר.
שירותי  ‘לאומית  מנכ״ל  אלון  ניסים 
משרד  החלטת  על  מברך  "אני  מסר:  בריאות' 
של  הפרמיות  תשלומי  את  להפחית  הבריאות 
הביטוח המשלים ומקווה שזהו רק צעד ראשון 
האסטרטגית  ההחלטה  התשלומים.  בהפחתת 
ביותר  הזול  את המחיר  בלאומית לשמר  שלנו 
מבין קופות החולים, להצעת הביטוח המשלים 
ובראשונה  בראש  נובעת  ביותר,  המשתלמת 
רפואה  ללקוחות  לספק  שיש  העולם  מתפיסת 
נמוכה  בעלות  ומקצועית,  מלאה  ציבורית 

ובנגישות גבוהה״. 

 שידורים חיים
 וארכיון התוכניות
 של רדיו קול חי
ורדיו קול ברמה

לקבלת מספר אישי:
ניתן להקיש על שלוחה 7 

מיד בכניסה למערכת
 מועצת הפרשנים

 של הסקופים
 עם מיטב הפרשנים

 בימי א' ג' ו-ה'
במהדורת חצות

 מהדורת חצות
 מידי יום

 בשעה 12 בלילה
 לסיכום כל

חדשות היום

  

 הקראת כותרות
 עיתוני הבוקר

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

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

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



קמצנית או חסכנית? 
אם גם אתם ילדי שנות 

השמונים, ודאי גדלתם עם 
אבא שמסתובב בבית ומכבה 

את  האורות, דודי השמש 
והמכשירים החשמליים: "אין 
אף אחד בחדר – למה האור 

דולק"? אור דולק בחדר ריק נחשב היה 
לבזבוזים ומותרות. נכון שהדור של היום 

הוא דור של שפע, אך ודאי שגם אם אנחנו 
הכי לא קמצנים בעולם – אין סיבה אמיתית 

לבזבז. עוד דוגמה טובה להבדלים בין אז 
והיום, היא מעולם מיזוג האוויר. השאלה 

כיום היא אינה האם לרכוש מזגן חדש 
לבית, אלא איזה סוג.  מרכזי? מזגן קטן 

לכל חדר וגדול יותר לסלון? כמעט אין אדם 
שמוכן להיכנס היום לבית שלא מותקן בו 
מזגן. מה שנחשב למותרות לפני 20 שנה, 

הפך היום להכרח. ויחד עם ההכרח הזה 
הגיעו גם חשבונות החשמל הגבוהים. אך 
בואו נודה, השינויים שעוברים עלינו מאז 

שנות ה-80, באים לידי ביטוי גם במחירים 
אחרים. בשבועות האחרונים יצא לשוק 

מזגן חדש של חברת 'אלקטרה' – אלקטרה 
פלטינום AAA אינוורטר, ואיתו בשורה: 

השימוש בו עולה לנו רק 1 ₪ ללילה. 



מבצע טיטולים שיק חוזר 
'טיטולים פרימיום' מותג 

החיתולים האהוב חוזר עם 
המבצע האטרקטיבי שכל אמא 

מחכה לו והפעם עם הפתעה 
נוספת:  "טיטולים שיק סייל". 

בכל שבוע 50 זוכים בשובר 
מתנה בסך 300 ₪ לרכישה 

ברשת 'קידישיק', רשת חנויות 
אופנת הילדים המובילה והגדולה 

במגזר החרדי.  שובר המתנה יאפשר 
לך ליהנות מהמבצעים המיוחדים שיש 

בתקופת הסייל הנוכחית ברשת 'קידישיק'. 
אז איך משתתפים? רוכשים 5 אריזות של 

טיטולים פרימיום, מתקשרים לטלמסר 
03-3738080, מזינים את הקודים הנמצאים 
בתוך האריזות, עונים נכון  ובמהירות על 2 

השאלות הנשאלות ויכולים לזכות!  



גם בקיץ תהיו בשריים

בעקבות הצלחת מבצעי "החודש הזה 
תהיו בשריים" שהתקיימו בחורף, החליטו 

ב"אשפר" להכריז גם על חודש תמוז 
הבעל"ט כחודש של חגיגת בשרים. 

בכל שבוע במהלך החודש הקרוב יצאו 
ב"אשפר" בשורת מבצעים ייחודית וחסרת 

תקדים, על מוצרים שונים במחירים 
מיוחדים. מנכ"ל "אשפר" אומר: "כשיצאנו 

בחורף במבצע, ציפינו אמנם לתגובות 
מצד הלקוחות, אך לכזו היענות אני מוכרח 

להודות של ציפינו. הלקוחות הצביעו 
ברגלים ואף טרחו להביע בפה מלא את 
שביעות רצונם משורת המבצעים חסרי 

התקדים, כשבפיהם רק שאלה אחת: מתי 
זה יקרה שוב? "נאמנים להוראת מרן ראש 

הישיבה הגאון חכם שלום כהן שליט"א, 
שהורה לנו לעשות הכל כדי לאפשר לבני 
התורה לרכוש את מוצרי הבשר במחירים 

השווים לכל כיס וכחלק מההקשבה 
התמידית לצרכי לקוחותינו החלטנו לעשות 

זאת שוב במהלך חודש תמוז".



תדיראן קודם
תדיראן, 

המזגן 
האמין 

בישראל 
עם התקן 

באישור משמרת השבת או עם התקן 
באישור המכון המדעי טכנולוגי להלכה. 

סדרת המזגנים תדיראן אלפא מתהדרת 
במגוון רחב של תפוקות וטכנולוגיות 

כמו: פיזור אוויר אוטומטי, פעולה שקטה 
במיוחד, ייבוש אוטומטי המפחית 

משמעותית היווצרות פטרת, דרוג אנרגטי 
גבוה לחיסכון בחשמל, מולטי טיימר, חזרה 

אוטומטית למצב פעולה אחרון, ועוד. אז 
לא פלא שתדיראן קודם. חברת תדיראן 

הינה הראשונה אשר הרימה את הכפפה 
והשיקה מזגן לציבור היראים. כיום, לאחר 

השקעת מאמצים ומשאבים רבים, ניתן 
להוסיף פיקוד שבת בכשרות מהודרת, 
באישור משמרת השבת או פיקוד שבת 
באישור המכון המדעי טכנולוגי להלכה. 
ניתן לקבל פרטים נוספים וייעוץ במרכז 

השירות של תדיראן בטל' 1-700-700946 
ובכל מרכזי המכירה של תדיראן.



מזרחי טפחות לעסקים
בנק מזרחי 

טפחות, שסימן 
לעצמו את 

סגמנט העסקים 
כיעד אסטרטגי ומנוע לצמיחה, מבקש 

להמשיך את ההצלחה במגזר הפרטי 
גם לתחום העסקי. מזרחי טפחות פונה 
לבעלי העסקים לעבור לבנק שתפיסתו 

גורסת שירות טוב יותר, ויותר מאמץ עבור 
הלקוחות באמצעות צוות מקצועי ומיומן. 

מבדיקות שערך הבנק נמצא כי הדבר 
המשפיע ביותר על התנהלות העסקים 

זו התחרות. התחרות היא שגורמת להם 
להשתפר עבור הלקוחות, לתת שירות 

טוב יותר ולהתאמץ יותר. כשם שהעסקים 
מתחרים על לקוחותיהם ,כך יכולים ליהנות 

הלקוחות העסקיים מבנק תחרותי המציע 
להם יותר. הייחוד של בנק מזרחי טפחות 
במערכת הבנקאית, הינו בצוות המקצועי 

המסייע ללקוח להתמודד בתחרות 
הקיימת, במגוון רחב של תחומים – אשראי, 
ערבויות, סחר ,חוץ, השקעות וכו', תוך כדי 

התאמה אישית לצרכים של כל עסק.



שלושה ימי חופשה חלומיים 

במהלך השבוע האחרון נערך נופש 
האימהות הגדול של סימילאק למהדרין, 

לזוכות במבצע המלהיב "סימילאק 
מגשימה לך חלום". בפרוייקט ראשון 

מסוגו במגזר, אשר זכה לתהודה חסרת 
תקדים, זכו 44 משתתפות מאושרות - 22 

זוכות, כאשר כל אחת הביאה חברה טובה, 
בשלושה ימי חופשה מפנקת עם חברה 

במלון כינורות על שפת הכינרת. בחופשה 
של סימילאק למהדרין, נהנו הזוכות 

משלושה ימים משותפים של שקט, שלווה 
והתרעננות, עם חדר כושר, ג'קוזי, סאונה 
רטובה ויבשה וגם תכנייה עשירה ומפנקת 

במיוחד למשתתפות. כל זאת, על מנת 
להביע את הערכתנו ותודתנו לאמהות 
הנפלאות, אשר משקיעות, מעניקות, 
מחבקות ועוטפות באהבה גדולה את 
תינוקן, וזאת ללא הרף וסביב השעון. 



מפתיעים עם פתיתים
לפתיתים של 'מעולה' ערכים 
תזונתיים מלאים והם מגיעים 

במגוון צורות. הפתיתים של 
מעולה מיוצרים מחומרים 

איכותיים ועובדים בקרת 
איכות ומבחני טעם מוקפדים 

כדי שלכם תהיה חוויה 
קולינרית מעולה. גם מוצר 

זה כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרים 
בכשרות מהודרת של בד"צ העדה 

החרדית. את מוצרי מעולה ניתן להשיג 
ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.



פרויקט חברתי חרדי
אחד המאפיינים של סביבת לימודים 

הוא החברה. בתקופת לימודים, בעיקר 
כשהם ארוכי טווח, נוצרות חברותות 
ואף קבוצות לימוד משותפות. הדבר 

מקל על הסטודנטים לעבור את השעות 
האינטנסיביות. אחת המעלות הגדולות 

של האוניברסיטה הפתוחה היא האפשרות 
ללמוד מהבית, לבד, בזמן הנוח לכל אחד 

ואחת. ואולם למעלה זו יש גם צד אחר, 
והוא עניין ההתמודדות עם הבדידות. 

בפרויקט חרדים באו"פ שקדו על מציאת 

פתרונות ותכניות שיקלו על הסטודנטים 
החרדים להתמודד עם אתגר זה ועם 
אתגרים נוספים. שלום דמן, רכז ליווי 

סטודנטים חרדים באוניברסיטה הפתוחה, 
עבד על האתגרים ומצא פתרונות ייחודיים.



Intense Dark מגנום

מגנום, אצולת הגלידה, מבית גלידת 
שטראוס של יוניליוור, ממשיך לחדש כבכל 
שנה עם שלגונים מפנקים במיוחד, ומגיש 

שלגון מגנום בטעם חדש ומפתיע.  לאוהבי 
השוקולד המריר מגיע פינוק מיוחד: מגנום 

Intense Dark. מגנום שוקולד מריר 
מורכב מציפוי עם 70% קקאו, העוטף 

גלידת שמנת קטיפתית עם שוקולד מריר. 
מיכל תמרי, מנהלת שיווק גלידת שטראוס: 
"סדרת מגנום מביאה לצרכנים את הגלידה 

העשירה ביותר. שלגוני מגנום האהובים 
והמוכרים יוצעו גם הקיץ לאור ההצלחה 

הרבה שהם זוכים לה. כעת מצטרף 
למשפחה טעם חדש ועשיר לחובבי 

שוקולד מריר איכותי".  



כביסת תינוקות

לא רק בגלל הכמויות, כביסת תינוקות 
היא ייחודית. עורם העדין של תינוקות 

מצריך כביסה עדינה יותר ושימוש בחומרי 
כביסה ייעודיים לתינוק כדי למנוע גירוי 

או אלרגיות לחומרי הסבון שבחומרי 
הכביסה. סנו ערים לביקוש הגבוה למוצרי 

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

לתינוקות. כך תוכלו למצוא בסדרת 
מקסימה בייבי – אבקה מרוכזת במשקל 

1.25 ק"ג ו- 3.25 ק"ג לבגדי תינוקות ולבעלי 
עור רגיש. ג'ל כביסה מרוכז מקסימה בייבי 

– ג'ל היפואלגרני לתינוקות ולעור רגיש 
במיכל 3 ליטר המספיק עד 60 כביסות. 

חשוב לציין כי כל המוצרים בסדרת 
מקסימה בייבי הם היפואלרגניים שנבדקו 

דרמטולוגית ומותאמים לעור רגיש במיוחד. 



ארוחה קלה – זה מעולה
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.



משקפי שחייה-ראיה 
כשהקיץ 

בשיאו, אנחנו 
מחפשים את 

הדרך להתרענן, 
אם זה במרחב 

הממוזג או 
ברחצה בבריכה, 

שחייה בים 
וכדומה. אבל למרות שאנו נהנים מכך 

שהצלחנו לשכוח לכמה רגעים מהחום, 
חשוב לדעת כי העיניים שלנו לא בהכרח 
נהנות מזה. מזג האוויר החם והלח גורם 

ליובש שמייבש גם את העיינים. אלו 
המרכיבים עדשות מגע חווים זאת ביתר 

שאת ומתלוננים בקיץ על יובש, אדמומיות, 
צריבה, דמעות וכאבי ראש שנגרמים 

בעטיים. לשחייה בים או רחצה בבריכת 
שחיה השפעה רבה על העיניים. גרגרי 

החול ומי הים עלולים לגרום לעיניים 
לגירויים ואדמומיות, וגם הכלור השומר 

על ניקיון בריכות הרחצה אינו ידיד טוב של 
העיניים. בדיוק בשביל זה לעינית יש פתרון, 

שהוא יעיל יותר מתרופת הסבתא הידועה 
ושטיפת העיניים במים נקיים. עינית 

מציעה משקפי שחיה-ראיה אטומים שלא 
נותנים למי הים או הבריכה לחדור פנימה, 

כך שהעיניים נשארות יבשות וממשיכות 
לראות ללא הפרעה. ראיה ניתן להזמין עם 

עדשות עד מספר 9.



פטור מדמי רישום 
'המרכז החרדי להכשרה 

מקצועית' מצוי בשיאה 
של עונת רישום פעילה. 

עשרות הקורסים 
המקצועיים והמסלולים 

המגוונים, המקנים תעודות 
ממשלתיות ללא תכנים 

אקדמאים, הם המבוקשים ביותר בקרב 
המגזר החרדי. ששת שלוחות המרכז 

הפזורות על פני הריכוזים החרדיים 
מצפונה לדרומה של הארץ מאפשרים 
לכל אחד להגשים את החלום ולהפוך 

את הכישרון למקצוע מעשי ומכניס. 
תכננתם ללמוד מקצוע? עשו זאת 

במקום הנכון, באווירה המתאימה לכם, 
קרוב לבית ובשעות נוחות המאפשרות 

עבודה ולימודים בד בבד. הזדרזו, מספר 
המקומות בקורסים מוגבל. הטבה מיוחדת 
של פטור מדמי רישום ניתנת לנרשמים עד 
ר"ח אב בלבד. חייגו עכשיו 2245* ותלמדו 

להיות מעשיים.



פה בריא

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

בכירה בחטיבת קולגייט: הרגלי חיים 
מתחילים בבית. הפכו את בריאות הפה 

לחלק משגרת היום ושתפו בטיפים הבאים 
את כל המשפחה: צחצחו שיניים פעמיים 

ביום למשך 2 דקות עם משחת שיניים 
המכילה פלואוריד לאחר ארוחת הבוקר 

ולפני השינה. השתמשו בחוט דנטלי מדי 
יום )בעזרת מבוגר לילדים מתחת לגיל 12(. 

רכזו את אכילת הממתקים לפעם אחת 
ביום. בקרו אצל רופא השיניים/שיננית 

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

אחרות. ביקור כל חצי שנה אצל שיננית 
לניקוי שיניים, חיוני ביותר לשמירה על 

בריאות השיניים של כל המשפחה.



שבוע אחרון למכירה הסינית
המכירה הסינית 5 של אסם מתקרבת 
לסיומה בה יוכלו המשתתפים לזכות 

במגוון פרסים רחב ומושקע במיוחד כמו: 
תנור אפיה, מקרר , מקפיא 6 מגירות, 
מיקסר קנווד,מעבד מזון,  סט סירים 

פוד – אפיל, צילומי משפחות בסטודיו 
מקצועי, רחפן, פלימוביל והובר בורד. 

באסם מזכירים, כי גם השנה ההשתתפות 
במכירה הסינית של אסם ללא תשלום. איך 

משתתפים? קונים  ממגוון מוצרי הבישול 
והאפיה של אסם )לא כולל חטיפים, 

מאפים 
מתוקים 
ומאפים 
מלוחים( 

בסכום 
של 

 ₪ 39.90
, מתקשרים לטלאול 03-9411444 שם 

תוכלו למצוא את רשימת הפרסים המלאה 
והקודים עונים נכון ומהר על 2 שאלות, 
מקישים מספר חשבונית, בוחרים קוד 

מתנה ויכולים לזכות במגוון פרסים, יש 
לשמור את החשבונית כהוכחת קניה 

לזכייה.



מיוחד להקפאה

רבע לשבע של עלית, מותג מוביל 
בקטגוריית עוגיות הפרימיום, משיק  
חדשנות מרעננת לקיץ, המאפשרת 

להקפיא את המוצר ולקבל חווית טעם 
וביס חדשה ומפנקת. ייחודו של רבע לשבע 

הוא בשילוב המנצח בין פריכות עלי וופל, 
הממולא קרם עשיר ומפנק, לבין ציפוי 
מלא בשוקולד מעולה. לצד המוצרים 

הקבועים, רבע לשבע משיק מידי שנה 
מהדורות מגוונות בטעם והשנה, לקראת 

הקיץ, רבע לשבע יוצא במהדורה מוגבלת 
ייחודית ומרעננת במיוחד לחודשים 

החמים - רבע לשבע להקפאה: גלילי וופל 
במילוי קרם בטעם וניל ובציפוי שוקולד 

חלב מעולה וגלילי וופל במילוי קרם בטעם 
שוקולד ובציפוי שוקולד חלב מעולה. 
כשרות חלבית, בד"צ העדה החרדית.



חבילות חתונה בשיא 
מגיע לכם 

מזל טוב? זה 
הזמן לרכוש 

מוצרי חשמל 
לזוג הצעיר. 
אבל איפה? 

ואיזה מוצרים? 
ומה ההבדל בין המותגים השונים? והאם 

חייבים מקרר ענק לזוג צעיר? והאם המוצר 
היקר הוא בהכרח יותר טוב מהמוצר 

הזול יותר? ואיזו מכונת כביסה תהיה הכי 
חסכונית להפעלת חצי מכמות הכביסות? 
ובכמה תשלומים יהיה אפשר לפרוס? מן 

הסתם, יש לכם הרבה שאלות. אבל בסופו 
של דבר, אתם רוצים לצאת עם המוצרים 

הטובים ביותר עבור ילדיכם, במחירים 
הזולים ביותר ובפריסת תשלומים הנוחה 

ביותר. ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' שמים 
דגש על מטרה חשובה: לאפשר לכל אחד 

לרכוש את מוצרי החשמל האיכותיים 
ביותר במחירים הזולים ביותר ועד ל-36 
תשלומים ללא ריבית והצמדה! למידע 

על הסניף הקרוב לביתכם )או לבית של 
המחותנים שלכם( התקשרו: 03-5045000



המזגנים והמקררים במבצע
חם לכם? הקיץ האמתי 

עכשיו רק מתחיל... 
רשת 'שיא החשמל 

והמיזוג' מקררת 
לכם את הקיץ עם 

שבוע מבצעים מיוחד 
על מגוון ענק של 

מזגנים ומקררים. כל 
המותגים הנבחרים בהנחות ענק וגם ב-36 

תשלומים! שבוע המבצעים ייערך החל 
מיום שלישי י"ג תמוז ועד יום שלישי הבא – 
כ' תמוז בכל אחד משבעת הסניפים ברחבי 

הארץ. לפרטים אודות הסניף הקרוב 
לביתכם התקשרו: 03-5045000.

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

 קצרצרים

לכבוד הקיץ בריזר משיק 
טעם חדש: בריזר תות, 

המצטרף לטעמים הוותיקים 
האהובים, אבטיח, לימון, 

אננס וליים. 
טווח מחירים: 10 – 13.90 ₪ 

הוד לבן מציעה שניצלונים בצורות 
ארוחה קלילה להתחלה של חופש 

מוצלח

חברת כרמית מציעה "אגו" סדרת 
שוקולד אמיתי הכוללת 5 מוצרים 

בטעמים ותוספות מגוונות - ללא תוספת 
סוכר, ללא גלוטן וחלקם אף טבעוניים. 

מחיר: 6.90 ₪ 

"הטחנות הגדולות של א"י" השיקה 
קמח חיטה מלא 100% ללא צורך בניפוי, 

באריזה מבוקרת. כשרות: בד"צ העדה 
החרדית

קיץ מרענן בג'אמפ - סדרת טעמי קיץ 
חדשים במהדורה מוגבלת: סברס, ענבים 

לבנים ומשמש במראה צלול ורענן. 
כשרות: בד"צ העדה החרדית. מחיר 

מומלץ לצרכן: 4.5-5 ₪ לבקבוק משפחתי

5הסינית      המכירה 

'פריגת צלול' - סדרת משקאות צלולים 
במגוון טעמי פירות מרעננים, המכילים 

10% רכיבי פרי, מופחתים בסוכר עם 19 
קלוריות בלבד בכשרות מהודרת של הרב 

לנדא שליט"א
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טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2
משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
4 קילו קרפיון 

)כולל נקיון, טחינה ומשלוח(
ב- 100&

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

רוצים לדעת עוד?
לקראת החופש משרד החינוך הכין מערך מיוחד
edu.gov.il/ChildrenSafety :לשמירה על הילדים

בחופש הגדול הילדים חשופים יותר לסכנות
בואו נעבור את הקיץ בשלום

חצו רק
במעבר חציה

ילד עד גיל 9
לא חוצה כביש לבד

חבשו קסדה
בכל רכיבה

כנסו לים
ולבריכה רק

בנוכחות מציל

בים ובבריכה ילדים מתחת
לגיל 5 או שאינם יודעים
לשחות חייבים השגחה

צמודה של מבוגר

ביציאה מהרכב
וודאו שאף ילד

לא נשאר
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מותג הקוסמטיקה 
ג'ייד משיק: 

 EVERGLOW
 HOLOGRAPHIC
PALETTE ערכת 

היילייטרים עם אפקט 
הולוגרפי במהדורה 

מוגבלת לקיץ. מחיר 
לצרכן : 139 ₪ 

Autan -אוטן מציע: 
תרסיס ספריי ללא גז 
היחיד בארץ להגנה, 

דוחה קרציות, יתושים 
ומיני עקיצות של חרקים 
שונים. ומעניק הגנה עד 
8 שעות!  אינו מכיל את 

 DEET החומר הפעיל
ללא ריח לוואי וללא 

תחושה דביקה על העור. 
מחיר: 17.90 ₪

רשת התכשיטים הבינלאומית 
מגנוליה משיקה: קולקציית 
תכשיטים קיצית בהשראת 

צבעים טרופים ופסטלים. טווח 
מחירים: 99-369 ₪ 

חברת ברימאג משיקה: בלנדר עוצמתי לאורח 
חיים בריא – קנווד X PRO– KENWOOD מצויד 

במנוע 1600 וואט, חזק ורב עוצמה המעניק 
30,000 סיבובים לדקה. מחיר מומלץ לצרכן: 

1,490 ₪. אחריות: לשנה. להשיג ברשת טרקלין 
חשמל, ברשתות המובחרות ובחנויות המורשות

רשת האופנה VENDOME יוצאת 
במכירת סוף עונה לקיץ 2018, כל 

מותגי הנשים במבצעים אטרקטיביים: 
פריט ראשון 15% שני % 20 שלישי  

25% בנוסף, יוצעו מגוון פריטים בהנחה 
של 30% ו-50%

מותג הטיפוח הבינלאומי GARNIER משיק את 
Tissue masks סדרת מסכות בד חד פעמיות להזנת 
העור המבוססות על רכיב צמחי ייחודי. מחיר מומלץ 

לצרכן: 12.90 ₪ ליחידה

רשת ארקוסטיל קיטצ'ן, 
 SISTEMA משווקת המותג
בישראל, מציגה את בקבוקי 

השתייה החדשים של המותג 
Sistema בעל עיצוב חכם 

עם טבעת ייעודית התופסת 
את הפקק בעת השתייה, 

ובנוסף משמשת כידית 
לתלייה או נשיאה נוחה של 

הבקבוק. מחיר השקה: 33.90 
₪ לבקבוק בגודל 650 מ"ל

החלה מכירת 
סוף העונה 

ברשת חנויות 
 MASSIMO

DUTTI ישראל: 

עד 30% הנחה 
על קולקציית 

אביב קיץ 2018 
של אופנת נשים 

וגברים

מותג החיתולים 
בייביסיטר משיק חיתול 

חדש, פרי פיתוח 
שנמשך כשנתיים, מאז 
רכשה ניאופרם מוצרי 

צריכה את המותג. 
התוצאה: חיתול דק, 

גמיש, מעוצב ואיכותי 
מאי פעם! ישווק 

במידות 3, 4, +4 ,5 ו- 6

 Beluga' לראשונה, בלוגה מותג היוקרה העולמי משיק בישראל
Epicure BY Lalique' - מהדורת אספנים יוקרתית ומרהיבה שהינה 

יצירת מופת ותוצר מופלא של שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין מותג 
הוודקה היוקרתי 'Beluga' ואמן התכשיטים והקריסטלים הצרפתי 

האגדי 'Lalique'. המהדורה כוללת 1,000 בקבוקים בלבד בכל העולם 
כשמחיר כל בקבוק הינו 30,000 ₪

חברת SunWay המתמחה בבגדי הגנה 
מהשמש העשויים מבדים החוסמים את 

קרני UVA  ו-UVB, משווקת בגדי מטיילים, 
כובעים וכמובן- בגדי -ים  והכל-  מסוגים 
שונים של בדים חדשניים ואווריריים, וכן 
בגדי ים צנועים Women Only צבעוניים 

www.uvsunway.com .ואופנתיים

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

ג'לי הרחצה. תוקף המבצע עד 30.6.2018

סכין הגילוח Gillette Venus Swirl - הסכין  
היחיד עם FLEXIBALL™מצטיין בתנועה 

רב-ממדית סביב כיוונים רבים, המנווטת בקלות 
באזורים וחיטובים קשים לתמרון, וכולל 5 להבים 

המתכווננים בנפרד
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פישל רוזנפלד

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות 
שעבר  בשבוע  קיבלה  כבל,  איתן  ח"כ 
סיגל  עו"ד  הכללית,  מהאפוטרופסה  דיווח 
נכסים  ניהול  בדבר  פעולותיה  על  יעקבי, 
את  פתח  כבל  המדינה.  לקניין  והעברתם 
החשבונות  לנושא  התייחסות  וביקש  הישיבה 
פנה  כי  מציין  שהוא  תוך  בבנקים,  הרדומים 
קיבל  כי  ואמר  הבנקים,  על  למפקחת  בעניין 
תשובה ש"מאתגרת את המושג דרדל'ה ומפנה 
אותו לאפוטרופסה". כבל הוסיף וביקש לדעת 
וכיצד  הרדומים  בחשבונות  שוכב  כסף  כמה 
להערכתו  כי  ואמר  הבעלים,  את  לאתר  ניתן 
בבנקים  ששוכבים  שקלים  במיליארדי  מדובר 

כאבן שאין לה הופכין.
האפוטרופסה  אמרה  בוועדה  הדיון  במהלך 
שלא  חשבון  כי  יעקבי,  סיגל  עו"ד  הכללית, 
מדווח  שנים   10 מעל  פעולה  בו  נעשתה 
ביצעו  שהבנקים  מבלי  הכללי,  לאפוטרופוס 
באמצעות  כי  העריכה  היא  איתור.  פעולות  בו 
מ-95%  ליותר  להגיע  ניתן  איתור  פעולות 
להערכתה  יוכלו  הבנקים  כאשר  מהבעלים, 
לאתר כ-75% וביתר המקרים יכול האפוטרופוס 
האפוטרופסה  אחוז.  כ-20-25  עוד  לאתר 
הוסיפה ואמרה כי צריך להטיל בחקיקה חובה 

על הבנקים לבצע פעולות איתור. 
וניהול  לגילוי  המחלקה  מנהלת  לדברי 
אילסר,  הלית  עו"ד  המשפטים,  במשרד  רכוש 
האפוטרופוס מנהל נכסים עזובים, אולם עיקר 
אנשים  של  הם  רדומים  בחשבונות  הכספים 
על  הפיקוח  מעורבות  חשובה  ולכן  קיימים 
הבנקים. אילסר הוסיפה ואישרה את דבריו של 
כבל, כי הסכומים נאמדים במיליארדי שקלים. 
בתגובה, השיב כבל כי יזום מהלך של חקיקה 

בעניין, וציין כי שר האוצר, ח"כ משה כחלון, 
על  עבד  ח"כ  בעניין.  חוק  הצעת  בעבר  הגיש 

חכים חאג' יחיא הודיע כי יצטרף ליוזמה.
אופק,  קרנית  הבנקים,  על  הפיקוח  נציגת 
הפיקוח,  את  גם  מטריד  הנושא  כי  אמרה 
לסייע  שנועד  הכסף",  "הר  אתר  את  שהשיק 
"קיווינו  רדומים.  חשבונות  אותם  באיתור 
שהציבור יחפש את הכספים, אך הבנו שזה לא 
קרה ואנחנו חושבים איזה צעדים כדאי לנקוט 

כעת". 
אופק הוסיפה ואמרה כי לפיקוח אין נתונים 
לגבי סכום הכספים וכי הבנקים חייבים ליצור 
להיות  הופך  שפיקדון  ברגע  הלקוח  עם  קשר 
מוגדר כפיקדון ללא תנועה. בתגובה, אמר יו"ר 
כי צריך לגרות את  הוועדה, חה"כ איתן כבל, 
ידעו  שלא  כסף  להם  יש  אם  לבדוק  האנשים 
עליו, ואמר: "זה יכול להיות הרווח הכי גדול 
שאפשר לעשות בדקה. אין אנשים שלא רוצים 

שיהיה להם עוד כסף".
בנוסף לכך אישרה הוועדה את בקשת משרד 
תוקפם  את  שנים  בשלוש  להאריך  המשפטים 
ובחוק  של סעיפים בחוק האפוטרופוס הכללי 
באיתור  לסייע  שנועדו  ומנהל,  משפט  הסדרי 
נכסים  והשבת  מקרקעין  בעלי  של  זכויות 
ההסדרים  חוק  במסגרת  ואושרו  לבעליהם 

לשנים 2009-2010. 
שעל  הפעולות  תוקף  בהארכת  מדובר 
רק  כי  ובקביעה  לבצע  הכללי  האפוטרופוס 
 15 לאחר  ולא  הנכס,  מניהול  שנה   25 לאחר 
הנכס  מועבר  התיקון,  לפני  שהיה  כפי  שנה 
לקניין המדינה. עו"ד יעקבי הסבירה כי התיקון 
כ-75%  לאתר  מצליחים  שהיום  למצב  הביא 
מבעלי נכסי מקרקעין ולמעלה מ-50% מבעלי 

תיקי הכספים.

אלי כהן

היו  וחרדים  דתיים  תושבים  מאות 
אישית,  לדרמה  השנים  לאורך  שותפים 
כאשר המטוסים שבהם טסו נחתו סמוך מאוד 
לכניסת השבת והם נאלצו להעביר את השבת 

בשדה התעופה או ביישובים הסמוכים אליו. 
נראה,  כך  כעת, 
הפתרון:  מגיע 
עיריית לוד בשיתוף 
משרד  עם  פעולה 
יוזמים  התיירות 
של  הקמתו  את 
חדש,  מלון  בית 
על  לענות  שיוכל 
הגדול  החוסר 
בתחום.  הקיים 
מי  כל  מעתה, 
לסיטואציה  שיקלע 
שכזו  נעימה  לא 
מקום  למצוא  יוכל 

לינה מסודר קרוב מאוד לשדה התעופה מחד, 
כחצי שעה מקהילת חב"ד  הליכה של  ומרחק 

הגדולה הנמצאת בכניסה ללוד.
המדינה  מבקר  היה  הרעיון  את  שדחף  מי 
ונציב תלונות הציבור, השופט )בדימוס( יוסף 
יחד  בלוד  בביקור  שהשתתף  שפירא,  חיים 
העיר  ראש  של  כאורחיהם  משרדו  צוות  עם 
עו"ד יאיר רביבו והנהלת העירייה. את רשמיו 
האוצר  לשר  המדינה  מבקר  שלח  מהביקור 
משה כחלון, שר הפנים אריה דרעי, שר החינוך 

נפתלי בנט ולשר התיירות יריב לוין. 
"סיור זה היה מרתק הואיל ומדובר, כידוע, 
של  בטבורה  ממוקמת  אחד  מצד  אשר  בעיר 
התנועה  צירי  בהצטלבות   – ישראל  מדינת 
אציין  זה  ...בהקשר  במדינה  ביותר  המרכזיים 

שתמהתי על כך שעדיין אין בעיר לוד אף בית 
הבינלאומי  קרבתה לשדה התעופה  חרף  מלון 

של ישראל".
בין  כאמור  שהיה  לוין  יריב  התיירות  שר 
למכתו של מבקר המדינה:  המכותבים, השיב 
בלוד  לעיר  שיש  לעמדה  שותף  בהחלט  "אני 
לב  בשים  מלון,  בית  להקמת  פוטנציאל 
בסמוך  המרכזי  למיקומה 
ובסמוך  ראשיות  לדרכים 
לשדה התעופה. לשמחתי 
מצאתי בראש עיריית לוד 
מר יאיר רביבו שותף מלא 
שישנה  תוך  זו,  לראיה 
מאמץ  כל  לעשות  נכונות 
מלון  שבית  לכך  להביא 

אכן יוקם בעיר".
שר  של  ביקורו  לאחר 
בלוד  לוין  יריב  התיירות 
לקידום העניין, אמר ראש 
רביבו  יאיר  עו"ד  העיר 
היא  שלנו  האסטרטגיות  ההחלטות  "אחת  כי 
להפוך את לוד מעצמה תיירותית, בהיותה אחת 
היוותה  אשר  בארץ  ביותר  העתיקות  הערים 
ישראל.  ארץ  של  העיקרי  התנועה  עורק  את 
הבית,  חורבן  לאחר  אבל  יודעים  רבים  לא 
התורנית  בחשיבותו  השני  המקום  הייתה  לוד 
אחרי 'יבנה וחכמיה', ובמשך כשישים שנה אף 
החליפה את יבנה והייתה לעיר הבירה התורנית 
התעופה  לנמל  לוד  של  קרבתה  בשל  בארץ. 
הבינלאומי שלנו, אני משוכנע שקיימת הצדקה 
את  שישמש  בלוד  קטן  מלון  להקמת  כלכלית 
נעבוד  מישראל.  והיוצאת  הנכנסת  התיירות 
את  לקדם  התיירות  משרד  ובשיתוף  בתיאום 

הפרויקט החשוב".

הילה פלח

בנק מרכנתיל, החוגג השנה 100 שנים 
המחזיקים  ללקוחותיו  מציע  להקמתו, 
כרטיס אשראי של הבנק מגוון הטבות והנחות 
לקוחות  סמייל".  "מרכנתיל  תוכנית  במסגרת 
משויכים  הבנק  של  אשראי  כרטיס  בעלי 

לתוכנית ההטבות  אוטומטית 
הנחות  משלל  ליהנות  וזוכים 
והטבות צרכניות במגוון רחב 
ארצית.  בפריסה  רשתות  של 
חובקת  ההטבות  תוכנית 
ענפים מגוונים וביניהם מזון, 
מוצרים  לימודים,  אופנה, 

לבית ולמשפחה ועוד. 
בימים אלה, לקראת חודשי 

הקיץ והחגים שאחריהם, צירף הבנק שורה של 
עסקים חדשים לתוכנית ההטבות שלו ולקוחות 
כבר  אלה  ועסקים  ברשתות  הרוכשים  הבנק 
שהצטרפו  העסק  בתי  בין  מההנחות.   נהנים 
קבוצת  את  לציין:  ניתן  לתוכנית,  לאחרונה 
טרקלין  הלפרין,  אופטיקה  רשת  ביתן,  יינות 

חשמל ועוד רשתות מובילות.

בנק  למנכ"ל  בכיר  עוזר  פרג,  תומר  לדברי 
מרכנתיל ומנהל האגף לשיווק וקידום עסקים: 
"אנו מלווים את המגזר החרדי לאורך כל השנה 
למתן  שוטף  באופן  ופועלים  החיים   ומעגל 
האשראי  בתחום  ושירותים  במוצרים  מענה 

והפאסיבה.
לפעול  ניתן  באמצעותו  נוסף  "תחום חשוב 
ולהקל  הלקוחות  לטובת 
הינו  שלהם  ההוצאות  על 
כרטיסי האשראי. לכן, הקמנו 
שלנו:  ההטבות  תוכנית  את 
המעניקה  סמייל",  "מרכנתיל 
הנחות רבות ותורמת לחיסכון 
ברכישות  בהוצאות  כספי 
ניצול  והמזדמנות.  הקבועות 
סלי  את  מוזיל  ההטבות  
את  ללקוחותינו  להעניק  במטרה  הקנייה. 
והטובה  המגוונת  והקניה  השירות  חוויית 
ביותר אנו משדרגים את התוכנית באופן שוטף 
בכל  נוספים  ועסקים  רשתות  אליה  ומצרפים 
יש תמיד עם מי  התחומים. במרכנתיל ללקוח 
לדבר ובנקאי מרכנתיל ממתינים לכם עם מגוון 

פתרונות בהתאמה אישית".

הילה פלח

בפתח  כבר  הזמנים  בין  חופשת 
מציעים  ונופש"  תיירות  וב"אפקטיב 
ומפנקות,  אטרקטיביות  נופש  חבילות  לכם 
עשירות בתוכן ובחוויות שלא תשכחו, במלון 
נירוונה ים המלח – במתכונת הכל כלול עם שני 
חופי רחצה צמודים ועם שפע של אטרקציות. 

החופשה בנירוונה היא חופשת "הכל כלול" 
ללא צורך להוציא את הארנק מהכיס, עם שפע 

פינוקים ואטרקציות, וכמובן 
פנסיון מלא 3 ארוחות ביום, 
שתייה חמה וקרה 24 שעות 
ועוגות  קפה  מזנון,  ביממה, 
אחר הצהרים וארוחת חצות 

קלה.
ונהנים  בנירוונה  נופשים 
המשפחה,  לכל  מפעילות 
נפרדים,  רחצה  חופי  שני 

מיוחד,  קירוי  עם  ענקית  מתוקים  מים  בריכת 
הכולל  לספא  חופשית  וכניסה  נפרד  סולריום 
סאונה  ג'קוזי,  מקורה,  המלח  ים  מי  בריכת 
רטובה ויבשה וחדר כושר. בנוסף, לנירוונה 32 

חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים.
מלון נירוונה )לאונרדו קלאב( שוכן לאורכה 
של רצועת חוף מרהיבה לחופה של ים המלח, 
ניסיון  נגיש ושקט. לחברת 'אפקטיב'  במיקום 
רב בתחום הנופש למשפחה החרדית ומתאימה 

עבורה את השירות המקסימלי בהתאם לצרכיה 
במתן  פשרות  חסר  דגש  תוך  וציפיותיה, 

השירות, החדרים, האוכל והתכנים.
פרשת  ייחודית  שבוע  סוף  חבילת  בנוסף, 
עקב, בימים חמישי עד ראשון, כ"א-כ"ד אב, 
במיוחד,  עשיר  סופ"ש  לנופש  מוזמנים  אתם 
הרצאות  סוחפות,  שבת  מתפילות  תיהנו  בו 
בשפע  גורמה  שבת  סעודות  וכמובן  מרתקות 
ר'  והזמר  החזן  השבת.  את  המכבדים  וטעם 
המוזיקלי  המנהל  רוט,  אברימי 
ר'  והחזן  הזמר  רובין,  יענקי 
מאיר  ר'  והמרצה  צוקר  בערל 
בהרכב  מלכות  ומקהלת  שוורץ 
פנחס  ר'  של  בניצוחו  מיוחד 
מסתיימת  אלו  בימים  ביכלר. 
אמצ"ש  לחבילות  ההרשמה 
באב  כ"א  עד  י"ז  בתאריכים  הזמנים,  בבין 

)28.9-5.8.18( ובמחירים מיוחדים!
בתקופת הנופש של 'אפקטיב' עומד המלון 
בפיקוח מלא וצמוד של צוות משגיחים יר"ש 
נחשוני,  משה  רבי  הרה"ג  של  בהשגחתם 
לנדאו.  שלמה  והרב  כץ  אנשיל  אשר  הגה"צ 
ההזמנות  למוקד  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

03:6190086 –

חשבונות  מבעלי   95% לאתר  שניתן  כי למרות  מתברר 
הבנק ה'רדומים', בבנקים מעדיפים שלא לפעול בנידון

בעיר  ראשון  מלון  בית  יקום  המדינה,  מבקר  של  הערה  בעקבות 
לוד, במה שעשוי לפתור מקרים רבים של נחיתת יהודים שומרי 

תומ"צ שעה קלה לפני שבת

מיליארדי שקלים 
מחכים לבעליהם

המטוס נחת סמוך לשבת? 
לראשונה: בית מלון בלוד

שלל הטבות ב'מרכנתיל סמייל' 
למשלמים באשראי מרכנתיל 

חופשת בין הזמנים עשירה 
במלון נירוונה ים המלח

 לוין בעת ביקורו בלוד לקידום המלון ומיזמים
תיירותיים. מימין, ר"ע לוד



 
  

דוברות
ומזכירות
העירייה

בס“ד

בעקבות כניסת הנחיות מקצועיות וארגוניות חדשות,
המיועדות לייעול העבודה ולשדרוגה, לרווחת כלל הציבור,

יתקיימו ימי השתלמות לעובדות העירייה.

במסגרת זו, יהיו המשרדים שעובדותיהם יוצאות להשתלמות,
סגורים לציבור בימים שלישי ורביעי,

י"ג ו-י"ד בתמוז ה'תשע"ח (26,27/6/18).

ימי ההשתלמות הינם לעובדות הגזברות,
אגף ההכנסות כולל קופת העירייה, מחלקות גביה למגורים ולעסקים,

שומה, הנחות בארנונה ומיסי בניה (הנדסה),
החברה הכלכלית, כולל כוח-אדם בחברה, רשות החניה,

מחלקת פרסום, השירות הפסיכולוגי, המחלקה המשפטית ובית המשפט.

עם הציבור  - הסליחה. 
בברכה,
ההנהלה

ימי השתלמות מקצועית לעובדות העירייה

סגור

פרס בני-ברק
לספרות 
תורנית

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות
לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

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

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

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

הועדה.

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

הרבני הגדול.

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

בברכה,
חנוך זייברט
ראש העיר

בס“ד

 
  

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

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

שינויים בתנועה ובתחבורה הציבורית
ברחוב רבי עקיבא

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

ובעקבותיהן יחולו שינויי תנועה, כדלקמן:

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

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

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

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

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

בד בבד, במוצאי שבתות לא מתבצעות עבודות אלו.

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

בס“ד

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

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

389,388,189,89

280,240,230,220,210,200,139
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים אחיסמך

אלעד

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, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

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

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

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

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

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

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

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

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

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

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

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

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

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב

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

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

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

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

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

 ברבי מאיר, 4 חד'+ חצר,  
מסורגת וממוזגת, דרום מערב, 
_____________________________________________)23-26ל(אזור מעולה, 052-7619164/3

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

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

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

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

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

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

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

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

_____________________________________________)26-26(דרך 054-3255667

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

שכונה ב משה משה אלוש 
_____________________________________________)26-26(אבני דרך 054-3255667 

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור משופצות ברמה גבוהה 

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

054-3255667)26-26(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור משופצות בית מלון 

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

_____________________________________________)26-26(דרך 054-3255667

 בסנהדרין ק"ב מעולה 
לחלוקה ניתן לקבל 3000 

לאחר חלוקה רק 460 אלף 
ש"ח משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)26-26(_____________________________________________

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

מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 
_____________________________________________)26-26(תיווך יעקב 054-4901948

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

03-5785777)25-26(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חד' מטופחת, 

בניין קטן רק 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש 052-5752500

 דירה 72 מ"ר קומה 3/4 
מעולה לחלוקה במחיר מציאה 

משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
שפויים, לחלוקה, באיזורים שונים 

_____________________________________________)26-26(משה אלוש 054-3255667

 מציאה! בבר אילן 4 חד' 
קומה א', מרפסת סוכה, 

משופצת, צנרת חדשה, 2 
שירותים, מיידי. תיווך יעקב 

054-4901948)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! בבון אלליעזר 3.5 
חד' מושקעת לחלוטין 

_____________________________________________)26-26(054-4901948 תיווך יעקב

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

בניה ל-65מ' בחזית+מעלית 
בעקיבא-סוקולוב ק"ק 94מ' 
מחולק ל2יח' יפיפיות פנחס 

מילר מתווך מוסמך
050-4103310)26-26(_____________________________________________

 למכירה!! בקוטלר 
2.5חד' גדולים אפשרי 

לחלק ל3חד' 75 מ"ר ק"א 
שמורה במחיר מיוחד 

053-2764220 "אפיקי- 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן-בועז" 053-264220

 באזור רשי דופלקס 
ענק 3,900,000, 3.5 חד' 
1,800,000 + אפשרויות 

בניה,  4 חד' 2,100,000 תיווך  
B.D.A 054-8449423)26-26(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה, 4 חד' 

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

 B.D.A 054-8449423 26-26(תיווך(_____________________________________________

 באזור העיריה דירת 3.5 
חד 90 מר יפה 1,750,000 

דירת 5חד'+אפשרויות בניה 
2,000,000 ש"ח

B.D.A 054-8449423  26-26(תיווך(_____________________________________________

 פרסמו בחינם!פרסמו 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)26-26(נדלן בועז' 050-4156080

 למבינים בברוט 
מחולקת ל-3 שכירות 

6200  ב-1,280,000                                              
'אפיקי נדלן בועז'

058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בלעדי!בז'בוטינסקי 
השומר ק''ב עורף 63מ' 

שמורה מאוד! רק ב 
1240000 לסגירה 'אפיקי 
_____________________________________________)26-26(נדלן בועז' 058-3200078

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

ש"ח "אפיק-נכסים" 
03-5791514)26-26(_____________________________________________

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

החל מ-1,450,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

052-3344721)26-26(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4חד' יפות החל 
מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)26-26(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4חד' 
מפוארות וגדולות, חזית, 3 

כ"א החל מ-1,600,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ

052-7168090  03-8007000)26-26(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת 

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת גן 
6 וחצי חדרים משופצת 

כחדשה+חצר מחסן וחניה 3 
כיווני אוויר  2.140.000 )גמיש( 
_____________________________________________)26-26("פנחס נכסים" 055-6789653

 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)26-26(_____________________________________________

 בדניאל דירת גן 
חדשה 5.5 חד' מושקעת 

ומפוארת 250מ"ר ק"ק 
170מ"ר+70 מ"ר חצר 
וחניה מיידי 4,000,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבר 
אילן, דירת גן, 3 חד' 

70מ"ר+סוכה 20 
מ"+חצר 50 מ"ר+א.
להרחבה "מקסימום-
_____________________________________________)26-26(נדלן" 052-7683068

 באיזור לנדא פנטאוז 
מושקע 6.5חד'+מרפסת 

גדולה+ מעלית 3,7000,000 
ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514/053-3128884)26-26(_____________________________________________

 ברמת אהרון בבניין חדש 
פנטאוז 5 חד' 130מ"ר+גג 
מוצמד ק"ד+מעלית, נוף 

פתוח 2,950,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

 בחנה סנש דירת גן 
120מ' משופצת ויפה+2 

יח' מושכרות ב-5,500 
3,250,000 ש"ח "חמד 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 053-3357316

 למכירה! דופלקס בהצבי 
10 חדרים 250 מטר דירה 

משופצת ברמה גבוהה מאד! 
אופציה לטאבו משותף 

בקלות. יש מעלית וחניות 
בשפע. "פנחס נכסים"

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בחנה סנש דופלקס 
300מ"ר קומה א' 

ואחרונה 150מ"ר 5חד' 
מושקעת+150 מ"ר 
גג ענק מחיר גמיש 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 
מחולק ל-4 חד'+יחידת 
דיור ק"ג חזית מאווררת 

חדשה+פיר מעלית )שכנים 
רוצים לעשות( 2,400,000ש"ח

_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308 

 באיזור העירייה דופלקס 
220 מ"ר מחולקת 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 
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 באיזור הרב קוק 
דופלקס 7 חד' 180 מ"ר 

ק"ג+מעלית+חניה+חזית+
א.להרחבה ממשית, משופצת 

2,700,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 חד' מקורי 
באבוחצירא 64 מטר קומה 
ד'+גג בטון חזית+אופצייה 
בצד בניין חרדי 1,230,000 

ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' 

ורחרונה+מרפסת סוכה 17 
מ"ר משופצת גג רעפים 

1,410,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
קומה ב' ואחרונה+מרפסת 

סוכה 17 מטר משופצת 
גג רעפים 1,410,000 תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 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(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה דפלקס 8 חד' 

220 מ"ר קומה 3, 
מעלית. משופצת ויפה, 

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

053-3357316)26-27(_____________________________________________

 באביעד 5חד' יפיפיה 
ענקית 120מ' משופצת 

ברמות מרפסת שמש/
סוכה בחזית  'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 בלעדי!מציאה! 
במנחם 5 חד' 

120מ"ר 3 כ"א, ק"א, 
משופצת+סוכה 

15מ"ר+חניה 2,140,000 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בלעדי באיזור המבוקש 
בלנדא 5 חד' 120מ"ר 

משופצת ומושקעת ק"ד 
חזית+מ.שמש +מעלית 

2,600,000 "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באיזור מנחם דירת יוקרה 
בבנין בוטיק 6חד' מפוארת 

חדשה חידה בקומה! מיידית! 
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהרב קוק! פנטאוז 
מדהים! 5 חד'+הגג, 

מפתחות ב"אביחי-
_____________________________________________)26-26(מתווכים" 03-5701010

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

ב-"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)26-26(גדולה א.פנחסי 03-5799308

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

מרווחת + מ.סוכה "סיטי 
_____________________________________________)26-29(נכסים" 050-3955955

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

"א.בגג-רעפים" 4כ"א+סוכה 
2,150,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-222690

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

חדש 3,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב -הארץ 03-8007000

052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד'+ יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות ברבי עקיבא 
4 חדרים דירה יפה וגדולה 

קומה 2 בניין שקט 6 
דיירים 3 כיווני אוויר +סוכה  

1.880.000)גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 055-6789653

 באבוחצרא מחיר 
לחטוף 4 חד' גדולה 
ק''ב מושקעת מאוד 

יחידת הורים מזגן מרכזי 
1,580,000 מיקום ובניין 

מעולים 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4ח' 
ענקית 95מ' משופצת 

כחדשה מטבח חדש רק 
ב 1,600,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 יגאל אלון 4 חד' ק''א 
חזית 9מ' סוכה מרפסת 

גדולה  משופצת יפה 
'אפיקי נדלן בועז'

058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חדרים 
מקורית ענקית משופצת 
+אופציות חזית לעיסקה 

מעולהרק דרכנו ב- 
1,720,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 050-4156080

 באביעד 4חד' ק''א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש סוכה מחיר מעולה 

לסגירה!'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 בלעדי בגניחובסקי 
4חד' +סוכה משופצת 
אופציה ענקית לבניה 

1,650,000 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)26-26(בועז' 054-8474843

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

מרפסת/שמש סוכה 
גדולה ב-1,800,000  

'אפיקי נדלן בועז'
058-3200078)26-26(_____________________________________________

 מיקום בניין 
מעולים בקובלסקי 

4חד' ק''ב חזית 95 
מ''ר במחיר לסגירה!             

1,750,000 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 מציאה בהרצוג 
4 חד' בבנין בוטיק 

משופצת ויפה ק"ד 
חזית+מעלית+מחסן 

2,050,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 באיזור הגר"א 4.5 
חד' מטופחת ק"ג+מעלית 

מאווררת  סוכה גדולה 
2,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בצייטלין 4חד' קומה ב'+ 
מעלית כ-90מ"ר 3כ"א, חזית, 
חניה 1,980,000 ש"ח לל"ת 

052-7604304/5)26-27(_____________________________________________

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

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

 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( 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

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

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

2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

 בטאבו משותף במרכז 
ליד הרב שך 4 חד' 90 מ"ר 

מחולקת ל-2 יחידות דיור 
מרווחות ומשופצות+מרפסת 

ק"ד 1,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(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
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308 

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

עורפית 1,400,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)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(_____________________________________________

 באלישע 4.5חד' 
משופצת, קומה אחרונה+ 

אופציה 2,300,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בגורדון 4חד' +מעלית 
וחניה +אופציה גדולה 
2,100,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה 4חד'+ יחידה 

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בסמטת אזר דופלקס 
6 חד'+גג גדול קומה 3

מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה 2,950,000

"חמד נכסים"
053-3357316)26-26(_____________________________________________

 בשכ' הלל היוקרתית דו 
משפחתי 5 חד' בנוי 150 

מ"ר חצר קדמית ואחורית 
4,290,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(חמד נכסים 053-3357316

 בהר השלום 6 מפלסים 
12 חד' 3 חניות אפשרות 
לחלוקה  לרציניים בלבד, 

_____________________________________________)26-26(חמד נכסים 053-3357316

 ירושלים 6 דירת 5חד' 
ק"ה 120מ"ר+מרפסת חדשה 
לגמרי 2,500,000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)25-26(נדל"ן 054-8446671

 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



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

דופלקסים

דופלקסים

 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, 

1,400,000 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(_____________________________________________

י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  27-29/6/2018

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

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

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

1,470,000 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
2-2.5 חדרים_____________________________________________)46-46(050-5308742

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 
קומה 2 משופצת חלקית 

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

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

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חייבת להימכר! מציאה! 
בשלמה בן יוסף 3 חדרים 70 
מטר קומה 2 +סוכה וממ"ד 
הדירה משופצת כחדשה + 
יחידת דיור 30 מטר מושכר. 

מחיר מיוחד! רק אצל  "פנחס 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 055-6789653

 בדנגור 3 חדרים 58 מטר 
קומה 3 אופציה משופצת 

ח, מטבח חדש 1.230.000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בדנגור ק''ב 3חד' 
כ60מ'+אופציה 

30מ' מחיר לסגירה!                                
1230000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

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

1390000 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 דירה להיכנס! 
בז'בוטינסקי  עורפי 65 

מ''ר 3חד' ומרפסת ק''א 
ב-1,280,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 בעלי הכהן 3 וחצי 
חד במקור! +מרפסת 

שמש-סוכה בבנין חדש 
רק ב-1,650,000ש"ח 
באברבנאל אזור הצבי 

בבנין חדש ומפואר 3 חד 
גדולה ב-1,490,000ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)26-26(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד' משופצת 70 

מ"ר עורפית ושקטה 
ק"א 1,280,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים- 

והשקעות" 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באפשטיין 100מ"ר 
ענקית 3חד' ק"ב 

ואחרונה חזית+אופציה 
בגג 1,770,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באיזור עובדיה/עמיאל 
3 יוקרתית ק"ג חזית מעלית 

1,620,000 ש"ח "אפיק-נכסם" 
03-5791514)26-26(_____________________________________________

 בעזרא 31 בית 
פתוח!! למבקרים ביום 

שישי כ"ג תמוז )6.7.18( 
בשעות 10:00-11:00 

לל"ת! 3חד'+יח"ד, 
ק"א,חזית, 85מ"ר, 

משופצת. "מקסימום-
_____________________________________________)26-26(נדלן" 054-4340843

 באיזור אוסם 3.5 
חד' חזית שמורה ק"א 

מפתח ב- "אפיק-נכסים" 
03-5791514/053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בלעדי אבו חצירה 3 חד' 
כ-65מ"ר משופצת קומה א' 
1,400,000 ש"ח גמיש תיווך 

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

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51 דירת 3 חד' גדולה 

ומרווחת קומה2, חזית, 75 
מ"ר+2 מרפסות )ניתן להפוך 
לחדר נוסף( דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב באליק 
32 פינת טרומפלדור 3 חד' 70 

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

_____________________________________________)26-26(רי/מקס 050-4122744

 ביונתן! 3חד', מרווחת, 
ק"ג ואחרונה, מושכרת! 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

1,725,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 בפרל 64 מ"ר, 
ק"א+אופציה, מושכרת, 
1,400,000 ש"ח גמיש!

אביחי מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

 הקודם זוכה!
 בר"ע משרד בבנין 

מגורים! 4 חד', ק"א, 
83 מ"ר, רק 1,290,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א משופצת מתאים 
לחלוקה א.פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

בניה ל52 מ"ר+חניה 
1,770,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3.5 חד' 70 מ"ר 
משופצת ק"ב 1,400,000 

ש"ח בשיכון ה' בבניין חדש 3 
חד' 70 מ"ר ק"ב+מעלית+ 

חניה 1,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

בטון+סוכה 1,530,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)26-26(_____________________________________________

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

להרחבה 1,330,000 ש"ח 
"תיוך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 א.ראב"ד 3חד' 
כ-78מ"ר+אישורים לכ-25 
מ"רמשופצת 1,690,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

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

1,730,000 פ.בפסח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 לחטוף! א.דנגור המתחרד 
3 כ-65מ"ר ק"ב מ.מהיסוד 

א.כ-25מ"ר 1,265,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 המציאה!! בקריית הרצוג 
3 כ-65מ"ר ק"ב יציקת-בטון 
כ-45מ"ר 1,440,000 גמיש 

"תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)26-26(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 3כ-65 מ"ר 
עורפית, מרווחת, שמורה 

1,220,000 ש"ח "תיווך-משגב-
_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי/סוקולוב 
3חד' מפוארת+"היתר" 75 
בג.בטון+א.בצד 1,450,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690 )26-26(_____________________________________________  בשבזי 3חד' חדשה ק"א 

1,450,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)26-26(_____________________________________________

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

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

052-3344721)26-26(_____________________________________________

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

50מ'ר חזית+אופציות 
גדולות  1,220,000

'אפיקי נדלן בועז'
058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2חד' 
גדולים ומרפסת 55מ"ר 

ק"א 1230000 גמיש 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)26-26(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון 
דירת נכה 2.5 חד' חדשה 
ויפה+מזגנים רמת גימור 

מושלם 1,200,000 ש"ח תיווך 
B.D.A 054-8449423)26-26(_____________________________________________

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

1,230,000 ש"ח תיווך אדוארד 
 077-2050410/050-5750880

_____________________________________________)26-26(אורי

 באיזור העיריה 2.5 חד' 
45 מ"ר קומת קרקע חזית 

א.להרחבה 1,280,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 בחיד"א 2.5חד', ק"א 
מיידית 1,300,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

 פנטאוז 200 מ"ר 
5חד' לבד בקומה, נוף 

מהמם לכינרת מרפסת 
סוכה, חניה, מחסן. "חמד 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 053-3357316

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

 בגבעת זאב, ברח' 
התאנה, 3 חד' + 

מרפסת, משופצת 
קומפלט. תיווך משה

054-9388085
054-4408000)24-26(_____________________________________________

 ברמות א' 6 חד' מיוחדת 
חדשה מהקבלן פרויקט יוקרתי 

לל"ת 2,800,000 
052-7125788)25-26(_____________________________________________

נתיבות

פתח תקווה

עמנואל

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

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

3-3.5 חדרים

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)24-27(_____________________________________________

 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

4-4.5 חדרים

 בנווה יעקב, 2 חד' עם 
תב"ע מאושרת על הגג 
של עוד 35 מ"ר. תיווך 

משה 054-9388085
054-4408000)24-26(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 ברמות: מבצע קוטג'ים / 
דו-משפחתים / וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(תיווך הכוכבים:054-754-0158.

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

ש"ח! תיווך-הכוכבים:
02-571-3375)24-24(_____________________________________________

 ברמות ג':5 חד' משופצת, 
חצר )65מ"ר(,+חלל,כניסה 

פרטית.ללא-מדרגות! 
2,100,000 ש"ח 

תיווך הכוכבים: 02-571-3375
)26-26(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-571-3375

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

כיוונים, תחבורה/מכולת/
ביה"כ. 1,600,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-571-3375

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

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-571-3375

 מציאה ברמות א', 
בפרויקט החדש, 6חד' ענקית, 
מרפסת 100 מ"ר, חצר, חניות 

ואופציות "כהן-נכסים"
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות, ברמות א', 
במורגנטאו במדורגים, 5 חד', 
130מ"ר, חצר "כהן-נכסים" 

050-6538002)26-26(_____________________________________________

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

בלעדי ל"כהן-נכסים"
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 ברמות, בשלבי בניה, 5 
חד', 2 מחסנים צמודים, חצר 

וחניה "כהן-נכסים"
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 ברמות ב', רחוב 
צונדק, דופלקס 5.5 
חד' קומה ראשונה 
117 מ"ר+מרפסת 

ענקית+אישורי בניה ל-2 
חדרים נוספים לפרטים: 

058-4569962)26-26(_____________________________________________

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

מרפסות, מחסן ויחידה
_____________________________________________)26-26("כהן- נכסים"050-6538002

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

בניה בלעדי ל"כהן-נכסים" 
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 פרויקט קנה-ביתך 
קוטג'ים מפוארים עם נוף 

מטורף המשקיף על נחל קנה 
החל מ1,050,000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)26-26(נדל"ן 054-8446671

וילות ובתים

 פרויקט סוקולוב 3 דירת 
4חד' 100 מ"ר+מרפסת 3"א 
אכלוס 18חודשים 2,050,000 

ש"ח אלבה-נדל"ן 
 054-8446671)26-26(_____________________________________________

 פרויקט נווה אור דירות 
3חד' 90 מ"ר עם אופציה לעוד 
2 חד' החל מ- 640,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 פרל 4 דירת 2.5חד' 64מ"ר 
עם אופציה, ק"א, עורף, צריך 
שיפוץ 1,320,000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)26-26(נדל"ן 054-8446671

 להשקעה במרכז העיר 
מחולקת לשתי יחידות 

דיור מרווחות ק"ג תשואה 
גבוהה5400 1,140,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(תיווך-יוחנן 050-4104044

 הזדמנות! בהתשעים 
ושלוש דירת גג 4 חד'

 )ניתן להוסיף( 1,590,000 
ש"ח ישראל רינהולד נדל"ן 

054-6401612)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהוז 
ברח' ה-93, 5 חדרים חדשה 

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

 בכפר אברהם 
)רח' השלושה( 4 חד' 

+מעלית+חניה מקורה, 
מרווחת ויפה רק 1,430,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח 050-4811122

 בזכרון משה 
4חד' +מעלית 1,700,000 

ש"ח ללא תיווך בשבת
052-6778795)26-26(_____________________________________________

 דירת השבוע: 
בטרומפלדור 4 חד' 100 

מטר מעלית וחניה, מיידית 
1,480,000 ש"ח ישראל 

_____________________________________________)26-26(רינהולד נדלן 054-6401612

2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)24-27ל(052-8259700

3-3.5 חדרים

 באיזור אחד העם, 
בהזמנות 3.5 חד' במחיר 

_____________________________________________)26-26(אטרקטיבי 052-2948691 נטלי

 באיזור הרב קוק 3.5 
חד' במקור +מעלית במחיר 

_____________________________________________)26-26(אטרקטיבי 052-2948691 נטלי

 באיזור כפר גנים קרוב 
לבית גנים מרווחת מסודרת 
מעלית, חניה 052-2948691 

_____________________________________________)26-26(נטלי

 ברחוב תשעים ושלוש 
היוקרתי, דירת 3 חד' 

בבנין חדש, משופצת, 
מעוצבת ומהממת. 

מיקום מושלם שקט 
מרכזי ויוקרתי. 
052-5242471)26-26(_____________________________________________

 ביוספטל המתחרדת 3 
חד' ק"ג, מסודרת, ממוזגת, 
מייידת! רק 1,045,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(050-4811122 סיימון נכסים

 בוינגייט מחולקת ל-3 
יח' הכנסה 6,300 ש"ח ק"א 

1,240,000 ש"ח סיימון נכסים
050-4811122/050-6610501)26-26(_____________________________________________

 בהסתדרות מחולקת 
ל-3 יח"ד 2+2+1 מושכרת 

ב-7,600 רק 1,325,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(050-4811122 סיימון נכסים

 דירת השבוע: ברוטשילד 
3חד' משופצת 1,200,000 

ש"ח ישראל רינהולד 
054-6401612)26-26(_____________________________________________

 דירת השבוע בהרצל, 3 
חד' ק"ב 90 מטר 1,340,000 

ש"ח ישראל רינהולד
054-6401612)26-26(_____________________________________________

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

מצויין 1,160,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)26-26(_____________________________________________

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

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

צפת

קריית אתא

 3 צימרים מהממים בעיר 
צמוד לעתיקה מתאים גם 

להשכרה+גג ענק 1,370,000 
054-5805882)24-26(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 במתחרדים 4.5חד' 110מ' 
גינה ואופציה לבניה מציאה 

_____________________________________________)26-26(870 אלף 052-8045458

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 הרצל 2.5חד' במצב טוב 

קומה נוחה ואופציה לבניה של 
עוד 40מ' 560 אלף 

050-3202551)25-26(_____________________________________________

קריות
 דירות חדשות מקבלן 
במחירי מציאה, דירות לפני 

תמ"א 38, ניר דהן 
050-2962666)26-26(_____________________________________________

 בחרדי 95 מ"ר, ק/1, 
נגישה להכל! מחיר מציאה 
! מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)26-26(פרוייקטים  052-2790370

 בחרדי מחולקת טובה גם 
לאירוח, 180 מ"ר וגינה 

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

 דירות החל מ460000 
ש"ח! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
0522790370)26-26(_____________________________________________

 בשלום עליכם פנטהאוז 
לבד בקומה, 2 כניסות נפרדות 

מחדר המדרגות , מצויינת 
לחלוקה, המלצת השבוע! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים 052-2790370

קריית ביאליק
 בשי עגנון 3 חד' קומה 3, 
שכירות 2400, מחיר 530,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח מנחם כהן 053-9312551

 בגיורא 3 חד', ק"ג,מחיר 
מציאה, 530,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(מנחם כהן 053-9312551

 פרויקט ברוט-
אבוחצירה דירות 3חד' 

68-75 מ"ר+מרפסות גדולות 
1,350,000-1,420,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 פרויקט סוקולוב3 3חד' 
84מ"ר+מרפסת 3כ"א אכלוס 
18 חודשים 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 בירנבוים4 דירת 3.5 
חד' 90מ"ר משופץ ק"א 

1,700,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
054-8446671)25-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מקורי 
באבוחצירא  64 מטר ק"ד + 
גג בטון חזית + אופצייה בצד 

בניין חרדי 1,230,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בפ"כ  
במתחרדים ק"ב ואחרונה + 
מ. סוכה 17 מטר משופצת 
גג רעפים 1,410,000 תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
ק"ב עורפית לבני ברק 

משופצת מאוד כ70 מטר+ 
אופ' לסוכה 1,340,000 תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בקוטלר 2.5חד' גדולים 
אפשרי לחלק ל 3חד' 
75מ"ר ק"א שמורה 

במחיר מיוחד
053-2764220

_____________________________________________)26-26("אפיקי-נדל"ן-בועז"



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

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

מגרשים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 

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

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

 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 
_____________________________________________)23-26(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

י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  27-29/6/2018

 מציאה! בכהנמן 83 
ק"ד 123 מ"ר 5 חד' 

גדולים מטבח חדש 3 
כ"א סוכה, מיידי 5,700 

_____________________________________________)25-26ל(050-7489258

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

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

 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

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  

 | *2016054-9199038

|

"

|

חוף ים נפרד למלון

עד 12 תשלומים ללא ריבית
אפשרות ללילות בודדים

23.7-26.7
29.7-2.8

הרב מרדכי איפרגן
שרבים נושעו מברכותיו

 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

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

_____________________________________________)25-28ל(054-3062814

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

 דרושה דירת 3/3.5 
חדרים באזור העליון להשכרה 

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

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בב"ב קרית הרצוג לל"ת

_____________________________________________)25-26ח(052-7393092

 דרושה דירה לקניה 
באזור המרכז והסביבה במחיר 

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

 דרושה דירת נכה 3 
חדרים לקניה  בבני ברק עם 
עדיפות לאזור של שיכון ה' 
_____________________________________________)25-26ח(לפרטים 0546760750 תמר

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

קריית ים
 רחוב יוספטל 3 חדרים 

קומה ג', קו ראשון לים, מחיר 
650,000 ש"ח

_____________________________________________)26-26(ניר דהן 050-2962666

 בשכונת הלל  
היוקרתית דו משפחתי 
חדש מהנילון לקראת 
סיום בניה 4 מפלסים,
330 מר פלוס גג גדול 

רמת גימור גבוהה מפרט 
טכני עשיר 

053-3357316)24-25(_____________________________________________

 בברויאר 3 יפה ק"ב 
חזית+מעלית מפתח 

ב-"אפיק-נכסים" 
03-5791514/053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בבירנבויים  60 מ"ר 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר 1,500,000 

"חמד נכסים"
052-7741000)26-26(_____________________________________________

 בית פרטי ברמת-אהרון 
להשכרה לכל מטרה, 22,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברח' הרצל 4חד' ק''א 
מרפסת שמש לראות ולא 

להאמין ב 4600 ש''ח 
בלבד 'אפיקי נדלן בועז' 

 058-3200078)26-26(_____________________________________________

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

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

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
קומה ג' הדירה מרוהטת 

3,200 ש"ח 
תיווך אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

 בבלעדיות ברחוב 
גניחובסקי 22, 3חד', 65מ"ר 

קומה שניה, עורפית ושקטה, 
כניסה 01/08 לל"ת דוד

050-4122744)26-26(_____________________________________________

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

קומה א' 3,000 ש"ח תיווך 
אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

 דירת חדר 25 מ"ר ליחידה 
ריהוט מלא וחדש ממוזגת 

כחדשה 1,800 ש"ח 
_____________________________________________)26-29ל(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.

 ברמות בפרויקט החדש, 
3/4/5/6חד', מרפסות, 

מעלית, חניה "כהן-נכסים" 
050-653800)26-26(_____________________________________________

עמנואל

 בהר השלום דופלקס 5 
חד',200 מ"ר+גג גדול
מרווח מאד,חניה,אופ' 

ליחי' נוספת 2 חד
"חמד נדלן"

053-3357316)26-26(_____________________________________________

  ברח' רבי מאיר 41, 
3 חד' + 2 מרפסות כניסה 

נפרדת , ליד תחנת אוטבוס, 
משופצת ושמורה 2,200 ש"ח

052-2730159)24-25(_____________________________________________

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

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

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

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים, ומחסנים, 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

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

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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

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

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

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

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

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

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

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

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/ מחסנים/חנויות 

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

_____________________________________________)25-25(מצוין.  0522-656825
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, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

קו עיתונות דתית / 8173120 

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

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

- ניתן לחלוקה 

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

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

טבריה

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

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

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

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

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

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

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

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

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

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

 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

 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)24-27(מרכזי. 050-4124556

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

_____________________________________________)26-37(ש"ח. 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 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(_____________________________________________
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מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מושב גורן

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

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

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

מירון

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

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

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

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

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

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

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

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

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

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

נתניה

נהריה

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

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

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

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
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

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

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

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

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

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

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

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

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

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

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-37(_____________________________________________

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

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

ערד

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

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

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

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

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

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

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

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

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

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

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

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

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

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

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

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

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

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

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

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

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

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, חצר 
גדולה ויפה לשבתות ובין 

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

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

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

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

050-3336353

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

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

 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(_____________________________________________

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  058-7797817 

י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  27/6-29/6/2018

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

 ברובע היהודי דירה ענקית 
חדשה, חצר, במרכז ליד 

_____________________________________________)25-26(החורבה שלום 050-4180902

 לשבתות ולתקופות 
קצרות בבית וגן דירה גדולה 

מאובזרת וממוזגת 15 מיטות 
050-4171148)25-28(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

 דירת נופש בדרום נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)25-28(ממוזגת+ חצר 054-9770550

 דירת 6 חד'+גינה ענקית 
200 מ"ר, טרמפולינה ונדנדות, 

_____________________________________________)25-28ל(גליל מערבי 052-2555228

 נופש חלומי מפואר ונקי 
אטרקציות יחודיות, 12 מיטות 

052-7625874)25-28(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 דירת 7 חד', ממוזגת, 
מתקני משחקים לילדים ונוער. 

053-2827371)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(_____________________________________________

 וילות מרהיבות ודירות 
נופש מגוונות עד 7חד'+בריכה, 

ערסלים ג'קוזי וכו' 
_____________________________________________)26-28ל(055-6791230

 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 סגורה
054-690578)26-27(_____________________________________________

 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

 בעתיקה בכיכר המגינים 
דירות אירוח חדשות, לזוגות 

ומשפחות, פונה לנוף + 
_____________________________________________)23-26(מרפסת וג'קוזי, 052-7642459

קרית שמונה
 דירת נופש למשפחות 

דתיות/חרדיות + נוף מדהים 
לחרמון, אשרות גם לשבתות 

וימי חול, 054-2066068, 
052-7636620)23-26(_____________________________________________

רמות נפתלי
 צימר מפואר, במקום 

פסטורלי ובמחיר מיוחד 
בתאריכים י"א-י"ז באב, 

_____________________________________________)23-26ל(050-4188922

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, 6 חד' 
מרפסת לנוף מדהים,בריכה 

+טרמפולינה מרווחת 
050-3327788)24-27(_____________________________________________

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

קייטרינג מהדרין.
054-3040770
050-5461155)24-27(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-27(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-27(_____________________________________________

 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

הונדה

פג’ו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

 הונדה סטרים שנת 2001 
במצב טוב 11,000 ש"ח 

תוספות, חיישני רורס)בדרום(
_____________________________________________)25-26ל(050-4142543

 פיג'ו 307 7 מקומות 
טסט לחצי שנה 170,000 ק"מ 

_____________________________________________)25-26ל(רכב שמור 052-2480975

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

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

לפרסום
03-6162228
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

אבידות

לפרסום
03-6162228

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

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

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

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

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

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

03-6189388)13-39(_____________________________________________
 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DJ)22-26 איצק, 050-2483248

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  אבחון אישיות דרך חוש 

הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

צוות מקצועי ואמן. 
052-6068697)21-28(_____________________________________________

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

חכמה, בטוחה, ללא הפתעות, 
טל': 03-6419021

office@primacredit.co.il)22-29(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

ובמחיר הזדמנות, 
052-6102024)23-26(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

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. 
_____________________________________________)25-36(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)25-26(054-6302601 יחזקאל

 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(_____________________________________________

הדברה
 מדביר העור הדברות 

מזיקים, שרות אמין ואדיב + 
אחריות, מס' רשיון - 1848 

ברשיון משרד הבריאות ואיכות 
_____________________________________________)23-26(הסביבה, 052-7656768

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-29(רחבי הארץ 053-4271269

נהגת לנשים ורבניות 
בלבד!בעיר ובכל חלקי הארץ 

_____________________________________________)26-29(+משלוחים 054-4211698

חזנות
 התפנה חזן איכותי 

לתפילות ימים נוראים
_____________________________________________)24-25( נוסח אשכנז 052-7636220
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*בתשלום סימלי*בתשלום סימלי

מכירת ביצים
 מכירת ביצים בסיטונאות 
_____________________________________________)26-29(לבתים ומכירות 052-7103046

צבע
 צבע ושיפוצים, ניסון רב 

055-9927571)26-29(_____________________________________________

 ברכת יוסף שידוכים 
לרווקים/רווקות איכותיים עבור 

גילאים 30-40 מהמגזר הדתי 
והחרדי. 

050-5559877/03-9643668)25-28(_____________________________________________

 נמצא זוג תפילין רח' 
כהנמן בני ברק בחודש אייר 

052-5105106)26-27(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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!

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

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)25-26ח(80 ש"ח 054-7561146

 טלפון סוללרי סמסונג 
גלקסי נוט 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7561146

 מיקרוגל כחדש בשרי גדול 
_____________________________________________)25-26ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 מקפיא 6 מגירות של 
חברת "באוקנכט" 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-6651365

 מיקורגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מצלמת רכב 
רוורס+מסך רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-537485

 תנור טוסטר אובן 150 
ש"ח כחדש ממש.

_____________________________________________)26-27ח(054-85277470

 מכשיר מסאז' לכפות 
הרגליים חשמלי+אינפרא 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8527470

 מיקרוגל מצויין 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-8527470

 שואב אבק רגל לשטיחים 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-8527470

 תמי 4 ב- 500 ש"ח,
מיקרוגל ב-100 ש"ח, 
צ'יפסר ב- 100 ש"ח,

מחשב נייד ב-500 ש"ח,
052-4227714)26-27(_____________________________________________

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח טל' 052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעולה 80 ש"ח 

_____________________________________________)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

 שולחן כתיבה/ספריה
 400 ש"ח כולל כוננית בעלת 

3 מגירות,
צבע עץ משולב פיסטוק בהיר 

מצב מעולה כחדש 
_____________________________________________25-26ח(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 2 כסאות נוח 
במצב מצויין 140 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-3069989

 ספה ריפוד בד בלגי חזקה 
גווני חום 1.80*80 400 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(גמיש במחיר 054-9446320

 6 כיסאות לסלון 250 ש"ח 
כ"א במצב חדש 

_____________________________________________)25-26ח(054-7773591

 2 ספות נוער היירייזר 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7773591/03-6191468

 כסא מנהלים 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7773591/03-6191468

 פינת אוכל למטבח 500 
ש"ח 054-7773591

_____________________________________________)25-26ח(03-6191468

 כסא תינוק לרכב מרופד 
ומתכוונן במצב מצויין 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7148004

 תיק פאה גבוה במצב 
_____________________________________________)25-26ח(מצויין 75 ש"ח 052-7148004

 אופניBMX גודל 20 
במצב טוב 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7148005

 בימבת הפלא במצב טוב 
_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח 052-7148005

 כיסא הליכון לפעוט 
מתקפל במצב טוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7148005 

 שולחן 6+ כיסאות 
איטלקיים חדשים, 

שנה בשימוש- בהזדמנות!!
052-4227714)26-27(_____________________________________________

 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

 למסירה ארון 4 דלתות 
2.65*1.60 בב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(052-7622152

 למסירה חוברות "הבית 
שלנו" ו"המודיע הצעיר" 

_____________________________________________)25-26ח(052-7622152

 למכירה מכשיר הליכה  
YORK דרוש תיקון 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7622152

 למכירה שידת החתלה 
צבע לבן 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(055-8817872

 למכירה ספה תלת 
מושבית מעור אמיתי שחור 

במצב מצויין 380 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7148004

 בהזדמנות 2 כסאות 
גבוהים מרופדים בר 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 למכירה שידה 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)25-26ח(499 ש"ח 054-4783220

 4 כיסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 שטיח כרמל 2.35*1.65 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-5705546

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-537485 

 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

 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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 עגלת יחיד 
מאונטין+אמבטיה משומש 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח 050-4119092

 אמבטיה חדשה לעגלת 
ג'ו כרום כחולה 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וקר 
גדולה 350 ש"ח אפשרות 
_____________________________________________)25-26ח(לעגלה גם 050-4119092

 עגלת פיל טדס וייב 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4119092

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
ירוקה משומשת 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4119092

 אמבטיה ירוקה תפוח 
לעגלת מאמס פאפס 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4119092



י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  627/6-29/6/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________ דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(055-7068474

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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(_____________________________________________

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

העבודה בבני ברק

 לארגון זק"א

1800-22-30-20
לפרטים:

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
 9:00-14:00

או 17:00-21:00
שכר בסיס 

+ בונוסים גבוהים 
ותנאים סוציאליים.

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)25-28ל(ביום, טל': 052-7165234

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, מסורה למ.מלאה/
חלקית, 050-4146721, 

_____________________________________________)23-26(ת.טובים

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)23-26ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 עובדים/ות נקיון למוסדות 
ובתי ספר באיזור בני-ברק, 

050-9220012)23-26(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)23-26(_____________________________________________

 דרושים עובדים לבית 
הסלולר ב"ב, משמרות 

ערב ובוקר, שכר + 
_____________________________________________)23-26(בונוסים, 054-7729581

 לנקי 10 ב"ב, דרושה 
עובדת לשעות הבוקר/אחה"צ, 

050-5390399)23-26(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-27(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(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 מחפשים אשה 
ללינה בפ"ת, החל 

מהשעה 20:00 עד 8:00 
בבוקר, כולל עזרה קלה 

לקשישה, לפי מחיר 
_____________________________________________)25-28(חודשי 054-8121234

 דרושה מזכירה לעבודה 
בחצי משרה בבני ברק. 
_____________________________________________)24-25(לפרטים: 050-5888722

לשירות ושימור  לקוחות
ימים א'-ה' 

מ-9:00 עד 16:00
שכר גבוה מאוד למתאימות!

למוקד במגדלי שקל ב"ב

קו"ח למייל:
sherut.h.r@gmail.com

דרושות נציגות 

לחברה בפ"ת

דרושים
נהגים מעל 15 

טון/טריילר

תנאים טובים

לרציניים בלבד

טלפון : 
053-7742155

חשמלאי מוסמך

 03-6160186

עם רקע מכני, ראש גדול, רשיון חובה, 

דרוש

אופציה לקידום 
הכשרה במקום 
עבודה מאתגרת

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לחיותה בלארג' )ב"ב( 
אופנה למידות גדולות דרושה 
עובדת מנוסה ונמרצת עבודה 
במשמרות שכר נאה+בונוסים 

052-8319913)25-26(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

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?

 דוברי ספרדית בלבד
 משפחות עם ילדים

   עד גיל 7
 עדיפות לבעלי נסיון

לכולל בקולומביה בוגוטה
דרוש מלמד לכיתות א/ב

תנאי קבלה

לפרטים:
054-9896378

בשעות 14:00-20:00
תנאים מצויינים למתאימים

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070

ֹלת"ת�בת"א�ִדרושים

מורה�ֹלֹלימוִדי�חוֹל
אחה"צ

6307420@gmail.com ֱקו"ח:

סייעת�ֹלגנים�ֹלפנה"צ

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

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(_____________________________________________

 דרושה כח עזר למעון 
בק.הרצוג לשעות הבוקר. 

וכן דרושה מטפלת 
מ:8:00-13:00 

וכן מ-13:00-16:00
_____________________________________________)26-26(054-8538487 רבקה

 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

 למשרד בב"ב דרושות 
טלפניות לשעות לפנה"צ/

אחה"צ ת.טובים למתאימות 
053-3178464)26-26(_____________________________________________

 לחברה חרדית פקיד/ה 
לעבודה מהבית לתיאום 

פגישות, עבודה נוחה מול 
לקוחות החברה 4-5 שעות 

ביום 6,000 ש"ח קריירה 
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למשרד חרדי בירושלים 
מזכיר/ה מנוסה לניהול 

המשרד, שעות נוחות 8,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 לחברה בב"ב נהג להפצת 
משלוחים, שכר +10,000 רכב 
_____________________________________________)26-26(צמוד קריירה 072-22-222-62

 דרושות מובילות 
כיתת תינוקות בגבעת 

שמואל+מטפלות לחצי/
מלאה למעון. תנאים טובים! 

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 דרושים סוכנים לשיווק 
התוכנית 10 ש"ח בחודש 

בגולן וברמי לוי גישה 
לאינטרנט וואטסאפ

052-7111999)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני ברק 
דרוש סוכן לשעות אחה"צ 
_____________________________________________)26-26(קו"ח לפקס 03-6195923

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה. 

058-4114777)26-27(_____________________________________________

לפנמיה חרדית לבנות בפ"ת 
דרושות:מדריכה משרה 005
ועובדת מטבח משרה 002

לפרטים:03-6148211
po@shtilim.org 26-29(קו"ח(_____________________________________________

 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

 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 

קו"ח:
benzvi72@gmail.com )26-27ל(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26(לשעה 054-3607420

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרושה מזכירה מנוסה לשעת 

אחה"צ מ 14:30-20:00 
_____________________________________________)25-26ל(054-5424005

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

סייעת למשרה מלאה/
חלקית

בחורה לשעות הצהרים 
14:30-17:00

תנאים מצויינים
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד ריצני 
ואחראי בעל ניסיון בהתקנת 
_____________________________________________)25-28ל(מזגנים+רישיון 052-7236748

 למשרד ניהול 
פרויקטים בג. שמואל 

דרושה מזכירה מנוסה 
שליטה באופיס ובינארית 
secjob2018@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למשרה מלאה אוירה טובה 

לשנה"ל- תשע"ט 
052-7686713)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
לחנות חומרי גלם בנין 

בבני ברק+רישיון נהיגה 
לפרטים יעקב 
054-4527813)25-28(_____________________________________________

 אלמנה מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלה בבית במשך 

שבוע ללא שבת. רצוי עם 
_____________________________________________)25-29(רישיון. 050-8550196

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות לעבודה קבועה בב"ב 

בשעות הערב לפרטים 
052-7884477)25-26(_____________________________________________

 דרושה עובדת לסגירת 
חוגי בית וערבי הרצאה עבור 
ארגון תורני בתל-אביב, נסיון 

חובה, שכר גבוה 
052-7117086)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

 בחור מסור ואמין מחפש 
עבודה בכל תחום באיזור ב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(053-7171626

 בחור רציני ואחראי מחפש 
עבודה בתור נהג, ניהול וכו' 

_____________________________________________)25-26ח(050-6516457

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(_____________________________________________

 עגלת טיולון של אנגלצינה 
כמו חדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-466398

 משאבת חלב חשמלית 
של מידיליה כחדשה 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3466398

 בירושלים עגלת 
WINNER משולבת, מצב 

מעולה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7638203

 שידת החתלה בצבע עץ 
במצב טוב מאוד לשימוש 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5237715

 שולחן מרובע לגינה/
מרפסת בצבע חום+4 כיסאות 
_____________________________________________)25-26ח(מחיר 450 ש"ח 054-5237715

 בהזדמנות! כיסא בטיחות 
לרכב לתינוק150 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 סל קל של חברת ד"ר בייבי 
במצב מעולה טוב גם ככסא 

לאוטו 150 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-3466398

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 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
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