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אלי כהן

חרדים  של  שילוב  נושא  האחרונה  בשנה 
בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה צבר תאוצה 
במכללות  משמעותי  באופן  עלה  הלומדים  ואחוז 
מכון  של  חדש  סקר  פי  על  השונות.  ובאוניברסיטאות 
"סקר כהלכה", מכון המחקר של הציבור החרדי, נמצאו  
נתונים המעידים על מגמת שינוי בולטת במגזר החרדי- 
אקדמיים  לימודים  כי  מסכימים  מהנשאלים  כ-48% 
מצדיקים את ההשקעה, ומאמינים שתואר ראשון ישפר 

את כושר ההשתכרות שלהם.
בקרב  ביותר  הנחשבים  המקצועות  כי  נמצא  עוד 
המגזר החרדי הם הייטק )40%(, רפואה )29%( ועריכת 

דין )22%( וראיית חשבון )19%(. המקצועות הכי פחות 
נחשבים: אדריכלות )6%(, פרסום )6%(, חינוך והוראה 

.)3%(
המוביל  האקדמי  המוסד  לדעתך  "מהו  לשאלה 
הקריה  העבודה?"  בשוק  להצלחה  חרדים  בהכשרת 
האקדמית אונו הוזכרה בשכיחות הגדולה ביותר- 15% 

מהאוכלוסייה. 
בקריה  החרדים  הקמפוסים  ראש  זיכרמן,  חיים 
בשנים  החרדי  "המגזר  כי  ציין  אונו,  האקדמית 
ובהיקף  משמעותי  באופן  לאקדמיה  נכנס  האחרונות 
הגבוהה  ההשכלה  כי  החשובה  ההבנה  לאור  רחב 
מהווה שער כניסה לעולם התעסוקה האיכותי ולשילוב 
בחברה הישראלית. כמות החרדים המתדפקת על שערי 
קיימת  כי  מוכיחה  הגבוהה  ההשכלה 
לבין  התורניים  החיים  בין  לשלב  היכולת 
בשוק  ולהשתלב  תואר  לרכוש  הרצון 

התעסוקה. 
"השתלבותם של בוגרי אונו והקמפוסים 
היא  התעסוקה  בשוק  האחרים  החרדים 
ההוכחה הניצחת לחשיבותם של לימודים 
כאשר  החרדית,  לאוכלוסייה  מותאמים 
התואר  סיום  לאחר  כי  מראים  הנתונים 
ולהשתכר  לעבוד  לבוגרים  מתאפשר 
את  להוביל  בע"ה  תמשיך  אונו  בכבוד. 
האקדמיה החרדית במצוינות ותוך התאמה 

מקסימלית לאתגרי שוק העבודה".

י"א באלול תשע"ח 222/8/18

איציק מצרפי 

בשלהי שנת 2007 יצאה לדרך רפורמת ניידות המספרים, 
אתכם  עובר  שלכם  הטלפון  מספר  כי  האומרת  רפורמה 
בעיקר  נועדה  זו  בהחלפתו. רפורמה  צורך  ללא  לחברה,  מחברה 
להקל על הלקוחות לעבור מחברה לחברה ולהגביר את התחרות, 
כך שאם אתם רוצים לעבור חברה, אתם יכולים לקחת אתכם את 

המספר שהורגלתם בו. 
בעקבות החקיקה, טכנית, חברות יכלו להחליט על ניוד המספר 
ללא   - לציין  מיותר  כלל,  כך  על  שתדעו  מבלי  אליהן  שלכם 
אישורכם. כך בשנת 2013, טענה פרטנר נגד חברה מתחרה כי היא 
מניידת אלפי קווים ללא אישור בעלי הקו, פרטנר קבלה על כך 
למשרד התקשורת ושר התקשורת דאז, גלעד ארדן דרש הסברים. 
בעקבות פרשת הניודים החד צדדיים, בחודש מאי 2015 חשף 
לחוק  התיקון  את  התקשורת,  משרד  דובר  שאבי,  יחיאל  ד"ר 
ולייעל  שאמור להתגבר על "גניבת מספרים" בעת תהליך הניוד 

את ההליך - חברות הסלולר יחויבו לעמוד בהליך חדש.
שאבי אמר כי "החל מ-9 ליוני החברות המניידות יהיו חייבות 
באמצעות  משתמש  קוד  המתנייד  הלקוח  של  למספר  לשלוח 
מצב  וימנע  המשתמש  זהות  את  יאמת  הקוד   .SMS הודעת 
שבו מניידים מספר של מישהו שכלל לא ביקש להתנייד". אלא 
שתהליך הזיהוי הכושל גרם לאלפי מספרים 'להישדד' ממחזיקי 

מספר, שהתניידו בעל כורחם עקב טעויות בהליך הזיהוי. 
היסטורי.  למסע  אתכם  לקחנו  לחינם  לא  אבל  ישן,  די  זה  כל 
כאלה,  רבים  מקרים  עוד  קיימים  פרטני,  במקרה  מדובר  אם  גם 

שנופלים בין הכיסאות. 
לפני כשבוע הגיעה פניה למערכת 'ביזנס' מבחור בשם דניאל 

11 שנים ובשני  כהן, אברך המחזיק בשני קווים של פרטנר מזה 
בשעה  לאוגוסט   7 בתאריך  למהדרין.  כשרים  טלפון  מכשירי 
ולאחר  לפרטנר  פנה  דניאל  הטלפון,  לדניאל  התנתק   11:00
המתנה ארוכה, נציגה אמרה לו שאין לו תקשורת בטלפון מכיוון 

שהטלפון שלו נויד לחברת הוט מובייל. 
דניאל, שלא ביצע כל ניוד, הכחיש בכל תוקף כל קשר לחברת 
הוט מובייל וביקש הוכחה מפרטנר, "באיזו זכות נתתם להם את 
הקו שלי? אתם לא אמורים לראות אישור לכך?" דרש. ל'ביזנס' 
שניידתי  התעקשה  הנציגה  אבל  הוכחות  "ביקשתי  מספר:  הוא 
הנציגה  ואז  התעקש  דניאל  מובייל",  הוט  לחברת  אותי  והפנתה 
נזכרה שיש לה טופס שנקרא "קדם בוררות ניוד". טופס המאפשר 
לפרטנר לייצג את הלקוח מול הוט מובייל בהחזרת הקו לפרטנר. 
הנציגה נתנה לדניאל מספר פקס, דניאל ניסה לשלוח פקס, אבל 
הפקס לא היה תקין. "התקשרתי שוב לשירות וטענתי שהפקס לא 
תקין, אבל אז בשירות אמרו לי שאני לא צריך לפקסס את המסמך 
כי הוא לא רלוונטי למקרה שלי ושזו בעיה טכנית, העבירו אותי 
לשירות הטכני שהחזיר אותי לשירות הלקוחות - מכיוון שזו לא 
בעיה טכנית, 'הם יחזרו אליך', הבטיחו. הם עדיין לא חזרו אלי".

בחור  לי  "ענה  פרטנר.  לשירות  חזר  שוב  דניאל  למחרת,  יום 
בשם עדיאל, ושאלתי איך ייתכן שנתנו לי פקס לא תקין, איך אני 
יכול לשלוח את המסמך? עדיאל אמר לי 'שלח את המסמך אלי 
במייל, אני אעזור לך, וגם אתן לך פיצוי', אבל אני חרדי, אין לי 
מייל, יש לי טלפון כשר! עדיאל השיב: אין לנו פקס, רק במייל". 
"שבוע וחצי עברו מאז שנותק לי הקו. עדיאל הבטיח לי שהוא 
לי מייל". כך  וינסה לעזור, אבל שוב, אין  יפתח את הפניה שלי 
העבירו את דניאל ואשתו תלאות, ללא כל תשובה או הנחיה חד 

משמעית לצורך השבת קו הטלפון שנשדד מהם. 

"מייל לא השגתי אז חייגתי שוב וענה לי מנדי, שאלתי אותו איך 
זה ייתכן שאין לכם פקס אם אתם שלחתם לי את טופס הבוררות 
בפקס? אז מנדי, איש שירות טוב, אמר לי: 'יש פקס, בטח שיש 
פקס'. על כל שאלה ששאלתי אותו הוא שם אותי בממתינה עד 

שהתייאשתי ופניתי למערכת ביזנס". 
ידיעת  ללא  ניוד  ביצעה  הוט-מובייל  חברת  כי  נראה  פניו  על 
שחררה  פרטנר  כי  נראה  פניו  ועל  בטעות,  אפילו  ואולי  הלקוח 
להוט מובייל קו ללא ידיעת הלקוח, כי החוק מחייב אותה לעשות 
זאת מבלי לקבל את אישור הלקוח ובדיוק בשביל זה יש מחוקק 
ובמידה  יקרו  לא  כאלו  כדי שמקרים  לחוק  התיקון  את  שהטביע 
והם קורים, ראוי שחברת הוט מובייל יחד עם חברת פרטנר יחזירו 
לדניאל את הקו לקדמותו, ויפצו אותו בפיצוי הולם על שעות של 

שיחות ושבועיים ללא קו טלפון - ויפה שעה אחת קודם.
מנוי  אתה  בה  לחברה  הסלולר,  "בשוק  פרטנר:  חברת  תגובת 
אין שום יכולת לשלוט על הניוד לחברה אחרת. על פי חוק. יכולת 
הועבר,  המספר  אליה  החדשה  החברה  בידי  ורק  אך  היא  הניוד 
ועליה גם החובה לאמת שאכן מדובר בלקוח ולא בגניבת זהות. 
זאת, כחלק מהרצון של הרגולטור להבטיח תחרות בשוק הסלולר, 
ניודים לפני שהם יושלמו. יחד  ולמנוע ניסיון של חברות לעצור 
עם זאת, נפעל מול הוט מובייל, על מנת לסייע ללקוח לקבל את 

הקו שלקחו ממנו בהקדם האפשרי".
תגובת חברת הוט מובייל: ״מדובר בטעות אנוש שתיבדק על 

ידינו. כאשר פנתה פרטנר לחברה המספר הושב מיידית״.
שלו  כמו  מקרים  אבל  דניאל,  של  תלאותיו  תמו  כאמור  בכך 
מתרחשים לרוב. לכן, אם הסלולרי שלכם נותק במקרה ונאמר לכם 
שנוידתם בלי הסכמה, היו ערוכים להתמודדות מתישה, ואולי כל 
שנותר הוא לדרוש מהחברה המקורית לנייד אתכם בחזרה אליה...

תלאות הניוד: כשחברות הסלולר משחקות בלקוחות

סקר חדש: חצי מהחרדים משוכנעים – 
אקדמיה מצדיקה את ההשקעה

זינוק חד ברווח 
של דיסקונט

החוק מאפשר לכל חברה לנייד אליה כל מספר, לעתים גם ללא הסכמתו • סיפורו של לקוח שנויד בלי התראה מוקדמת 
וללא רצונו, ונפל בין הכיסאות במשך שבועיים • רק לאחר פניית 'ביזנס' לפרטנר ולהוט מובייל – סודרה הבעיה

סקר בחן את עמודת הצבור החרדי ומצא כי קיימת מגמה חיובית בולטת 
אקדמיים  שלימודים  מאמינים  כ-48%   • אקדמיים  לימודים  כלפיי 
 • כושר ההשתכרות  והם משפרים את  היות  מצדיקים את ההשקעה, 

המקצועות הנחשבים במגזר הם: הייטק, רפואה ועריכת דין

עלייה של 55.5% לכ-423 מיליון ש"ח ברווח הנקי 
של דיסקונט ברבעון השני של 2018
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אלי כהן

פרסמה  דיסקונט  קבוצת 
לסוף  הכספיים  דו"חותיה  את 
ולסיכום   2018 של  השני  הרבעון 
מהם  השנה,  של  הראשונה  המחצית 
עולה כי דיסקונט רשמה רווח נקי של 
של  השני  ברבעון  ש"ח  מיליון   423
שנת 2018, מה שמהווה עליה בשיעור 
של 55.5% בהשוואה לרבעון המקביל 
להון  התשואה  יחס  כאשר  אשתקד, 

עמד בתקופה זו על 11%. 
של  הראשונה  המחצית  בסיכום 
הנקי  הרווח  סך  עמד   2018 שנת 
עלייה  שהם   – ש"ח  מיליון   742 על 
בשיעור של 29% בהשוואה לאשתקד. 
זו  בתקופה  עמד  להון  התשואה  יחס 
הבנק,  למדיניות  בהתאם   .9.6% על 
בשיעור  דיבידנד  חלוקת  על  הוחלט 

של 10% מהרווח הנקי.
השני  ברבעון  הנתונים  עיקרי  בין 
לרבעון  בהשוואה   ,2018 שנת  של 
עליה  ניכרים  אשתקד,  המקביל 
לציבור  באשראי   8.5% של  בשיעור 
נטו, עליה בשיעור של 8.9% בהכנסות 
ריבית נטו, ירידה בשיעור של 38.9% 
עליה  אשראי,  הפסדי  בגין  בהוצאות 
בשיעור של 7.3% בהכנסות מעמלות 
כל  בסך   7.5% של  בשיעור  ועליה 

ההוצאות. 
עומד  השני  ברבעון  היעילות  יחס 

ברבעון   67.8% לעומת   65.8% על 
המקביל, סך כל ההון גדל בשיעור של 
8.7% ביחס לסוף התקופה המקבילה 
ויחס  ש"ח  מיליארד  ל–16.8  והגיע 
הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון עומד 

על 9.8%.
המשך  על  מצביעים  הרבעון  נתוני 
תנופת הצמיחה ושיפור ניכר בביצועי 
למתווה  מעבר  אף  והקבוצה,  הבנק 
שנתית.  הרב  האסטרטגית  התוכנית 
בקבוצה,  הבת  חברות  של  התרומה 
השנה,  של  הראשונה  במחצית 
הסתכמה ברווח של 386 מיליון ש"ח,  
גידול בשיעור של 13% ביחס לתקופה 
המקבילה – בהם בנק מרכנתיל שהציג 
רווח נקי של 147 מיליון ש"ח, גידול 
לתקופה  ביחס   54.7% של  בשיעור 

המקבילה. 
פנה  הבנק  כחודש,  לפני  בנוסף, 
ליו"ר דירקטוריון בנק דקסיה, בבקשה 
לקיים בחינה לגיבוש מתווה לרכישת 
הבנק,  ידי  על  דקסיה  בנק  מניות  כל 
מקבוצת  מרכנתיל  בנק  עם  ומיזוגו 
דיסקונט. בכוונת הבנק להגיש בימים 
בנוגע  מחייבת  בלתי  הקרובים הצעה 
למבנה העסקה לרכישת מניות דקסיה 
ברבעון  כן,  כמו  המוצעת.  ולתמורה 
השני של שנת 2018, אושרה הקמתה 
הדיגיטל  חטיבת  חדשה,  חטיבה  של 

והדאטה המותאמים בדיסקונט.



החברה פותחת את שעריה לזמן מוגבל
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החברה פותחת את שעריה לזמן מוגבל



PBי"א באלול תשע"ח 422/8/18    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

הורים   3 1 מתוך  פורמולת המהדרין המתקדמת, שהפכה לבחירה הראשונה של 
במגזר החרדי, מעתה  בכשרות בד"ץ העדה החרדית

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: מה המיסים החלים ברכישת דירה חדשה?
 ,2018 בשנת  יחידה  דירה  רוכש  ישראל  תושב  כאשר  תשובה: 
רכישה,  מס   0% שעד 1,664,520 ₪:  השווי  חלק  ישולם על 
3.5% מס   :₪ 1,974,335  –  ₪ 1,664,520 על חלק השווי שבין 
רכישה, על חלק השווי שבין 1,974,335 ₪ – 5,093,535 ₪: 5% 
 16,978,450  –  ₪  5,093,535 שבין  השווי  חלק  על  רכישה,  מס 
₪: 8% מס רכישה ועל חלק השווי שמעל 16,978,450 ₪: 10% 

מס רכישה.
מדרגות מס רכישה על רכישת דירה נוספת )דירה שאינה יחידה( 
ישולם מס על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪: 8% משווי הדירה 

ועל חלק השווי שמעל 5,095,570 ₪: 10% מס רכישה.
יחיד  על  רק  חל  הרכישה  ממס  החלקי  שהפטור  לומר,  חשוב 
על  או  דירה  שרוכשים  תאגידים  על  חל  אינו  הוא  ישראל,  תושב 
תושב חוץ. חשוב גם לומר, שמדרגות הפטור עבור עולה חדש הן 
גבוהות יותר, כך שלעולים חדשים יש פטור משמעותי יותר ממס 

הרכישה עם רכישת דירה חדשה.



שאלה: אני גר בבניין ישן עם מעלית ללא דלת נסגרת, שכאשר 
היא עולה ויורדת ניתן לראות את הקיר של חלל המעלית, והשכנים 
בבניין מסרבים לשפץ את המעלית ולשים דלת למעלית, מה ניתן 

לעשות?
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   2 מספר  לתקנה  בהתאם  תשובה: 
)התקנת דלת בתא מעלית(, קיימת חובת התקנת דלת-תא  והחוק 
דלת  בה  או שיש  דלת  ללא  תא  בה  במעלית שיש  קובע שמחזיק 

סורג, חייב להתקין דלת-תא בכל פתח כניסה לתא.



בין  שיחה  על  הרע  לשון  בעילת  אדם  לתבוע  ניתן  האם  שאלה: 
שנינו שהוקלטה על ידי?

ניתן לראות כפרסום  תשובה: בהתאם לחוק איסור לשון הרע, 
לשון הרע כל אמירה או פרסום מסוג אחר שהגיע לעיני או לשמיעת 
אדם אחד לפחות פרט לנפגע, כלומר אם רק שניכם האזנתם לשיחת 
הטלפון ורק אתה הנפגע לא ניתן להגיש תביעת לשון הרע, שכגן 

מלבדכם אף אחד לא שמע את השיחה ולכן לא מדובר בפרסום.
חשוב לומר, שפרסום לשון הרע מהווה גם עבירה פלילית לפי 
הדין בישראל אך בכדי להאשים מישהו בפרסום לשון הרע באפיק 
פרט  אנשים  שני  ללפחות  הגיע  שהפרסום  להוכיח  יש  הפלילי 

לנפגע.
 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

סימילאק למהדרין עוברת 
לבד"ץ 'העדה החרדית'

אלי כהן

אבוט, חברת התרופות ומוצרי הבריאות מהמובילות 
ממש  של  למהפכה  האחרונות  בשנים  הביאה  בעולם, 
השיקה  עת  תקדים,  חסרת  הצלחה  עם  החרדי  התמ"ל  בשוק 
בישראל את תמ"ל המהדרין בעל הנוסחה המדעית המתקדמת. 
תרכובות  בשוק  נוספת  מהפכה  על  החברה  מודיעה  כעת, 
המזון לתינוקות בישראל, עם קבלת אישור כשרות בד"ץ העדה 
מעתה  למהדרין".  "סימילאק  הסדרה  מוצרי  לכלל  החרדית 
בכשרות  והאהובה  המוכרת  למהדרין"  "סימילאק  פורמולת 

הגבוהה ביותר.  
פיקוח  תחת  התקבל  הבד"ץ,  כשרות  של  זה  אישור 

בד"ץ  של  הייצור  ותנאי  דרישות  בכל  ועמידה  אדוק 
העדה החרדית – גורם הכשרות המוביל בעולם, לאחר 

תהליך שנועד להבטיח עמידה בכל דרישות 
הסטנדרטים  על  הקפדה  לצד  המהדרין, 
אבוט  חברת  של  והאיכותיים  הגבוהים 

בתחום ייצור מוצרי תזונה לתינוקות.
בחרו  החרדי  במגזר  הורים   3 מתוך   1
תינוקם  את  להזין  האחרונות  בשנים 
שוק  בסקרי  והביעו  למהדרין,  בסימילאק 
למותג.  גבוהה  נאמנות  שנערכו  מקיפים 
כמו כן, ציינו ההורים כי סימילאק למהדרין 

הודות  בו  בוחרים  והם  ביטחון  להם  מעניק 
 - בינלאומי  ומותג  מחקרים  מבוסס  היותו  המתקדם,  להרכבו 

המיוצר ע"י חברת תרופות ומוצרי בריאות.    
הראשון  לתמ"ל  לאחרונה  הפך  למהדרין  סימילאק  בנוסף, 
והיחיד בהשגחת בד"ץ העדה החרדית )חלב ישראל( הרשום 
בארה"ב, מתוך הכרה בצורך למותג אמין ובאיכות גבוהה עבור 

האוכלוסיה החרדית המתרחבת בארה"ב.
למהדרין  סימילאק  "השקת  נמסר:  החרדית  העדה  מבד"ץ 
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית, הינה תוצאה של תהליך משותף 
ומשמעותי של אבוט והבד"ץ. מדובר בהשקעה הדדית אדירה 
של שני הגופים, עם רצון להגיע לאיכות הטובה ביותר, ועמידה 
בכל הסטנדרטים של הבד"ץ. זה לא דבר של מה בכך להגיע 
ובד"ץ  אבוט  של  הקפדניות  הדרישות  בכל  שעומד  למוצר 
משני  אדירה  ומחויבות  מאמצים  דרש  הדבר  החרדית,  העדה 

הצדדים. לאבוט ולבד"ץ היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה, 
אשר התחיל בסימילאק איזומיל, וממשיך עתה עם השקה זו. 
אנו שמחים על התוצאה ויכולתנו לספק לציבור החרדי מוצר 

איכותי זה."
עומד תחת השגחה  סימילאק למהדרין,  הייצור של  תהליך 
צמודה וקפדנית של בד"ץ העדה החרדית. המשגיחים בודקים 
את כשרות הכלים והציוד ומפקחים גם על כל תהליך החליבה 
כדי להבטיח חלב ישראל כשר למהדרין. חומרי הגלם הנוספים, 
ושל אבוט,  כולם מתאימים לדרישות הגבוהות של הכשרות, 
אירלנד.  בקוטהיל,  למפעל  בעולם  שונים  ממקומות  ומגיעים 
שם, מתחיל תהליך יצור הפורמולה בטכנולוגיות המתקדמות 

בעולם.
בתהליך היצור מוסיפים את כל הרכיבים הדרושים 
אידוי  פסטור,  תהליך  העוברת  אחידה,  לתערובת 
נארזת  הייבוש  לאחר  לאבקה.  וייבוש  
900 גר' הנאטמות  האבקה בפחיות של 
לישראל,  מגיעות  הן  משם  הרמטית. 
זה  כל  לרכישה.  זמינות  שיהיו  מנת  על 
מתבצע ללא פשרה ועפ"י הדרישות של 

הבד"ץ העדה החרדית.  
ישראל,  אבוט  מנכ"לית  רבהון,  יעל 
ועבור  עבורנו  חג  יום  "זהו  ציינה: 
השנים  ב-8  החרדי.  המגזר  משפחות 
המגזר  צרכי  את  וחקרנו  למדנו  האחרונות 
ואופטימאלי  מדויק  מענה  לתת  גאים  ואנו  החרדי, 
להורים. סימילאק למהדרין בכשרות בד"ץ העדה החרדית הינו 
בריאות  ומוצרי  תרופות  חברת  ע"י  בישראל  המשווק  היחיד 
פועלים,  אנו  פיו  על  הגבוה  הסטנדרט  ובשילוב  בינלאומית, 
מוצרינו.  מאחורי  שעומד  והמדע  שלנו  הרכיבים  איכות 
ההבטחה שלנו להורים מאפשרת להם ליהנות משקט ובטחון 
הורים   3 מתוך   1 ביותר.  הטוב  את  לתינוקם  נותנים  שהם 
במגזר בוחרים בסימילאק למהדרין וזו ההוכחה הטובה ביותר 

לבשורה שהבאנו לאימהות ולתינוקות במגזר החרדי".     
זמינה  תהיה  בד"ץ  בכשרות  למהדרין  סימילאק  סדרת 
שלבים:  שלושה  וכוללת  גר'   900 באריזות  השיווק  ברשתות 
 3 6 חודשים ושלב  2 - החל מ-  1 - 0-6 חודשים, שלב  שלב 

- החל מגיל שנה. 

BDS-האקזיט ששובר את ה
גדולה  ביום שני בבוקר, התפרסם על עסקה 
חברת  בין  שנחתמה  דולר  מיליארד   3.2 בסך 
סודה-סטרים  לחברת  העולמית  פפסיקו 
הישראלית. חברת המשקאות הגדולה בארה"ב, 
הגיע  אשר  הישראלי,  המפעל  את  רוכשת 
לכותרות בעבר בגלל שהיה נתון להתקפות של 
התוצאה  ישראל.  נגד  החרם  תנועת   ,BDS-ה
הסופית של החרם היא פריחה כלכלית, ורק נזק 
עסקת  בחברה.  שעבדו  הפלשתינאים  לעובדים 
הענק האחרונה, משקפת מגמה חשובה שקורית 
כל  כנגד  עסקית  פריחה  של  האחרונות  בשנים 

השנאה.  
אקסיומה ישנה – כדי שמדינת ישראל תפרח 
כלכלית, יש צורך בהליך מדיני. בהיעדר הליך 
עם  למסחר  שעריהן  יפתחו  לא  מדינות  מדיני, 
מדינת ישראל. האקסיומה הזו כשנוסתה הביאה 
להסכמי אוסלו, להתנתקות ולאלפי הרוגים, אך 
יחסי  המובטחת.  התוצאה  את  הביאה  לא  היא 
בעקבות  השתפרו  אמנם  ישראל  של  המסחר 
הסכמי אוסלו, אך לא היו להם השלכות ארוכות 
טווח. ההתנתקות תיקפה שוב את המסקנה הזו 
בעקבות  פרחו  לא  ישראל  של  המסחר  יחסי   –

"התהליך המדיני" החד צדדי.  
בהן  האחרונות  בשנים  דווקא  זאת,  לעומת 

אין שום הליך של ויתורים מדיניים של מדינת 
ישראל, מעמדה הכלכלי, המסחרי והבינלאומי 
אשר  ענק  עסקות  ופורח.  עולה  המדינה  של 
שוב  כאן  מתרחשות  בעבר  כמותן  ראינו  לא 
סודה-סטרים  של  האחרונה  והעסקה  ושוב, 
צורך  שום  שאין  כך  על  נוספת  חותמת  היא 
ב"תהליך מדיני" כדי לקדם את ישראל. יש יחסי 
מסחר, ויש נושאים דיפלומטיים. לא רק שיחסי 
אלא  מהדיפלומטיה,  מושפעים  פחות  המסחר 
שהסיבתיות אף הפוכה – כאשר ישראל חזקה 
מסחרית וכלכלית אזי גם מעמדה המדיני עולה. 
עוצמה,  רב  דיפלומטי  נכס  היא  חזקה  כלכלה 
בכלכלה  לתלויות  הופכות  אחרות  ומדינות 

הישראלית. 
לא  פשוט  היא  אך  חדשה,  איננה  זו  תובנה 
יהודים  היסטורית,  מספיק.  בולטת  הייתה 
תמיד  אבל  ורדוף,  שנוא  מיעוט  היו  תמיד 
אהבו  הגויים  כי  לא  בולטים.  סוחרים  היו  הם 
לסחור  אהבו  מאד  הם  אבל  לא,  יהודים, ממש 
עם יהודים. כדי לזכות במעמד כלכלי חזק, אין 
צורך לזכות באהבת הסביבה. כל מי שנותן ערך 
אצלו  יעמדו  שונאיו  גדולי  גם  מובהק,  כלכלי 
ערך  לייצר  לרוב  ידעו  יהודים  בחנות.  בתור 
מובהקים  אנטישמים  גם  אשר  בולט,  כלכלי 

היו צריכים לכבוש שנאתם ולסחור עמם. אלה 
יותר  כנראה  וזה  כסף.  הפסידו  פשוט  שסירבו, 

כואב מאנטישמיות. 
הכרוכים  מדיניים  תהליכים  צריכים  לא  אנו 
חזקה,  בכלכלה  גדול  צורך  יש  כן  בויתורים, 
לאחרים.  שאין  בצורה  דברים  לייצר  וביכולת 
לקיומה  האסטרטגית,  המדינית  הערובה  זו 
דבר  אינה  חזקה  כלכלה  ישראל.  מדינת  של 
בנוי  כעת  הישראלי  המשק  כי  מעצמו,  הקורה 
באופן סוציאליסטי ומאובן אשר מונע מעסקים 
צורך  יש  שלהם.  הפוטנציאל  למלא  להתפתח 
יאפשרו  אשר  מהותיות,  מבניות  ברפורמות 
את  לשנות  צריכה  המדינה  לגדול.  לעסקים 
מהפוטנציאל  מונעים  אשר  והמוסדות  החוקים 

הכלכלי לממש את עצמו. 
גבוהים  מיסים  כי  מיסים,  בהורדת  צורך  יש 
בפישוט  צורך  יש  כלכלית.  פעילות  מדכאים 
רגולציה, ובביטול רגולציה מיותרת, כיון שיש 
רגולטורי  נטל  בגלל  שקורסים  רבים  עסקים 
פשוט  קורסים,  שלא  עסקים  אפשרי.  בלתי 
הצרכנים,  על  הרגולציה  עלויות  את  מגלגלים 
וכך אנו זוכים לחיות במדינה בה יוקר המחייה 
הוא מהגבוהים במערב. יש צורך בפתיחת השוק 
שיעודד  מה  גם  וזה  מכסים,  ובהורדת  לייבוא 

ייצוא של תוצרת ישראלית. יש צורך בשינוי דיני 
העבודה בישראל, אשר לא מאפשרים לחברות 
להיות יעילות וגם מונעות מעובדים לממש את 

עצמם בצורה אופטימלית. 
כל זמן שהרגולציה בארץ מורכבת, שהמיסוי 
שהפקידים  שולטת,  שהביורוקרטיה  גבוה, 
מתערבים, שדיני העבודה הם דרקוניים וארגוני 
העובדים פוגעים בחברות, זה ה-BDS האמיתי 
שפוגע בישראל.  זה הנטל אשר מונע מישראל 
לממש את יכולתה הכלכלית, ולשפר את מצבה 

המדיני. 
היעד הלאומי הוא להביא לכל שכמה שיותר 
התהליך  וזה  בישראל,  להשקיע  ירצו  חברות 
צריך  יקרה,  שהוא  כדי  ביותר.  החשוב  המדיני 
לשים המלחמה ברגולציה ובעודף הבירוקרטיה 
בראש סדר היום. את חוקי העבודה יש לשנות, 
שלעובדים  כך  ה-21,  למאה  אותם  ולהתאים 
ולמעסיקים תהיה גמישות רבה יותר. את המגמה 
יותר  להאיץ  צריך  זרות  השקעות  של  הקיימת 
העסקאות  ושסכומי  עסקות  יותר  שיהיו  ויותר, 
 ,BDS כל  שישבור  מה  זה  יותר.  גדולים  יהיו 
במקום  ישראל  של  המדיני  מצבה  את  ויעמיד 

גבוה עוד יותר.  

דוד רוזנטל
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כסף קטן

תביעה ייצוגית: גביה כפולה בצ'ק דחוי

בסוף השבוע שעבר הוגשה לבית המשפט 
המחוזי מרכז לוד תביעה ובקשה להכיר בה 
כייצוגית, כנגד בנק לאומי, בטענה כי הבנק גובה 
תוספת עמלה על הפקדת צ'ק דחוי - בניגוד לדין.  

בנק  הבנקים,  לשאר  בניגוד  התביעה,  לטענת 
צ'קים  המפקידים  לקוחותיו  את  מחייב  לאומי 
דחויים בעמלה על "פעולה בערוץ ישיר", בנוסף 
לעמלה שהוא גובה בגין הפקדת צ'ק דחוי, שנעה 
בין 9.6 שקלים ל- 12 שקלים. סכום התביעה: 5 

מיליון שקל.

ומי ינהל את התקציב? גפני

בסיעת דגל התורה החלו בארגון התקציב 
לקראת הבחירות המקומיות, אלא שהפעם 
יו"ר הסיעה  יהיה בידיו של  התקציב כולו 
ישיבות  לקראת  גפני.  משה  ח"כ  הכספים  וועדת 
חה"כ  התורה'  'דגל  יו"ר  האחרונות,  המועצה 
המועצות  לחברי  מיוחד  במכתב  פנה  גפני  משה 
למנות  להם  והורה  הארץ  ברחבי  דגל  מטעם 
אותו כבא כוחם, על מנת לטפל בהעברת תקציבי 

הסיעות לקראת הבחירות המקומיות.

דגני בוקר - בריא או מרעיל?  

כי  חשף  אמריקאי  ארגון  שערך  מחקר 
שיבולת  על  המבוססים  רבים  במוצרים 
של  הרעיל  החומר  נמצא  וחיטה  שועל 
דגני  ראונדאפ.   - הפופולרי  העשבים  קוטל 
קוואקר  גראנולה,  ביניהם  פופולריים,  בוקר 
מבוטלת  לא  מנה  מכילים  אחרים,  וחטיפים 
בקוטל  שנמצא  גלייפוסט,  הרעיל  החומר  של 
העשבים ראונדאפ – כך פורסם בתחילת השבוע 
רווח  מטרות  ללא  האמריקאי  הארגון  ידי  על 
מעבדה  לבדיקות  המוצרים  את  EWG  ששלח 

עצמאיות.
צ'יריוס  גלייפוסט:  נמצא  שבהם  המוצרים  בין 
שיבולת שועל מלאה, מוצרים מסוימים של נייצ'ר 
כי  חושפים  הארגון  באתר  קוואקר.  ושל  ואלי 
ה-FDA מצא כמות לא מבוטלת של החומר. עם 

זאת, המנהל לא פרסם את הממצאים. 

מי עדן תשתמש במי מקורות

עדן  מי  השתמשה  בו  הסלוקיה,  מעיין 
סערת  פרצה  בו  ואשר  שעבר  לשבוע  עד 
בשל  חדשה  להודעה  עד  מושבת   - העכברת 
תשתמש  הקרובה  השנה  בחצי  לזיהומים.  חשש 
מי עדן בקידוח "מי עדן 1". כעת, מקורות מכינה 
על  החברה  את  שישמש  שני  לקידוח  השטח  את 
בסיס קבוע. במי עדן מבטיחים את אותו הטעם. 

הייתכן?

נטישת זכיינים: משבר בקופיקס

האתגר אותו מציבה 'קופיקס' בפני רמי לוי, 
השליטה  העברת  לאחר  שבועות  שלושה 
הקפה.  בתי  ברשת  החריף  המשבר  יהיה  לידיו, 
ברבעון השני של 2018 הפסידה הרשת 1.1 מיליון 
בתקופה  שקלים  אלף   152 של  הפסד  לעומת 
המומחים  כלכלנים  פי  על   .2017 ב  המקבילה 
להרעה  הסיבות  אחת  כי  נראה  הזכיינות  בתחום 
שהחברה  הסניפים  במספר  הגידול  הוא  ברשת 
מפעילה בעצמה, לאחר שזכיינים החליטו לצאת 
נכון  תזרימיים.  קשיים  עקב  הזכיינות  מהסכם 
להיום קופיקס מפעילה בעצמה 22 סניפים מתוך 
שהופעלו  סניפים   13 לעומת  הרשת,  סניפי   126
על ידי החברה ברבעון המקביל ב-2017. המעבר 
בדמי   10% של  לירידה  גרם  עצמית  להפעלה 
ל-1.4  החולף,  ברבעון  גבתה  שהחברה  הניהול 

מיליון שקל.

הכירו: המועמדים למשרת 
נגיד בנק ישראל

מה עובר על הבנקים?

ושר  הממשלה  ראש  בשיאו:  ישראל  בנק  נגיד  מינוי  הליך 
קבלת  לקראת  השונים  המועמדים  עם  נפגשים  האוצר 
 – הבולטים  המועמדים  שלושת  את  הכירו   • החלטה 

הפרופסורים צדקה, בלכר וזילברפרב

אחרת  בנקאות  איתה  שמביאה  הטכנולוגיה 
באותו  השירותים  את  להוזיל  מצליחה  לא   -

יחס של צמצום העובדים

איציק מצרפי

הישראלית  לתעשייה  חשוב  יום  "זהו 
אקזיט.  לא  זהו  הישראלית.  ולכלכלה 
אנחנו  מכאן,  אותנו  מעביר  לא  אחד  אף 
פעולת  זוהי  אבא,  בנגב.  ברהט  כאן  נשארים 
שנספו,  המיליונים   6 אותם  כל  עבור  הנצחה 
ועבורך, שזכית לראות את היום הזה", כך אמר 
סודה-סטרים,  מנכ"ל  בירנבאום,  דניאל  השבוע 
בין  סיפר  בירנבאום  העיתונאים.  מסיבת  בפתח 
אביו  ועל  משפחתו  שעברה  התלאות  על  היתר 

ששרד את השואה והגיע ארצה. 
הגישה  יותר חברת פפסיקו האמריקאית  מוקדם 
הצעה רשמית לרכישת סודה-סטרים הישראלית, 
בטעמים,  הגזה  מכשירי  המייצרת  החברה 
המניה  מחיר  דולר.  מיליארד  ל-3.2  בתמורה 
מניית  זאת,  עם  דולר,   144 על  עומד  בעסקה 
זינקה בעקבות הדוחות האחרונים  סודה-סטרים 
האחרון  בחודש  המניה  מחיר  על  שהפרמיה  כך 

עומד על 32%.
שבקופת  המזומנים  באמצעות  תמומן  העסקה 
על  אושרה  הרכישה  העולמית.  פפסיקו  חברת 

ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, אך כפופה 
וכן  סודה-סטרים,  של  המניות  בעלי  להצבעת 

לאישורי רגולציה. 
לראשונה  הונפקה  הישראלית  סודה-סטרים 
367 מיליון  2010 לפי שווי של  בנאסד"ק בשנת 
הקשים  בימיה  דולר.   20 של  מניה  בערך  דולר 
דולר,  לכ-12  המניה  מחיר  צלל   2016 בתחילת 
אך היא הצליחה לרשום התאוששות משמעותית 
בשנתיים האחרונות. השלמת העסקה צפויה עד 

לינואר הקרוב.
גם בין כותלי  לייצר באז  האקזיט המוגז הצליח 
הכנסת, שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, בירך 
התעשייה  "קידום  סטרים:  סודה  מכירת  על 
והתעסוקה, היא משימה לאומית, אשר מימושה 

בפריפריה הדרומית, הנה ציונות אמיתית". 
על  בירנבוים  חזר  הכלכלה  שר  עם  בשיחה 
העובדה  ועל  לישראל  החברה  מחויבות 
הדגיש  וכן  בהסכם,  מאוגדת  זו  שמחויבות 
תכנית  את  לממש  הכוונה  את  השר  עם  בשיחה 
במשרד  לאחרונה  לחברה  שאושרה  ההשקעות 
קליטת  תוך   ,₪ מיליון   90 של  בהיקף  הכלכלה 
כי  מעריך  שהוא  והוסיף  חדשים  עובדים   155

כמות העובדים תגדל מעבר לכך.
רואה  "אני  העסקה:  על  בירך  האוצר  שר  גם 
גדולה  אמון  הבעת  סודה-סטרים  בעסקת 
בתעשייה הישראלית, ובמנהלים הגדולים ברמה 
של דניאל בירנבוים, שלקח מפעל שעמד על סף 
כישלון ועשה ממנו פאר היצירה בארץ ובעולם", 

אמר.
על  הוא  גם  בירך  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה 
הענק  עסקת  על  מברך  "אני  הגדול:  האקזיט 
שתעשיר גם את קופת המדינה וכן על ההחלטה 

החשובה להשאיר את החברה בישראל". 

איציק מצרפי 

יחד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ראיינו  כחלון  משה  האוצר  שר  עם 
בימים האחרונים שלושה מועמדים 
אפרים  פרופ'  ישראל:  בנק  נגיד  לתפקיד 
ציון  בן  ופרופ'  בלכר  מריו  פרופ'  צדקה, 
בימים  תתקבל  ההחלטה  זילברפרב  - 
מועמדים  ירואיינו  כי  וייתכן  הקרובים, 

נוספים.  
העבר,  וניסיון  פה  בעל  הסיכומים  על-פי 
יציע  נתניהו  הממשלה  ראש  כי  נהוג 
זכות  תשמר  ולכחלון  לתפקיד  מועמדים 

הוטו. 
שמו של פרופ' מריו בלכר הוזכר כמועמד 
נתניהו, עת  שקידם ראש הממשלה בנימין 
בשנת  פישר  סטנלי  לנגיד  מחליף  חיפש 
ארגנטינה,  יליד  הוא   )70( בלכר    .2013
מהאוניברסיטה  בכלכלה  שני  תואר  בעל 
בכלכלה  דוקטור  תואר  השלים  העברית, 
באוניברסיטת שיקגו, ובשנות ה-80 וה-90 

עבד בקרן המטבע הבינלאומית.
במועצה  מכהן  צדקה  אפרים  פרופ' 
ספרים  ופרסם  ישראל  בנק  של  המנהלית 
המקצועית  בספרות  רבים  ומאמרים 
כלכלה  המקרו  בתחומי  הבינלאומית 
ומכהן  והרווחה  המיסוי  ובתחומי 
כדירקטור בחברות מובילות במשק. צדקה 
כיהן בעבר בתפקידים שונים באקדמיה וכן 

כחבר בוועדות ציבוריות. 
תואר  בעל  הוא  זילברפרב  ציון  בן  פרופ' 
מאוניברסיטת  בכלכלה  ושני  ראשון 
מאוניברסיטת  שלישי  ותואר  בר-אילן 
משרד  כמנכ"ל  בעבר  כיהן  פנסילבניה, 
בר  באוניברסיטת  פרופסור  וכיום  האוצר 
ושוק  לבנקאות  הספר  בית  ודיקאן  אילן 

שימש  נתניה,  האקדמית  במכללה  ההון 
כמנכ"ל משרד האוצר בשנים 1999-1998. 
לכשיוחלט על מועמד ראוי ומוסכם, יובא 
לעבור  יצטרך  אך  הממשלה  לאישור  שמו 
בכירים  למינוי  הועדה  דרך  נוספת  משוכה 
תפקודה  אלו  שבימים  הציבורי,  בשירות 
שהוגשה  לבג"ץ  עתירה  בשל  בחסר  לוקה 

נגד מינויים חדשים בתוך הועדה עצמה. 

תפקידו של הנגיד

ישראל,  בנק  נגיד  של  המרכזיים  תפקידיו 
שהחלטותיו ותפקודו משמעותיים לכלכלה 
הישראלית כולה ולכיס של כל אחד ואחת 
ישראל,  בנק  ניהול  את  כוללים  מאתנו, 
היועץ  תפקיד  וכן  מדיניותו  התוויית 

הכלכלי לממשלה.
נשיא  ידי  על  מתמנה  ישראל  בנק  נגיד 
לתקופת  הממשלה,  בהמלצת  המדינה, 

כהונה של חמש שנים. 
התוויית  בעיקר  הוא  הנגיד  של  תפקידו 
שבאחריות  השונים  בתחומים  מדיניות 
המוניטארית  המדיניות  ביניהם  הבנק, 
שהיא בעצם קביעת גובה הריבית, מדיניות 
החוץ,  מטבע  יתרות  ניהול  החליפין,  שער 

הנפקת המטבע, רישוי לבנקים וכו'. 
חוק(  פי  )על  לממשלה  כלכלי  כיועץ 
השרים  ועדת  בישיבות  הנגיד  משתתף 
הכלכליים  ובדיונים  כלכלה  לענייני 
ישראל  בנק  חוק  החשובים של הממשלה. 
מאז  טוטאלית.  עצמאות  לבנק  מקנה 
סטנלי  פרופ'  כיהן   2013 ועד   2005 מאי 
סגניתו  מונתה  אחריו  הבנק,  כנגיד  פישר 
ומורדות  עליות  שידעה  פלוג,  קרנית  ד"ר 

ביחסיה מול הממשלה ושר האוצר. 

איציק מצרפי

הפיקוח על הבנקים הציב כיעד את שיפור יעילותה 
אותה  להתאים  בניסיון  הבנקאות,  מערכת  של 
לרמה הנהוגה במדינות מפותחות. לכן, דרש בנק 

ישראל מהבנקים לגבש תכנית התייעלות רב־שנתית. 
מערכת   ,2016 שלהי  מאז  בשטח  ניכרות  התוצאות 
משמעותי  צמצום  האחרונות  בשנים  עברה  הבנקאות 
צעד  היעילות  בשיפור  רואה  הפיקוח  אדם.  כוח  של 
חיוני להבטחת יכולתם של הבנקים להישאר תחרותיים, 

רווחיים ויציבים לאורך זמן. 
יחד עם זאת, מטרת הפיקוח היא ש"פירות ההתייעלות" 
יגולגלו לצרכנים במספר דרכים, ביניהן שיפור בחדשנות 
בעלויות  חיסכון  הבנקאיים,  השירותים  צריכת  ובנוחות 

בגין השירותים וחלוקת דיווידנד לבעלי המניות. 
הדיווידנדים.  שורת  זו  שנשאר  מה  כי  נראה  זה  בשלב 
שירותים  בקבלת  קושי  על  מדווחים  רבים  לקוחות 
אינטרנטיים, חרדים שאינם מחזיקים באינטרנט ומבוגרים 
שלא יודעים איך לעשות זאת, כמו כן עלויות השירותים 

עדיין לא הוזלו כפי שמצופה היה מהבנקים. 
העובדים  בתמהיל  שינוי  מחייבים  ההתייעלות  תהליכי 
בבעלי  עובדים  של  הדרגתית  והחלפה  הבנק  של 
מיומנויות וידע טכנולוגי. כך למשל, בתחום התשלומים, 
בתחום  מהפעולות  רבות  להחליף  מסוגלות  אפליקציות 
העברות הכספים והצ'קים שעשו בעבר עובדים.  בנוסף, 
הצורך ב"טלרים" המתממשקים  עם הלקוחות מצטמצם 
שניתן  הבנקאיות  הפעולות  להרחבת  הודות  משמעותית 
לבצע במכשירים האוטומטיים ולכניסתן של אפליקציות 
בנקאיות. כתוצאה מכך, בשנתיים האחרונות צומצם כוח 

האדם במערכת הבנקאות בכ–3,200 משרות. 
הוזלו  לא  הבנקים  שירותי  כי  המרכזית  הטענה  על 
העובדים  במספר  הגידול  כי  בבנקים  משיבים  כמצופה, 
שב–2017  לכך  הגורמים  אחד  הוא  הטכנולוגי  בתחום 
השכר  שהוצאות  העובדים  במספר  משמעותי  גידול  חל 
השנתיות בגינם גבוהות יותר, ונעות בטווח של בין 360 
ברמות  העובדים  במספר  ירידה  לצד  שקל,  אלף  ל–600 

השכר הנמוכות יותר - הטלרים. 
לעובדים  הן  ללקוחות  הן  קשים  שכאלה  שינוי  תהליכי 
בטווח  הבנקים  של  ההתייעלות  לבנקים,  תהליכי  והן 
ובאיכות  בזמינות  מסוימת  פגיעה  עימם  מביאים  המיידי 
לצרוך  הורגלו  שהלקוחות  כפי  הבנקאיים  השירותים 
הבנקים  על  בפיקוח  מבטיחים  זאת  עם  יחד  אך  אותם, 
והשינויים  ההתייעלות  שתהליכי  לכך  פועל  הפיקוח  כי 
הלקוחות  בכלל  התחשבות  תוך  הבנקים  ידי  על  יבוצעו 

למגזריהם וצרכיהם השונים. 

אקזיט ישראלי מוגז
אקזיט ענק: חברת פפסיקו העולמית רוכשת את החברה הישראלית סודה-סטרים ב-3.2 מיליארד דולר

שר הכלכלה ובירנבאום



הפרס הגדול 

בקוקה-קולה בחרו את 5 המשפחות 
שעשו טוב למען הקהילה – והן קבלו טוב 

בחזרה: חופשה מרעננת שהעניקה כוחות 
מחודשים, זמן איכות משפחתי מלכד 
וימים רצופים של הנאה והתאווררות 

בלגונה הכחולה בקפריסין מתנת קוקה-
קולה. המשפחות המאושרות חזרו בשבוע 
האחרון מחופשת הקיץ אשר כללה שפע 

של הפתעות, פינוקים, טיולים ואטרקציות, 
והזוכים חזרו לארץ מאושרים אחרי ימים 

גדושי חוויות ופעילויות מרתקות! בתוכנייה 
של החופשה הושקעו תכנונים ומחשבה 
רבה להנאתם של הנופשים. הזוכים נהנו 

מאטרקציות כמו טיול ג'יפים בנופים עוצרי 
נשימה, שיט בלגונה הכחולה ומיום קניות 

מיוחד במינו עם 1,500 שקלים מתנת 
קוקה-קולה. יעל בוימל, מנהלת קהל 

חרדי קוקה-קולה ישראל: "שמחנו לראות 
את חמש המשפחות חוזרות מהחופשה 

החלומית מלאי שמחה ועם כוחות 
רעננים ומחודשים להתחיל את "הזמן". 

בחופשת 'קיץ בעננים' הצלחנו להביע 
את ההערכה הגדולה למשפחות שעשו 

טוב למען הקהילה במעשים נפלאים 
ומרגשים. חמשת הזוכים נבחרו מתוך 
מאות משפחות שהשתתפו בפעילות 

ועשו טוב למען הקהילה. צוות השופטים 
התרגש מאוד מהסיפורים של המשפחות 

שהקדישו מעצמן למען הזולת והעניק 
להן את הפרס הגדול: חופשה חווייתית 
למהדרין בקפריסין, עם מיטב החוויות".



סבון אסלה בתוספת אקונומיקה

חברת סנו, החברה הישראלית המובילה 
למוצרי טיפוח ואחזקה לבית, משיקה 

את סנובון Javel, סבון אסלה בתוספת 
אקונומיקה. מותג סבון האסלות הנמכר 

ביותר והאקונומיקה הנמכרת ביותר -  
  Javel,מתאחדים למוצר מצוין אחד. סנובון

סבון אסלה דקורטיבי לניקיון והיגיינה עם 
אקונומיקה בכל הדחה, מנקה ביעילות, 

מנטרל ריחות  רעים ומספיק למספר רב 
של הדחות.



מחשבים מסלול מחדש

עם כל שאר ההחלטות הרעננות של השנה 
החדשה, כדאי לזכור כי גם בהתנהלות 
היומיומית שלנו יש דברים שלא כדאי 
להדחיק, כמו שירות בנקאי לדוגמה. 
מצאתם את עצמכם בשנה החולפת 

מגיעים אל סניף הבנק ונתקלים בדלת 
סגורה? העבירו אתכם מפקיד לפקיד? לא 
מצאתם מישהו בבנק שיוכל להקשיב לכם 

ולסייע בבעיה שנתקלתם בה? לקראת 
השנה החדשה קבלו החלטה חדשה: 

פשוט תעברו! בנק מזרחי-טפחות מזמין 

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

שם בשבילכם כדי להעניק לכם שירות 
ולדאוג שתצאו מרוצים. במזרחי-טפחות 

שמים דגש על זמינות גבוהה במיוחד של 
מגוון השירותים הבנקאיים, הן בסניפים 

הרבים הפרושים ברחבי הארץ והן במענה 
הטלפוני היעיל. מגוון ערוצי השירות 

הבנקאי, מאפשרים ללקוחות ליהנות מכל 
היתרונות ומשירות אנושי בצורה קלה, 
נעימה ונגישה. עדיין אין לכם בן אדם 

בבנק? אם לא תעברו, זה לא יעבור: 8860*



רוצים לזכות באלף ₪?

בימים אלו של תחילת שנה חדשה, בהם 
חוזרים הילדים לימי לימודים ארוכים, 

מזמינים אתכם ב'הוד לבן' ליהנות 
בכפליים: גם להכין לילדים כריך בשרי 

מושקע לארוחת הצהריים וגם  להיכנס 
להגרלה הגדולה על אלף ש"ח לקניות 

במתנה! איך? רכשו שני מארזי פסטרמות 
בטעמים אהובים של 'הוד לבן', חייגו 

למספר הטלאול של המבצע 03-9411404, 
פעלו בהתאם להנחיות והיכנסו להגרלה 

הגדולה שבסופה תוכלו להיות בין עשרות 
הזוכים באלף ₪ לקניות במתנה! ככל 

שתקנו יותר, תשתתפו יותר, כך תגדילו את 
סיכויי הזכייה שלכם!

כל מוצרי 'הוד לבן' המוצעים בכשרות 
המהודרת של הרב רובין משתתפים 

במבצע: מגוון הפסטרמות, השניצלים, 
הקציצות, הנקניקים והנקניקיות. המבצע 
מתקיים בין התאריכים י"ד באב 26/7/18 

עד כ"ו באלול 6/9/18. ט.ל.ח.



חיבור טכנולוגי כשר 

ענקית מיזוג האוויר, 'אלקטרה', שהולכת 
יד ביד עם הציבור החרדי מזה עשרות 

שנים, מביאה פתרון לאנ"ש גם בתקופה 
כה מתקדמת, ויחד עם זאת הכרחית 
לשמירה על צביון של טוהר המחנה. 
'אלקטרה' פיתחה שתי אפליקציות 

חכמות, האחת לצרכנים והשניה 
למתקינים, כאשר שתיהן בעלות הכשר 

ומתאפשרות להורדה דרך אינטרנט מוגן.  
אפליקציית 'אלקטרה סמארט' – מיועדת 

לשליטה ותפעול מרחוק של המזגנים 
החכמים החדשים של 'אלקטרה'. 

האפליקציה מאפשרת תפעול מלא של 
המזגן לרבות כיבוי והפעלה מכל מקום, 

בכל זמן, שינוי הטמפרטורה הרצויה 
בכל אחד מהחדרים בנפרד, כיוון עצמת 
המאוורר, מצבי עבודה והגדרת קבוצות 

מזגנים ושליטה מרוכזת בהם תחת 
משתמש אחד. במיוחד עבור שומרי שבת 

- קיימת באפליקציה אפשרות לכוון את 
הפעלתו העתידית של המזגן לכמה פרקים 

ביום, מה שמבטיח גם חיסכון באנרגיה. 
בנוסף, המערכת לומדת את אופן הפעלתו 
ופעולתו של המזגן ויודעת לזהות תקלות. 

ברגע שהיא מזהה חריגה תפעולית או 
תחזוקתית במזגן, היא שולחת התראה 

אונליין עם מספר התקלה הן ללקוח והן 
למערכות במוקד השרות. אפליקציית 

'אלקטרה פרו' – אפליקציה לקהל מקצועי. 

היא מיועדת למתקינים, טכנאים וכו', ויש 
בה את כל החומר הטכני, חיבור למוקד 
הטכני, הפעלת אחריות למזגנים, קודי 
תקלות וכל שירות שאיש מקצוע עשוי 

להיתקל בו במהלך עבודתו.



"עוד תודי לי"

גיטי ממליצה מניסיון אישי: "חודש וחצי 
לפני ראש השנה, זכיתי להינשא. אם יש 
משהו שמאוד הערכתי אצל הוריי בערב 

חתונתי, זו העובדה שהם לא חסכו ממני 
כלום. "אם קונים – קונים את הטוב ביותר", 

הבהירו לי. "רהיטים, מכשירי חשמל, אלו 
דברים שקונים להרבה שנים", הוסיפו 

כשראו את מבטי המופתע בעקבות חיפוש 
אחר דגם איכותי של מקפיא. "זה נראה לך 

מוזר, ואולי אף מותרות, אך תראי שעוד 
תודי לי", אמא שלי חייכה בטוב לב ואני 

תהיתי מתי אתחיל למלא אותו. שבועיים 
לאחר נישואיי דפקה שכנה על הדלת. היא 
התנצלה על ההפרעה אבל הריחות שיצאו 

מהבית לא הותירו לה ברירה. התברר 
שהיא במצב רפואי לא פשוט, ולא תוכל 
להיערך בהתאם לראש השנה. "חשבתי 

להציע לך תשלום עבור עוגות לחגים. 
אני רוצה שבבית ירגישו כמה שפחות את 
האתגר הבריאותי שלי", אמרה. הסכמתי 

מיד ובשמחה. גם זכיתי להכנסה קטנה 
נוספת מהצד, גם עשיתי חסד, וגם היתה 

סיבה טובה לחגוג את הנדוניה שלי. 
מתוך ניסיון שכבר הספקתי לצבור, אני 
ממליצה לכל מי שבדרך לרכוש מקפיא 

חדש, לקחת מקפיא של 'ליבהר'. מקפיא 
איכותי עם יכולת קירור גבוהה, בעל 

מגירות שקופות ואטומות לחלוטין, הפרדה 
מלאה בין בשר לחלב, אפשרות להקפאה 

לאורך זמן ושמירה מקסימאלית על 
טריות המוצרים המוקפאים. גם הלכתית 

הוא מומלץ ביותר – וללא בעיית חילולי 
שבת. ניתן להוסיף למקפיא את התקני 
השבת המהודרים של 'משמרת השבת' 

ולשמור על אחריות היצרן בתוקף גם 
לאחר התקנת ההתקן. בערב ראש השנה 

ה'ליבהר' שלי היה עמוס לעייפה בקינוחים, 
עוגות שונות ובעיקר עוגות דבש ודובשניות. 

הסיפוק שהיה לי בעת הדלקת נרות החג 
ובקשה לשנה חדשה טובה ומתוקה – היה 

גדול ומיוחד". 



מתחילים שנה מתוקה 

הילדים חזרו ללימודים ואיתם גם חזר 
הכריך האהוב ביותר ישראל: כריך עם 

ממרח "השחר העולה". דורות של ילדים 
ומבוגרים גדלו על הטעם המופלא 

והמוכר, טעם מתוק של ילדות שאי אפשר 
לשכוח. שנה חדשה תיכף נכנסת ואיתה 
גם ההכנות המרובות לחג. החיפוש אחר 

מתכונים חדשים החל ומכל בית עולים 
ניחוחות מתוקים של אפייה וקינוחים. 

"השחר העולה", המותג המוכר והאהוב 
הנמצא בכל בית בישראל, מתאים במיוחד 

לעוגות וקינוחים. ממרח הפרווה "השחר 
העולה", הוא פיתרון מצוין לשילובים 

מעניינים ומקוריים שיפארו את שולחן החג 
המשפחתי והמהודר. רבים מהקונדיטורים 

המובילים בישראל משתמשים בממרח 
למאפים שלהם. סדרת "השחר העולה" 

למהדרין כוללת את ממרח פרווה וממרח 
חלבי בכשרות בד"ץ העדה החרדית לימות 

השנה.



שנה טובה ומתוקה 

שנה חדשה עומדת בפתח וכולנו 
מתפללים שתהיה שנה טובה ומתוקה. 
בשמרלינגס מזמינים אתכם להמתיק 
את הימים הללו עם מגוון השוקולדים 

בטעמים האהובים, החל מסדרת ה'רוזמרי' 
– שוקולד במילוי פרלין משובח במגוון 

טעמים, המשך בסרת ה'סוליד' הקלאסית 
הכוללת שוקולד לבן עם שקדים, 

שוקולד מריר או חלבי, שוקולד כרמל-
מתוק מלוח ועוד וכלה בחטיפי המינור 

הנימוחים והמשובחים. כל השוקולדים של 
שמרלינג'ס כשרים בכשרות המהודרת של 

"בד"צ קהל עדת ישורון ציריך.



חולצות התלבושת נראות חדשות 

בימים אלו, חוזרות התלמידות לספסל 
הלימודים כשהן לבושות בחולצות 

התלבושת המוקפדות. ברוב מוסדות 
הלימוד, חולצות התלבושת הן מבדים 

בגוונים בהירים והן נוטות להתלכלך 
בקלות. לפעמים אף בכתמים שלא תמיד 
יורדים בכיבוס רגיל במכונת הכביסה. עם 

אבקת ווניש קליה גולד בעלת הנוסחה 
העוצמתית שמסירה גם כתמים קשים 

תוך 30 שניות בלבד, תוכלי לטפל בכתמים 
שעל חולצות התלבושת ולהסירם עד 

לתוצאה מעולה של נקי כמו חדש! איך? 
שפכי על הכתמים את אבקת ווניש קליה 

גולד מהולה במעט מים, שפשפי 30 שניות 
בלבד והכניסי לכיבוס במכונה. הכתם 
יוצא נקי לחלוטין. במקרה של כתמים 

קשים יותר או בגדים הדורשים התייחסות 
מיוחדת, מומלץ לבצע תהליך של השריה 
במשך חצי שעה במים שנמהלו עם וניש 

קליה גולד ולאחר מכן לכבס כרגיל.



טעמים שילדים אוהבים 

לקראת החזרה לבית הספר ולשגרה, 
קולגייט משיקה בימים אלה 2 משחות 

שיניים המותאמות במיוחד לילדים: משחת 
שיניים לילדים קולגייט סמיילס לגילאי 

2-5 - פותחה במיוחד עבור ילדים בגילאי 
2-5 להגנה על שיני החלב מפני עששת 
ולטיפול עדין בחניכיים הרגישות. בטעם 

שילדים אוהבים, ניקוי עדין בטעם מנטה 
עדין, הוכחה מדעית כמגינה מפני עששת 
ועל זגוגית השן - ההתחלה הטובה ביותר 

לחיים עם חיוך בריא! משחת שיניים 
לילדים קולגייט דמויות מצוירות לגילאי 
+6 -פותחה במיוחד עבור ילדים בגילאי 
+6 עם שיני קבע, משחת שיניים בעלת 

ריכוז פלואוריד גבוה להגנה מפני עששת, 
ניקוי עדין בטעם שילדים אוהבים, הוכחה 

מדעית כמגינה מפני עששת ועל זגוגית 
השן, בעיצוב דמויות מצוירות האהובות 

על ילדים.

לתינוק שלי בלי סוכר לבן בבקשה

בבואכם לבחור תחליף חלב לתינוק, 
מומלץ לעיין היטב ברשימת הרכיבים 

ובמידע הקיים על המוצר. כשם שההזנה 
הטבעית מכילה סוכר ייחודי בשם לקטוז 
המספק אנרגיה לתינוק ותורם לספיגת 

הסידן כך גם תמ"ל חלבי צריך להכיל 
לקטוז ואינו צריך להכיל סוכר לבן .סוכר 
לבן הוא הסוכר בעל המתיקות הגבוהה 

ביותר ומרגיל את התינוק למתוק. למה לא 
סוכר לבן? סוכר לבן המכונה גם סוכרוז 

הוא הסוכר בעל המתיקות הגבוהה ביותר 
והוא מתוק פי 6 מלקטוז ולכן צריכה 

שלו מייצרת הרגלי אכילה לא רצויים של 
העדפה לטעם מתוק בנוסף,  סוכר לבן 

בעל פוטנציאל גבוה יותר להזיק לשיניים 
ועלול להוביל לעודף משקל ולהשמנה. 

במטרנה שמים דגש מיוחד על נושא זה, 
ובכל תחליפי החלב החלביים של מטרנה, 

אין סוכר לבן או חומרי טעם באף אחד 
מהשלבים.



ניחוח של בושם באוויר

לסנו יש פתרון מצויין ההופך ריח רע 
לניחוח נעים של בושם: "סנו מוד"- סדרת 

מבשמי אוויר נטולי גז בניחוחות בשמים 
מפורסמים המכילים מנטרל ריחות רעים. 
סנו מוד מפיץ ניחוח נעים בחדרי מגורים, 

אמבטיות, ושירותים בבית ובמשרד. בנוסף 
תוכלו לאחסן בקבוק בישום בתא הכפפות 

וליהנות מניחוח הבושם גם במכונית 
המשפחתית. להשיג במגוון ניחוחות 

בשמים מפורסמים. 



סופר מבצע!
 'סופר מבצע' שרץ ב-5 שבועות 

האחרונים, הסתיים שבוע שעבר ורשם 
הצלחה אדירה עם יותר ממיליון לקוחות 

שהגיעו ל-29 סניפי הרשת הפזורים 
ברחבי הארץ. בעקבות שיתוף הפעולה 

עם 16 חברות מזון מובילות, הפך המבצע 
למוצלח לכל הצדדים, ובעיקר לציבור 

הצרכנים. מבצע הקיץ המסורתי של 'נתיב 
החסד' היה אטרקטיבי השנה יותר מכל 

שנה אחרת, בעקבות שינוי הקונספט 
של המבצע. סקרים מראים שצרכנים 

מעדיפים כסף על פני מתנה פיזית, ולכן 
שונה הפורמט למבצע של זכיות בפרסים 

כספיים, שהיה בנוי מ-3 שלבים:
בשלב הראשון: לקוחות שקנו מעל 100 

שקלים ממגוון מוצרי החנות, מתוכם 39.9 
ש"ח מהמותגים המשתתפים במבצע - 

קיבלו כרטיס גירוד. סה"כ חולקו עשרות 
כרטיסי גירוד עם מתנות בשווי כולל של 

כמעט 100,000 ש"ח. בחלק השני של 
המבצע: רדיו קול חי, שלח כתב שטח 
בשידור חי לביקור פתע בסניפי נתיב 

החסד ברחבי הארץ, שם זכו 11 קונים 
בכל כסף הקניה בחזרה! ובחלק השלישי - 
ההגרלה הגדולה: זכו משפחת שריקי מבני 

ברק ומשפחת אדלר מאשדוד ב-30,000 
ש"ח כל אחת, לקניות ברשת במשך 

שנה. זאב כהן מאלעד זכה במקרר מלא 
מוצרי חלב ושתיה. ומשפחת שטינהרטר 
מירושלים זכתה במקפיא מלא קפואים 

וגלידות.

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

 קצרצרים
'ברקן', היקב הישראלי המעוטר ביותר 

בתחרויות יין בינלאומיות, משיק לקראת 
ראש השנה בציר 

חדש לסדרת 
 Altitude  היוקרה

 +585/+624/+720
בציר 2014. היין 

מגיע במארז 
מהודר. מחיר 

מומלץ לצרכן: 
₪ 120

יטבתה מרחיבה 
את קטגוריית 

השמנות המתוקות 
עם קצפת צמחית 

פרווה במתיקות 
מעודנת בטעם 

יטבתה

חב' "חסלט עלי קטיף" גאה להציג 
את המוצר "לבבות חסה קיסר" 

מוכנה לאכילה, רק לשטוף ולהגיש 
מהמדף ישירות לצלחת, להגשה 

חגיגית ומלאת בריאות

מתנה מושלמת לחגים: לראשונה, 
שיבאס ריגאל, וויסקי היוקרה מספר 

1 בעולם בשיתוף 
פעולה ראשון מסוגו 

עם 'פינינפארינה', 
חברת העיצוב 

האיטלקית 
היוקרתית הידועה 

בעולם, ביצירת 
מופת של מארז 

שיבאס 18 מהודר 
וחגיגי במהדורה 

מיוחדת ומוגבלת. 
מחיר מומלץ 
לצרכן:249 ₪

סלטי צבר, מותג החומוס והסלטים המוכר 
והאהוב, מציג את סלט חציל בטעם כבד 

מסדרת סלטי השף- רפי כהן בכשרות 
מהודרת של בד"צ העדה החרדית

'יקב סגל', משיק כמה סוגי מארזי 
יינות חדשים ואלגנטיים אשר ישמשו 
כמתנות מושלמות למארחים בחגים. 
בתמונה: מארז מהודר וחגיגי המכיל 

 -Free Run שני יינות מסדרת האיכות
קברנה סוביניון בציר 2016 ומרלו בציר 
2016 ו-2 כוסות יין איכותיות ויוקרתיות 

במתנה– 135 ₪

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 י"א באלול תשע"ח 622/8/18
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7 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18

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

7י"א באלול תשע"ח 22/8/18

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים 
מרעננים את הארון עם קולקציית 

הבגדים של רנואר 























 







AHAVA מעבדות ים המלח, החברה המובילה בעולם 
לטיפוח על בסיס מינרלים מים המלח, מציגה מתנות 

מעוררות השראה לעונת החגים הקרובה, בתיק או מארז 
בעיצוב ססגוני  

נעמן, המותג המוביל בתחום הבישול 
והאירוח, משיקה את Smokeless - סדרת 

מחבתות  יציקה ראשונה מסוגה בעלת 
פטנט קוריאני בלעדי לבישול ולטיגון ללא 

ריח וללא עשן

קרם פנים חדשני למותג 
הטיפוח Glam Glow המעניק 

מראה מאט זוהר

חוזרים לבית הספר עם עור נקי מבעיות עם 
דרמקסול מבית ד"ר פישר: סדרה טיפולית 

לעור בעייתי לשגרת ניקוי, לטיפול בעור 
ולשמירה על היגיינה

רשת istore מציעה  אוזניות 
אלחוטיות מבית Coda אוזניות 

Bluetooth אלחוטיות ונוחות, 
המציעות דרייבר 40 מ"מ לאיכות 
סאונד מצוינת, מיקרופון מובנה, 

וסוללה חזקה המאפשרת זמן 
טעינה 1.5 עד 2.5 שעות, וזמן 

עבודה 8-10 שעות 

CHIC משיק פלטת לקים 
בגוונים פסטלים, קרירים 

וצוננים במהדורה מוגבלת

מותג הדרמו-
קוסמטיקה הבינלאומי 

לה רוש-פוזה מרחיב 
את סדרת - ליפקאר  

LIPIKAR ומשיק 
מוצר חובה בכל תיק: 
 , +AP ליפיקאר סטיק

סטיק להרגעה מיידית 
של עור מגורה ותחושת 

אי נוחות

סובינקס מותג 
הפרימיום הספרדי, 

מציג קולקציה 
חגיגית לכבוד השנה 

החדשה:
 Rose et קולקציית 

Bleu וינטג' עכשווי 
בצבעי ורוד וכחול 

קלאסיים

רשת ההנעלה הגדולה WESHOES משיקה את קולקציית 
סתיו חורף 2019 ומביאה חידוש חם ונעים: צבעי המפתח של 
הקולקציה הם בגוונים הכהים, טקסטורות רבות ואפליקציות 

בשילוב הטרנדים המובילים בעונה

בית האופנה 
flamingokids משיק 

קולקציית חורף 2019 - 
הצבעוניות בקולקציה 

דרמטית של לבן-
שחור-אדום, בשילוב 

עם הבזקים רכים של 
ורוד רך וחצאי טונים 
הם אלו שיוצרים יחד 

קולקציה מדויקת לכאן 
ולעכשיו

ROYALTY, יוצאת 
במבצע קיץ חם עד 50% 
הנחה על מגוון תכשיטים 

ושעונים ובנוסף תיק 
צידנית איכותי, שומר 

קור וחום, מתנה בקניית 
שעון סייקו מעל 1000 ₪ 

המבצע עד ה – 31.8.2018

סנו משיקה את סנו סושי – 
מפת ניילון שקופה בגליל, 

באריזה עם סכין הזזה לחיתוך 
קל ונח לפי האורך הרצוי

סוף סוף פתרון לבעיית תפרחת החיתולים 
בשבת: קאבילון – תכשיר למניעת תפרחת 

חיתולים, יוצר שכבת הגנה שמפרידה 
לחלוטין בין העור ליציאות למשך 3 ימים 

בטיפול אחד, קאבילון זמין ומסובסד 
בקופות החולים

תפוח טכנולוגיות טבעיות 
מציעה סרום לשיקום 

והזנה אינטנסיבית לעור 
הפנים על בסיס שמן 

רימונים המכילה למעלה 
מ-60% חומצת שומן 

לינולאית המגבירה את 
גמישות העור

לפאגי, הבנק הבינלאומי
דרוש/ה עובד/ת 

קו"ח ניתן לשלוח לפקס: 03-5134183

 5 שנות לימוד בישיבה/ תעודת הוראה/
  לימודים לקראת תואר ראשון
 יכולת שליטה טובה במחשב

 עברית וחשיבה אנליטית
 העבודה אינה משרת כח אדם

הקריטריונים הדרושים למשרה:

לתפקיד פקיד בנקאות בבני ברק 

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
קילו 

קרפיון 
ב- 27& לק"ג

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2

ביום שישי 
פתוח עד 

השעה 14:00



האגף
לשירותים חברתיים

המחלקה לטיפול
באזרח הותיק

הזמנה
היחידה לטיפול באזרח הוותיק

שמחה להזמינכן אזרחיות וותיקות למופע סיום החופש הגדול

נשמח לראותכן,
גילה אוזן
רכזת תחום אזרחים וותיקים
וצוות העובדות.

משרד הרווחה
ושירותים חברתיים

עם האומנית זמרת ענבר טביב-
במופע סיפור אישי בליווי שירה.

המופע יתקיים אי"ה ביום רביעי,
י“ח באלול ה'תשע"ח (29/8/18).

במתנ"ס " נווה אחיעזר" רחוב אורליאן 29, בני-ברק.
המופע יתחיל בשעה 10:00 בבוקר בדיוק!

- השתתפות בעלות סמלית 10 ₪.
- מותנה ברישום מוקדם אצל גב' שוימר בימים א-ה

   בין השעות 10:00-12:00 בטלפון 5776402.

רחל שוימר
רכזת פרויקטים

"בשביל הצמיחה"

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום שני,
ט"ז באלול ה‘תשע"ח (27/8/18)

בשעה 18:15, ברחוב בעל התניא 34, בני ברק

מרכז שקדמרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: ב', ד', ה' 14:30-8:30, יום ג' 18:00-11:0 
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-6186832 | מייל

 

 

מזמין אתכם להרצאתו של: 

הרב משה בויאר 
"ממטלה לשליחות"

הנושא: חיזוק כוחות הנפש באמצעות מידת החסד

האגף
לשירותים 
חברתיים

מיועד לנשים | כניסה חופשית

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

 
  

אגף 
החינוך

אמהות, נשות הוראה ומקצוע, הנכן מוזמנות
לערב פתוח ומפגש עם הצוות המכשיר בתחומי הנחית הורים ומשפחה.

סדר היום:

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים
משפחה וקהילה

"...שעת רחמים  ועת רצון"

19.00 – 18.45     מפגש רעים ורישום למסלולי ההכשרה: הנחית הורים. 
20.00 – 19.00     הרב אהרון מרגלית – מחבר הספר "אתהלך"  

                                 "הורים על אף הכל" 

20.15 – 20.00     המכון כבית מגדל, למשתלמות ולבוגרות  –  דבר בוגרת.
20.30 – 20.15     דברי ברכה  הרב חנוך זייברט – ראש עירית בני ברק

   הרב אליעזר סורוצקין – מנכ"ל החינוך העצמאי

21.45 – 20.45     רות וחני בר אור  - אם ובת משוחחות על תסמונת דאון. 
                                מבט אישי של רות – הבת  וחני – האם, על התסמונת

                     וקבלת אדם עם מוגבלות בחברה.
                                מנחה: הגב' גיטה לויפר – מנהלת המכון והמרכז

                                מילות סיכום ומבט על  שנה"ל תשע"ט.

המקום שמשלב שליחות עם מקצוע
ערב עיון אלולי

הכרות עם מסלולי ההכשרה ללימודי תעודה

לרישום למכון ולפרטים: 050-4168012 שרי, 052-7185320 רחל

נושא הערב: 

שיתקיים בס"ד ביום שלישי י“ז באלול תשע"ח (28.8.18)
באולם הכינוסים במרפ"ד, רח' שלמה המלך 12 בני ברק.

ערב העיון בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.



 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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(_____________________________________________

 בטבריה באיזור עמי 
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 לתווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756, 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במהוליבר 6 חד', יפה 
ומושקעת, מחולקת ל-4 
חד' בק"ג ומעליה 2 חד' 

וגג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה. 2,850,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

3,200,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)34-34ל(תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

י”א - י”ג באלול תשע”ח  
22-24/8/2018
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אשקלון

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר חזית, 
ק"ג ואחרונה, ללא מעלית 
עם גג בטון וחניה צמודים 
בטאבו, 2,600,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

 ,03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,750,000 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 הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חד' + יחידה 
מושכרת של 2.5 חד', 3 
כ"א, מאווררת עם נוף, 

3,060,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

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

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
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08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 בחברון באיזור שמידמן 
דירת 5 חד' ק"ג ומעליה 
3 חד' עם סוכה ענקית 

סגורה. מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

,050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

4-4.5 חדרים

בית שמש

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

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

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

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742
+5 חדרים

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

  באיזור נתן הנביא, 
5 חד', ענקית! 150 מ"ר, 

ק"ג+מעלית, סוכה גדולה, 
_____________________________________________)31-34ל(חניה. 050-5995699 תיווך

 5 חד', ענקית, יפיפייה 
באמת+יח' הורים+יח"ד 

מושכרת, ש.מעולה לל"ת 
_____________________________________________)32-35ל(050-4114142

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)34-35ל(מאושרת. 053-8238066

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

בקומה ב', 3.5 חד', 
קומפלט ובקומה ג' 3 
חד', קומפלט. הדירות 
משופצות ומושכרות, 

מתאים גם לטאבו 
משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

דופלקס, 8 חד', ענקית, 
220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר 3,390,000 

ש"ח סופר נדלן 
058-4569962
050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס, 7 
חד', מקסים ביופיה, 
לאחר שיפוץ+מטבח 

גדול, סלון 46 מ"ר, 
מרפסת שמש, 64 מ"ר, 
מרפסת שרות וגג צמוד 

52 מ"ר, 4,575,000 ש"ח 
050-5511847)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באלעד

דירת 4 חדרים
מושקעת מאד, + יחידת הורים,
אופציות הגדלה משמעותיות

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

 בבר אילן 3 חד', ק"ג, 
סוכה על הגג, סורגים, מזגן, 
1,150,000 ש"ח תיווך יעקב 

0544901948)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
קומה רביעית, ברחוב 

מנחם באזור אחיה 
השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 

ומעליה חדר עם שירותים 
וגג ענק. הדירה מפוארת 
ומושקעת מאד, 2 חניות, 

חזית 3,490,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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(

 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(

 בבן פתחיה, 5 
חד'+מחסן וחניה בטאבו, 

3 כיווני אויר, קומה 
א'+מעלית+מיזוג. 

050-2525025)33-34(

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין בוטיק, דירה 

בקומה. תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בנחמיה/עזרא 
5 חד', ענקית, חזית+ 

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979

 ביואל ק"א, 4 חד'+יח"ד 
שמורה 94 מ"ר, עם אופציות 

להרחבה לל"ת 
03-5780419)33-36(_____________________________________________

 בבר אילן, חדשה, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב+סוכה לל"ת, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
050-6561605)33-36(_____________________________________________

 מבחר וילות מהממות 
ברחבי אשקלון מגרשים ודירות 

להשקעה במרינה עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 דירות להשקעה במחירים 
מוזלים, שירות למגורים 

בסביבת הים עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11 4+2 חד' 145 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, מחולקת, מושכרת, 

קומה +1סוכה גדולה תיווך 
 050-4122744)34-34(_____________________________________________

 ברמת אלחנן
3 יח' דיור 95 מ"ר, 

משופצת+אופציה ל-45 
מ"ר, טאבו משותף, 

1,500,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירה יפה, משופצת, 65 

מ"ר+חצר גדולה, פרגולה, 
ממוזגת, קרוב ללעלוב, 

דלוקס-נכסים 
054-8451271)34-34(_____________________________________________

 ברש"י 100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-7,600 
ש"ח משופצות מהיסוד 
2,500,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(

 ברימון/קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירות, ק"ב, 
חזית+אופציה מיידית של

25 מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בהגר"א יח"ד מטופחת, 

מסודרת, מרוהטת 
ומרווחת+ מרפסת סוכה 

053-3121640)34-34(_____________________________________________

 בנייה חדשה!! בבית 
יוסף, דירות3/4 חד' יפות החל 

מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב-
הארץ תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3-4חד' יפות. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בראשונים, בבניין 
חדש, פנטהאוז מחולק 

ל-3 חד'+מרפסות, 
כולל חניה בטאבו, 

ב-2,500,000 ש"ח גמיש
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'
+גג עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 במנחם בגין פ"כ דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה וחצר 25 מטר, "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
דירת גן, 5 חד', 120 מ"ר, 

בנוי+חצר 100 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה, כניסה 

נפרדת, 8 דיירים, מיקום 
מצוין+חניה 3,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-3344721 8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון 
דב פנהאוז מפואר ויחודי 

200מ"ר, 4,000,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 

 B.D.A 3,900,000 ש"ח תיווך
054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר  6 חד', כ-230 
מטר, מרפסת ענקית+תוכנית 
לחלוקה, חזית+מעלית+חנייה 

3,460,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בויז'ניץ דופלקס 
200 מ"ר+אופציה 

מיידית לעוד 100 מ"ר, 
רק 3,500,000 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר/
חבקוק דופלקס 140 

מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, שמורה 
2,250,000 ש"ח דלוקס-

_____________________________________________)34-34(נכסים 054-8451271

 בקרייה דופלקס מפואר 
250 מטר, עם מעלית, אופציה 

לחלוקה בקלות, "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה, 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 

חזית, משופצת כחדשה,
2,850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

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

מחולק ל4 חד'+מרפסת גדולה 
בגג+יחידת דיור בקומה ג', 

חזית, מאווררת, חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 באדמו"רי אלכסנדר 
10 חד', ק"ג, 200 מ"ר, 

דופלקס, מחולקות בכניסות 
נפרדות רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 לחטוף!! רח' ביאליק 
דופלקס כ-140 מ"ר, מחולקת 

ל-4 )ז.לשיפוץ( 1,510,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 באיזור העירייה 8 
חד', ענקית ויפה, ניתנת 
לחלוקה, רק 3,300,000 

ש"ח "א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברחוב יואל 130 מ"ר, 
5 חד'+ מרפסת סוכה, קומה 

א', 3 כווני אויר, איזור שקט 
ומרכזי תיווך 052-7616600

053-2475946)34-35(_____________________________________________

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

ל-4 חד'+יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה 

גבוהה+סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רמב"ם, 
5 חד', 125 מ"ר+אופציה, 

ק"א+מעלית+חניה+מחסן 8 
מ"ר בק"ק, מחסן בתוך הבית, 
משופצת, 3 כ"א, 2,430,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במנחם 5 חד', 
120 מ"ר+סוכה 12 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
1,980,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 הר השלום 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 

לים רי/מקס משהדסקל 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשישון ה', 
5 חד', כ-115 מ"ר+מ.

סכוה+מעלית ח.מהקבלן 
1,950,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בלוין דירת נכה, 5 
חד', ענקית, חדשה, מיידית 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדב הוז, 
4 חד', משופץ, ק"א, חניה, 

רח' הירדן, 4.5 חד', כ-94 
מ"ר, אופציה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, חזית, סוכה, חניה, 

_____________________________________________)34-34(ק"א, תיווך 050-4144602

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

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 ז'בוטינסקי/אבוחצירא 
בגמר בניה אכלוס עוד 10 

חודשים, שירת 4 חד', ק"ק, 
בלי חצר 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(אלבה נדל"ן 054-8446671

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד', 103 מ"ר, 

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חזק ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)34-34(חניה, תיווך 050-4122744 

 בעלי הכהן, כ-90 
מ"ר+סוכה, קומה 

ראשונה, חזית, רק 6 
דיירים!, ב-1795,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 דירת 4 חד' גדולה ויפה, 
 B.D.A 1,600,000 ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' 2,100,000 ש"ח 
 B.D.A יפה וגדולה תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע, 
באבן גבירול 1.65  
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 

ק"ב, אופציה ענקית 
לבניה, 1,650,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 מציאה בזוננפלד 4.5 
חד', ק"ג, מעלית, 120 
מ"ר, 2 מרפסות, סוכה 
1,990,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור פרל 4 חד', 
חדשה וגודלה, נוף 

מדדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד', 90 מ"ר, משופצת+סוכה, 
ק"ג, א.בגג סטון כולל חתימות 
שכנים, 4 כ"א, חניה משופת, 

1,980,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד', חדשה 
2,200,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג 

בגג בטון+חתימות לבנייה 
מיידית+חניה 2,200,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,685,000 ש"ח  
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים, 4 חד', 

בניין חדש, ק"ב+סוכה, 
חזית+מעלית, מיידי 

1,770,000 ש"ח 
גמיש  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בזוננפלד
4.5 חד'+מרפסת גדולה 
כ-120 מ"ר 1,880,000 

ש"ח גמיש תיווך 
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', חדשה, כ-100 
מ"ר, ק"ב, 3 כ"א 2,150,000 
ש"ח +מ.שמש/סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש כ-90מ"ר, 

3כ"א, קומת קרקע 1,600,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד' מפוארת, ק"ב, 3כ"א, 

2,600,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/
הר סיני+ליווי בנקאי דירות 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

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

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור דב גורנר, 
בבניין חדש, 4 חד', 

מושקעת רק 1,600,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 איזור שפירא משופצת, 
מרווחת, מעלית, חניה 

_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד', 90 מטר, ממ"ד 

וזוכה, קומה 4, דירה חדשה, 
1,630,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור הרצוג 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל-3 חד'+יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה+זוכה, 

ק"ג)פיר למעלית( חזית+א.בגג 
בטון 1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 
חד',115 מ"ר+יחידה בקרקע 

26 מ"ר+מרפסת שמש, 
ק"ב+מעלית, 2,290,000 ש"ח  

גמיש )לא כולל את היחידה(
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה + כל 
התוספות, מוארת, מאווררת, 

שטופת שמש, מ. מרכזי 
+ מזגן בכל חדר, פרקטים 

בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף 
שיש + ג'קוזי, מטבח גדול 

מושקע חדש, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 
+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי 

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

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

2,000,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)32-32(_____________________________________________



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

 ברח' שפירא דירת גן, 3 
חד'+חצר גדולה+פרגולה רק 

690,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

  מיידי מציאה מתיווך 
2 חד', 3 כ"א, ברח' ביאליק, 

שקטה, מצוינת להשעה, 
טאבו מסודר, 930,000 ש"ח 

050-3333699)33-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

וילות ובתים

 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

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

 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
1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

מגדל העמק

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________ +5 חדרים

+5 חדרים
+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

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

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 הזמנות למשקיעים!!! 
בשמואל הנביא, 5.5 חד', 

מפוצלת ל-3 דירות, מושכרות 
ב-9,500 ש"ח+מרפסת וחצר 

פרטית בקרוב תמ"א-38 
2,040,000 ש"ח 

050-4102542)24-36(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
מרפסת ענקית 40 מ"ר 

+ אופציה לבניה על הגג, 
ממוזגת ק"ד

054-3977018)29-36(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
בעלזא  2 יח' של 
2 חד', משופצות, 
בק"ק ומושכרות, 

1,450,000 גמיש, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 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(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר 
ומושקע ק"9, שטח 240 

מ"ר, כולל 3 מרפסות 
ומטבח מושקע, נוף 

פנורמי עד הים, ברמת 
הדר ליד רח' מנחם בגין 
4,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-53608742)32-32(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

+מיזוג+מעלית 
053-3173323/02-58166338)32-35(_____________________________________________

עמנואל

ערד

 בעמנואל 4 חד' 110 מ"ר 
+ 2 מרפסות משופצת + נוף 

יפה 570,000 ש"ח
_____________________________________________)28-34ל(054-2300995

4-4.5 חדרים

 בחברון ליד הר' קוק 
השקט, 3 חד' עם מרפסת 

בשטח של 4.5 חד', 
שמורה ויפה, חזית, ק"ב 
2,000,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ה', 100 מ"ר+ 
20 מ' אופציה, דירה 
יפה, בנין חדש, ק"ג, 

2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-3329999

 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 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ישעיהו 
4 חד' גדולה כ-100 מטר, 
ק"א חזית, לא משופצת 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742 5797756)27-27(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בירושלים, 3 חד', ק"א, 
3 כ"א+אישורים להרחבה 

2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-40ל(050-7793693

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
87 מטר, קומה 1, משופצת+ 
מחסן וחנייה, 1,750,000 ש"ח, 

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

 בהזדמנות ברח' יגאל, 
3 חד', חדשה לחלוטין, 

כניסה פרטית מתוך 
חצר משותפת, מיידי, 
מפתח תיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

34מ"ר+מחסן+חניה, נוף, 
ק"ב, 2,190,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 בסנהדריה, 4 חד', גדולה 
ומשופצת, ק"ב, אפשרות 

לתמ"א 38, 2,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36(גמיש 054-8453766

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

כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 
ש"ח תיווך הכוכבים 

02-5713375)33-33(_____________________________________________

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף , אור, כיוונים, 
תחבורה/ביה"כ/מכולת 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

נוף ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 מציאה!! 3 חד', מרכז 
העיר, מושכרת ב-1,550 ש"ח 

רק 410,000 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חד', ק"ב, 
בקהילה, 2 מרפסות, שמורה 

מסורגת עם חניה.
050-4190339)33-36(_____________________________________________

ההרשמה תסתיים ביום כ“ו באלול תשע"ח 6/9/2018

 באברבנאל, 3 חד', 60 
מ"ר, קומה א', משופצת 

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד', 
70 מ"ר, מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א, 

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חד', 
85 מ"ר, קומה 4, משופצת 

מהיסוד+סוכה גדולה, 2 כ"א 
+אופציה לבניה על הגג

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חד', כ-80 
מ"ר+2 מרפסות, קומה 2, 

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בלעדי ברחוב סומך, 3 
חד', ק"ד, ואחרונה, גג בטון, 

1,300,000 ש"ח מס' נכס 
7180 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג, 3.5 
חד', ק"ב** בביאליק, 3 

חד'+אופציה בגג ** בישעיהו 
3 חד', יש אופציה. תיווך 

050-4144602)34-34(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן, 
3.5 חד', במקור! 

+מרפסת שמש/סוכה 
בבנין חדש, 3 כיווני אויר, 

רק ב-1,590,000 ש"ח 
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 3 חד' למכירה ברחוב 
 BA ירמיהו, בלעדי ל
_____________________________________________)34-34(יזמות 054-4980159

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי, 
קומה ב', עורפית לבני ברק, 
באיזור הטוב, בניין אברכים 

משופץ+אופציה לסוכה 
1,320,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות במכבים!! 
3.5 חד', ק"א, 92 מ"ר,

משופצת מהיסוד 
+סוכה+ מחסן+אופציה 

1,450,00 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור החלוצים 
3 חד', ענקית, ק"ב, 
ומטופחת+אופציה 

רק 1,440,000 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברמת אהרון 
3.5 חד', ק"ב, גדולה 

ומושקעת+אפשרות בניה 
גדולה+יח"ד "תיווך אריה" 

053-3172172)34-34(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק
3.5 חד', במקור, מסודרת 

מרווחת, מעלית. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 ברחוב שבטי ישראל 
3 חד', קומה ב', משופצת, 

חזית, רק ב-1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(הראשון בתיווך 054-3050561

 בפלמ"ח פרדס כץ, 
3 חד', משופצת מהיסוד+חצר 
סוכה, 17 מ"ר, ק"א+אופציה 

1,315,000 ש"ח לל"ת 
052-7117419)34-35(_____________________________________________

 ברב שך 3 חד', קומה 
3, עם עליה לגג, אופציה בגג 
בטון, חזית, 1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפ"כ 3 חד' 70 מ"ר, 
קומה 2, וממ"ד+יח"ד 

משופצת קומפלט "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בחגי ליד אוסם, 
בבנין חדיש, 3 חד', 
ק"א+מעלית+חניה 

1,720,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור עזרא, 
3 חד', 60 מ"ר+אופציה 

30 מ"ר)בתהליך העירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה+חזית 
1,780,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
כחדשה ק"ג+א.בגג חזית 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה 
באיזור שבטי ישראל 3 חד', 75 
מ"ר,ק"א+מעלית 1,500,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות באיזור 
העירייה 3 חד', 95 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, א.בגג 
בטון+חניה 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 סמטת רחל 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ג, מחולקת 

ל-3 יחידות +אופ' 
)רעפים( 1,520,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! בירושלי, 

ק"א, כ-70מ"ר, מטופחת, 
1,430,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-34(תיווך 052-7165120

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 
)השכנים הרחיבו!!( 
ב-1,645,000 ש"ח 

בלבד!! תיווך 
050-4160390)34-35(_____________________________________________

 באיזור יהושע 3 חד', 
חדשה, ק"ק+חניה 1,650,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח "בנין עד" 050-4152330

 בראב"ד בטאבו משותף 
1,400,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני +ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

החל מ 1,540,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
דירת נכה 3 חד'+חצר 

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

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 הצבי כ-3.5 חד' 
כ-72 מ"ר+"היתרים" 

לכ-52+20מ"ר+מעלית 
"מ.מהיסוד" 1,590,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.ירמיהו כ-3.5 חד'+מ.
שמש סוכה כ-92 מ"ר, 3כ"א, 

שמורה 1,580,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.טבריה 3 חד' כ-70 מ"ר, 
3כ"א, מ.מהיסוד+א.להרחבה 
1,490,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.ביאליק כ-3 חד' כ-60 
מ"ר, ק"ב, א.בצד וברעפים, 
מ.מהיסוד, 1,255,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם כ-3.5 
חד', כ-75 מ"ר, א.בגג בטון 

משופצת, ממוזגת+חניה 
1,440,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690 3-3.5 חדרים
 א.דנגור 3כ-73מ"ר, 

ק"ב, משופצת, א.להרחבה, 
כ-45מ"ר!! מיידי!! 1,295,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 למבינים!! בקריית הרצוג, 
ק"ב, 3 חד'כ-63 מ"ר+יציקת 

בטון כ-45מ"ר 1,350,000 
ש"ח"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה' 3.5 חד', 
כ-85מ"ר, 3כ"א, משופצת, 

א.להרחבה+סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! בדב גרונר 
3כ-64מ"ר, קומה ב', 3כ"א, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,270,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 למכירה דירת נכה 2 
חד', ק"קף רהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)34-35(לויז'ניץ 052-8841133

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

1,210,000 ש"ח מס' נכס 
7176 מחיר גמיש אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880/)34-34(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד', 
כ-50 מ"ר, ק"ד, גג רעפים, 
מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 

נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון, דירת 
נכה 2.5 חד', רמת גימור 

מושלמת, חדשה. 1,200,000 
 B.D.A ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, ק"א, 1,240,000 

ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' ק"ק, 
מוגבהת, חזית, כ-70 

מ"ר, במנחם בגין הדקט, 
מושקעת בסטנדרט גבוה 

מאד+חצר+אופציה לסגירה 
קלה לעוד חדר תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות בסמטת 
רחל!! 2.5 חד', ק"ב, 

70 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, אופציה 

1,400,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים 
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' כ-50 
מטר, ברחוב רוט, קומה ג', 

מסודרת+רצפה קיימת בקומה 
א' לעוד 25 מטר+אופצייה 
לסוכה+רישיון לבנייה בגג 
בטון, מיידי, בניין אברכים 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד' משופצת, 
קומה 1, חזית, אופציה של 42 
מטר 1,260,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 באיזור העירייה 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-20 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,230,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבנימין אברהם 
2.5 חד', כ-65 מ"ר, 

משופצת, ק"ב, 
1,320,000 ש"ח 

גמיש  "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 מציאה השבוע!! 
בשיכון ה', 2.5 חד'כ-64מ"ר, 

משופצת, א.להרחבה!! 
1,380,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! בשיכון 
ה' 2.5 חד' א.נורדאו 2.5 חד' 

"היתרים" בגג רעפים משופצת 
1,200,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מיידי! רח' ירושלים 
כ-2.5 חד' כ-62מ"ר, 

שמורה+סוכה, מעלית 
1,320,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בטבריה 2 
חד', משופצת+אופציה בגג 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעייה בבניין חדש 1.5 
חד' עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 פנטהאוז 252 מ"ר, 
מפוארת, 3 מרפסות שמש/

סוכה, 3 חניות, מחסן, משה 
_____________________________________________)34-34(דסקל 050-5926021

 בנתניהו 4 חד', ק"ה, 
חניות מקורות, מרפסת שמש, 

_____________________________________________)34-34(משה דסקל 050-5926021

 למכירה פיקא )קרוב 
לקרית שמואל( דירת גן, 3 

חד', 70 מטר, משופצת+גינה 
מטופחת, אופציה להרחבה 

600,000 ש"ח גמיש 
IRC 050-2442446)34-34(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

 בנצרים 130 מטר+
מרפסת גדולה מאד 5 חד', 

קומה ראשונה רק 1,180,000 
ש"ח תיווך ארץ הצבי 

08-9931163/052-5253470)34-34(_____________________________________________

 למכירה ברימון 4 חד', 
קומה ראשונה+מרפסת סוכה 
840,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 

052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 ברחוב אלפסי 3 חד', 
70 מ"ר, קומה שלישית רק 

610,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מחיר מציאה! קומה 
שלישית 2.5 חד', מושכרת 

כל הזמן, השוכרת מעונינית 
להמשיך עוד כמה שנים רק

265,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצוין, 
מחולקת לשתי יח"ד מרווחות 

מושכרות ב-5,400 ש"ח 
1,140,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)34-34(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

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

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)34-34(חנויות 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז צמוד לכפר גנים בית 8/9 

חד', מרתף+כניסה, ממ"ד, 
_____________________________________________)34-34(גינה, חנויות. 052-2656825

 בהרצל דירת גג 6 חד', 
185 מ"ר בנוי, יחידת דיור עם 

כניסה חיצונית. 2,250,000 
ש"ח 058-2817721 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהזדמנות פנהאוז 
חדש ומפואר ברח' 

התשעים ושלוש
5 חד', 2,450,000 ש"ח 

052-3330965)34-35(  _____________________________________________

 בכץ מיני פנהאוז, 4 חד', 
משופצת, מרפסת 30 מטר 

סוכה מלאה, מחסן, 215,000 
ש"ח 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהיבנר 5 חד', 118 מטר, 
מ.שמש, 12 מטר, משופצת, 
210,000 ש"ח 054-3320655 

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטנציאל אדיר, מ.שבת, 
שמורה, 1,850,000 ש"ח 

 054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 
משופצת, חנ"ה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת
054-2206294)34-35(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית)שבת(+מ"ש)סוכה( 

בהזדמנות, משופצת!! 
רק 1,650,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר מתחרד, 
3 חד', ק"ג, משופצת, במצב 
מצויין, 1,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(יוחנן 050-4104044

 בדף היומי 3 +חצי, ק"א, 
משופצת, כ-90מ"ר, מיידית! 

רק 1,295,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במהוליבר/ההסתדרות 
)איזור מתחרד( מעולה לכל 
מטרה )מושכרת ב-3,500 

ש"ח( ק"ב, שירותים כפולים 
רק 1,150,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי 
3 חד', מושקעת ויפה, 

כ-80 מ"ר, מעולה לכל מטרה 
)מגורים/השקעה( 

רק 1,185,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 באורלוב )תחנה מרכזית( 
3 חד', ק"ג, לא אחרונה, 
מעולה להשקעה!! רק 

1,030,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

דופלקס

בפרנקפורטר המבוקש, 
4 חד', משופצת ברמה גבוהה, 
90מ"ר, ק"א, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בארלוזרוב ליד אבי עזרי! 
בבניין מטופח! דופלקס 4 חד', 

משופץ חלקית, שמור מאוד, 
סלון גדול ומרווח, מעלית, 

חניה בטאבו, רק 1,595,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח רם נכסים 054-5566145

 מציאה!! ברוטשילד/
בן יהודה!! 4 חד', עורפית 

ושקטה, משופצת, ממוזגת, 
קומה ראשונה, יחידת הורים, 

חנייה, רק 1,420,000 ש"ח רם 
_____________________________________________)34-34(נכסים 054-5566145

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד',עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת, מעלית, 
חניה, רם נכסים 

054-5566145)34-34(_____________________________________________

 חייבת להמכר!! בשפירא 
המבוקש, דירת 3 חד', ק"א, 

מעלית, משופצת חלקית.
050-7707700)33-36(_____________________________________________



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

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

5 חדרים
3-3.5 חדרים

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

וילות ובתים

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

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

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

ביקוש 
דירות

 "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 + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-37/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

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

•משרד מפואר כ-55 מ"ר
•מטבח שרותים מקלחת

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

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

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

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)32-44(ומאובזרת, 052-5207326

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

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

 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, 

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 "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(_____________________________________________

חצור הגלילית

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-37(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)31-34(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

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

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

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

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים כ-80 

מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-6/19ל(050-4198070

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

מטופחת+מתקנים
052-7610014)29-34(_____________________________________________

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

מסודרת, 8 דק' הליכה ממרכז 
_____________________________________________)29-36ל(העיר 050-7753360

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 053-5836675 אסף

מבנים

מחסנים

משרדים

פתח תקווה

עסקים

 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:

y0556780890@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בגוטליב, 4 חד', בניין 
חדש, חזית+חניה, מרפסת 
שמש, יחידת הורים, סוכה, 

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-34(052-8900573 )לא תיווך(

4-4.5 חדרים

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

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

 בכהנמן 83, 5 חד', ק"ד-
ללא, מטבח חדש. 

_____________________________________________)32-35ל(5,350 ש"ח 050-6578656

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

עמנואל

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 דירת גן 5 חד', מוארת, 
גינה פרטית, מסודרת, כניסה 

ב-1.9.18 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(054-7736585

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

_____________________________________________)31-34ל(ברשל"צ. 053-4309760

 הצטרף למגרש 
המשקיעים הגדולים וקבל גם 
אתה 1.8% לחודש עם רגבים 

_____________________________________________)31-34(השקעות 1700-509-876

 חנות להשכרה במרכז 
רח' כהנמן בב"ב, חזית 60 
מ"ר, ממוזגת+ שירותים. 

_____________________________________________)31-34ל(טל:03-5709011

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

ב"ב, משופצת לכל 
מטרה, מיידי. 
_____________________________________________)31-34ל(054-3062814

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 לזו"צ 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי ק"א, 3,000 ש"ח 

054-4797080)32-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

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

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 על הכינרת, 5 חד', 12 
מ', צמוד לרב קוק, מרפסת 
גדולה, נוף קסום, מבצעים.

050-4124556)32-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

צפת

קרית אתא

+5 חדרים

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

מרפסות, נוף, קרקע.
052-8484726)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

 5 חד', בזכרון מאיר, 
ק"ג, מעלית, חדרים 

גדולים, משופצת ויפה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

_____________________________________________)33-36(א',+מעלית. 054-4338135

 בהרב ש"ך 93, אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד', 100 

מ', חזית, בנין חדש 
_____________________________________________)33-36(ושמור. 050-5586335

 4.5 חד', בטרפון, 135 
מ"ר, דופלקס+גג, מושקעת 

לטווח ארוך 6,000 ש"ח 
053-3197929)33-34(_____________________________________________

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

050-4119420 /050-8676410)33-36(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 חד', 
גדולה ומרווחת, מרפסת סוכה, 

חניה מקורה, ק"ג+מעלית 
_____________________________________________)33-34ל(050-4186500

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 

4,300 ש"ח החל 
מ-01/09/18 

050-5511847)33-34(_____________________________________________

 ברחוב סירקין/הרב שך 
2 חד', 60 מ"ר ענקית, 
ק"א, מסודרת, מיידית, 

3,300 ש"ח בלעדי 
ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידת דיור,
ק"ק, מרוהטת קומפלט, 

מיידי, 30 מ"ר+חצר. 
_____________________________________________)33-34ל(050-4104418/054-4416258

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

 דירה עם סוכה, ז' תשרי-
כ"ה תשרי, 5-6 מיטות באיזור 

_____________________________________________)33-34ח(הרב קוק. 050-6840553

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 ברח' ירושלים סמוך 
לר' עקיבא להשכרה/ 

למכירה חנות, מיידית. 
חדשה לחלוטין 21 

מ"ר+18 מ"ר, גלריה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 100 
מ"ר בר' עקיבא באזור 

הסואן של גן ורשא, 
בפסאז', במחיר 10,000 

ש"ח לחודש תיווך 
_____________________________________________)33-34(אשכנזי 03-5791770

 להשכרה חנות 
במרכז ר' עקיבא, חזית, 

משופצת, 35 מ"ר, 
בתיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה במיידי שטח 
מסחרי של 100 מ"ר במרכז 

רבי עקיבא בפסאז' 
03-5785777)33-34(_____________________________________________

 משרד חדש להשכרה 
בהרב לנדא+מטבחון שרותים 

_____________________________________________)33-34(ומזגן. 052-7118514

 סוויטות יוקרתיות 
סגנון מלון בוטיק+בריכה 

וג'קוזי, 10 דק' הליכה 
_____________________________________________)33-36(מהכינרת. 050-6480390

 ביוסף חיים, 3 חד', ק"א, 
חדשה ומשופצת מהיסוד, 
3 כ"א, מוארת, ממוזגת, 

מסורגת ומאווררת+מ.סוכה 
052-7605270)33-36(_____________________________________________

אלעד

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 

_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 055-6662393

 במרכז העיר חפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב 
למגורים/השקעה 1,160,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח תיווך יוחנן 050-4104044

 בק.אתא דירות 
למשקיעים מ-425,000 ש"ח, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 בק.אתא דירה קומה 
ראשונה בחרדי, למהירי 

החלטה, מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)34-34(_____________________________________________

 בק.אתא דירה מחולקת, 
בחרדי, תשואה נאה, מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בבני ברק 

ובפרדס כץ לשוכרים טובים 
במחירים זולים, אפשרי 
מרוהטות. 03-5444815

054-7477054)34-34(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, גן וורשא, 
80 מ"ר, קומת קרקע, 

מתאימה מאד לעסקים! יעד 
_____________________________________________)34-35(נדל"ן 054-8410006

 להשכרה בית ענק 
בגודל 450 מטר בשלושה 

מפלסים בהר השלום 
ברחוב האדמו"ר מרוזין 

בית מסודר ומרוהט 
16,000 ש"ח מיידי 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר, 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה 

למטרת מגורים/
מוסד/ישיבה ועוד! 

לפרטים "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-37(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים! 
4 חד', בניין חדש, ק"ב, 

חזית+מעלית+חניה, 
מיידי, 4,800 ש"ח 

"סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד', 
חדשה לגמרי, 62מ"ר+סוכה, 

ק"ג, ממוזגת, 3,800 ש"ח 
052-7606607)34-37(_____________________________________________

 באיזור העירייה
3 חד', ק"ג ענקית 

ומטופחת, 3,900 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברח' הראשונים, 
3 חד', חדשה וממוזגת+ 

מעלית+מרפסת שמש וסוכה 
ק"ה 3,500 ש"ח 

052-7671305)34-37(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 3 
חד'3+ מרפסות ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, חזית, 
4,200 ש"ח )אפשרי לטווח 

_____________________________________________)34-34(ארוך( א.פנחסי 03-5799308

 בקוטלר 80 מ"ר, 
3 חד'+מרפסות, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית 4,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בשמעיה, 
דירת 3 חד', מפוארת לטווח 

ארוך 4,700 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד' 
+מרפסת כ-65 מ"ר קומה ג', 

משופצת, מס' נכס 17064 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד', כ-50 
מ"ר, קומה ג', חזית, 2,900 
ש"ח גמיש, מס' נכס 17064

אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 2 חד', 
כ-45 מ"ר, יפה וממוזגת, ללא 
ריהוט, בניין שקט, קומה 2.5 

_____________________________________________)34-37ל(3,000 ש"ח 054-6969961

 בר אילן 1.5 חד', קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 
מחיר 2,800 ש"ח מס' נכס 
17767 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 במסקין כפר גנים ג', 5 
חד', משופצת, מרפסת סוכה, 

מחסן, 6,000 ש"ח 
 054-3320655

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 כפר גנים כץ 27, 5 חד', 
ק"א, מעלית, חניה, כניסה 
מיידית רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר באיכילוב 
3.5 חד', 90 מ"ר, מרווחת 

ומסודרת, ק"ג, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

 להשכרה 3 חד' 
בשפרינצה פתח תקווה, 

מיידית, מזגן, קומה 4.
054-8401789)34-34(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בבני ברק/קרית הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,800,000 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6651365

 דרושה דירה+סוכה בב"ב 
למשך חג הסוכות הבעל"ט 

_____________________________________________)34-35ח(054-8420848

 רוצה להשקיע את כספך 
ולהרויח 10% בוודאות? אם 

יש לך 100,000 ש"ח ומעלה 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי 

052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מציאה! חנות למכירה 
25 מ"ר, ברב קוק בלעדי ל 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)34-34(דורון

 חנות להשכרה, 25 
מ"ר, הרב קוק, 13 מטר, 

שיפוץ ע"י הבעלים 
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה 
הכנת המקום ע"י 

הבעלים איזור הרב קוק 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בז'בוטינסקי, 3,000 ש"ח 

גמיש, מיידי. 054-7477054
03-5444815)34-34(_____________________________________________

 חנות וגלריה להשכרה 
משופצת, 25 מ"ר, מול דובק, 

לטווח ארוך 054-3453911 
_____________________________________________)34-35ל(אריה

 בז'בוטינסקי קרוב 
לרבי עקיבא 70 מ"ר, 

מטופחת מאוד, 7,000 
ש"ח מיידי, 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברב קוק חנות/משרד 

30מ"ר, חזית משופצת 
לכל מטרה 3,000 ש"ח 

מיידי "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

_____________________________________________)34-37(80 מ"ר 052-5039991

 מציאה!! חנות במרכז 
העיר כ-50 מ"ר, במחיר 

הזדמנותי תיווך 
03-9050080)34-34(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס' 
נכס 851 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 
להשכרה, 120 מ"ר, עם 
חנויות, גישה להעמסה, 

_____________________________________________)34-34(במיקום מצוין. 052-2656825

 באשקלון משרדים 
לקנייה/השכרה להשקעה או 

למטרת מסחר עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 משרד 30 מ"ר 
להשכרה ברב קוק, 

קומת כניסה רק ב-2,500 
ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 משרד להשכרה במגדלי 
שקל 70  מטר, מחולק ל-4 

חדרים תיווך BA יזמות 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 7 משרדי יוקרה ברחוב 
הצלע ברמת גן כל משרד 17 
מטר נטו רק 450,000 ש"ח 

ניתן לקבל שכירות 3,500 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)34-34(_____________________________________________

 בקרית מטלון בהסיבים, 
3 קומות/חצאי קומות+חניה 

כניסה מיידית רי/מקס 
_____________________________________________)34-34(משהדסקל 050-5926021

 למשרד/קליניקה 
90 מ"ר יוקרתי ביותר, 
5 חד'+קבלה מטבחון, 

שירותחם+חנייה 
_____________________________________________)34-34(תיווך 03-8050080

 דירת נופש מדהימה 
בחצור הגלילת 10-50 איש, 

בריכה, בית כנסת, נוף מדהים
054-7964399)34-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת טלפון: 052-7165660

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 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



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

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

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. 

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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

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

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

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

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

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

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

 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)35-36/19(_____________________________________________

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

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

 "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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

לפרסום
03-6162228

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

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

י”א - י”ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

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

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 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(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

 "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)30-52/18(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

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

רמת מגשימים

 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, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-05/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

  "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

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

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

055-9765707)23-34(_____________________________________________

דייהטסו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

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

מאזדה

קרייזלר

שלומי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

כרמיאל

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

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

מגדל
 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

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

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

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

התנדבות

אירועים

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

לימוד נהיגה_____________________________________________)31-38(052-3018899

 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 
_____________________________________________)22-47/18ל(חינם! 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(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 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

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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)31-30/19(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-43(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-26/19(_____________________________________________

 לבין הזמנים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 אבקה יחודית המרפאה 
פטריות בציפורניים ורשומה 

_____________________________________________)28-35(כפטנט עולמי. 055-6610818

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש אוטומט וגם 

הילוכים, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסובלנית, 

_____________________________________________ )32-39(מחירים זולים! 052-2523284

 דרושים מתנדבים/ות 
עם רכבים/ללא רכבים לאיסוף 

עוגות, מב"ב לביה"ח על 
_____________________________________________)32-36(השומר. 055-6610818

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 /

₪

₪

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-40(_____________________________________________

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-40(_____________________________________________

אטרקציות
 "לעוף על המים"-

אילת שייט חוויתי 
בסירה המהירה 

באילת, אבובים, צפיה 
בדולפינים, שנירקול 

בשונית ונהיגה עצמית, 
)עד 10 אנשים(.
050-4454458)33-34(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

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

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)19-44(_____________________________________________

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

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

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

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

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 תיווך לחגים
רוצים להשכיר או לשכור דירה 

בירושלים לחגים? לפרטים: 
053-3132927)33-36(_____________________________________________

 לחגים ולר"ה קוטג' נקי 
ומיוחד בכרמיאל עם גינה 
ממוזג, קורב לרשב"י ולים 
נפרד בעכו 058-3261711 

04-9987070)33-40(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-32/19(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת מתאימה 

לזוג+תינוק, מיקום 
מעולה, ליד קארליבך, 

שווה להכיר. 
052-7153475)33-36(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-44(_____________________________________________

 סריון 2010, 132ק"מ, 
לבנה, שמורה ומטופלת, יד 2 

מפרטי+חיישני רוורס 
_____________________________________________)33-34ל(050-5216630

ישיבות
 בחור יקר! אם התמודדת 

במסגרת ישיבתית והיה לך 
קשה אבל עדיין רוצה להרגיש 

שייך מקומך איתנו. "נועם 
השם" מסגרת מכילה ובונה 

ומאתגרת עם צוות מסור. 
_____________________________________________)33-36(בירושלים: 050-4107529

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה הליכה לכותל, 

מבצע אלול 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(052-7681369

 וילה 7 חד', ממושגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-45(ביה"כ צמוד 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, נוף מהמם, ליד 

העתיקה, להזמנות 
_____________________________________________)34-37ל(052-7668387

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-43(_____________________________________________

 מאזדה cx-9 שנת  
2013, יבוא אישי, 7 מקומות, 

מפוארת, מושבים מעור, 
_____________________________________________)34-35ל(054-4526513

 גרנד וויאיגר 2012, 
יד ראשונה כולל רמפה 

להעלאת נכים, שמור במיוחד
_____________________________________________)34-37ל(050-2432210

משכנתאות

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 יועצת משכנתאות 
מסורה, גם לבעייתים, גם 

כשאין הוכחת הכנסות. 3,000 
_____________________________________________ )32-35ל(ש"ח גמיש 058-4414354

 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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

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

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

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

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”א -י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

לפרסום
03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

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

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

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 כסאות משרדיים/
כסאות מחשבים במצב מצויין 

_____________________________________________)31-36(בירושלים 050-4107529 

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפשרי מקולקלים. 
052-3595314)32-32(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

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

תינוקות

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 למכירה תנור אפיה וגז 4 
להבות מצב מצויין 210 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח 054-4783220

 מיטת נוער נפתחת 
כחדשה+מגירות 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(כ"א 052-7177539

 מיטה משולבת עץ מלא 
כולל מזרונים עם ארגז 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8461423

 שולחן כתיבה /ספריה 
400 ש"ח כולל כוננית בעלת 3 

_____________________________________________)32-33ח(מגירות כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח צבע עץ 

משולב פיסטוק בהיר כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(052-6140800 

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח צבע עץ 
_____________________________________________)32-32(משולב פיסטוק בהיר כחדש

 סלון עור בצבע שחור 400 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-2655837

 למכירה מיטה יהודית 
מצב חדש 500 ש"ח 

052-5316312)32-32(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

054-5705546)32-32(_____________________________________________

 שולחן עץ לסלון בצבע 
שחור מבמם 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 זועדים 
במחיר מציאה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר, 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש, במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 2 שידות קטנות בעלות
2 מגירות כל אחת, מעץ חום 

אפרפר, 250 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב טוב+מזרון ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 

מעולה ב-150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה כסא תינוק לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(ב-50 ש"ח 050-6245339

 שידת תינוק, חמש 
מגירות במצב מצויין ב-250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8465270

 בב"ב טיולון סיבקס סצבע 
_____________________________________________)32-33ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 למכירה עגלת אמבטיה 
"ציקו" במצב מצויין" 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מציאה 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-3980448

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מצלמה איקסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק תכלת 
_____________________________________________)31-32ח(052-7145526

 אבד כרטיס זיכרון 32 
ג'יגה בקו 422 לירושלים או 

להפך. או בערים אלו.
_____________________________________________)31-32ח(052-7136879 

 נמצא תיק גב עפ תכולה 
בפארק רידינג בת"א ביום 

_____________________________________________)31-32ח(חמישי י"ד אב 052-7366616

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 לאברך דרושים ספרי 
"והגדת" בתרומה או המחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל 058-3237037

 דרוש עגלת תאומים 
במצב מצויין במחיר סמלי 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)32-32(תורה 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 050-6651365

 דרוש ספר רפואת 
חירום לחובש מד"א/איחוד 
_____________________________________________)32-33ח(הצלה)עדיף( 054-8529043

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 אבדה מצלימה קנון 
בשקית "קסטרו" בקו 3 לכותל 
ביום ב' כ"ה אב 053-4157984

_____________________________________________)33-34ח(054-8412935

 נמצא ספר חובת 
הלבבות בתחנת אוטובוס 

_____________________________________________)33-34ח(בעזרא בבני ברק 03-9088548

 נמצא נגן ביום חמישי כ"ח 
אב באיזור בילו בב"ב. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7692529

 מעונין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב טוב רק ב-50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7163334

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח בלבד. 052-3463482

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
)לבן( במבצ מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה מסך למחשב 
_____________________________________________)33-34ח(מצב מעולה 054-3975847

 שואב אבק איכותי 
"פיליפס" 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6951960

 מסך מחשב 21 אינץ' 
למחשב PC כחדש. 220 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4119140

 למכירה מצנן לחדר גולד 
ליין 300 ש"ח בפתח תקווה 

_____________________________________________)33-34ח(052-3548715

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 
10ותוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 למכירה מסך מחשב 17 
syncmaster במצב מעולה 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-7651694

 מכונת כביסה 
electrolux במצב חדיש )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מפתיע במיוחד )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מצלימת קנון במצב 
מצויין+נרתיק+כרטיס זיכרון 

32 ג'יגה 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-2347671

 למכירה מסך מחשב 
סמסונג 90 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך, מעבד I3 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-3077179

 מגהץ קיטור טפאל 440 
גרם )מקצר( 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למצלימות פוג'י/
אולימפוס 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 2 מיטות+מגירות ארון 2 
דלתות, בצבע שמת וורוד.

במצב מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112411

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים, 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מסיבי במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית בצבע חום 
מדפים+מגירות מאוד שימושי 

500 ש"ח+ויטרינה בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 050-9340317

 ספה מעור צבע חום 
יפה, אורך 1.60 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 052-7665283

 4 כסאות מטבח כחדשים 
בהזדמנות! )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה ספה מצב מצויין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן מנירוסטה מתאים 
ל- בית/חדר/עסק כולל 2 
מגירות קטנות 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 מיטה מתקפלת עם 
מזרון במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע עץ דרוש תיקון קל, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7112411

 בהזדמנות! סלקל 
לתינוק+כסא בטיחות 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-9089110

 עגלת MAX-X ד"ר בייבי 
אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
במצב מעולה, חזקה ושמורה 

_____________________________________________)33-34ח(ב-500 ש"ח 052-7134832

 מציאה! מיטת תינוק 
במבצ מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 בב"ב טיולון סיבקס בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 כסא מנהלים 
הכולל מנגנון הנאומטי+ 

משענת+ידית הגבהה בב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 בוסטר יוקרתי לילד בגיל 
5/7 במצב מעולה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב מיני של 
מדלה כחדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב חדשה 
באריזה דו צדדית חשמלית. 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 052-3466398

 עגלת תאומים שחורה 
בייבי ג'וקר 500 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלת תינוק, 
טיולון+אמבטיה בריטקס. 

052-7129141)33-34(_____________________________________________

 למכירה מיטת תינוק 
ללא מזרון רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 עגלת בוגבו בצבע אדום 
במצב מעולה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חשמלית באריזה חדשה 200 

_____________________________________________ )33-34ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
גלגלי אויר 300 ש"ח

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלה מאסיבית עם גלגלי 
_____________________________________________ )33-34ח(אויר 200 ש"ח 058-3245685

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)33-05/19(_____________________________________________

 בחודש אב נמצאו 2 
טבעות בשירותים בתחנה 

במרכזית בירושלים 
_____________________________________________)34-35ח(058-3221407

 אבדה מצלימה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים צבע אפור עם נרתיק 

_____________________________________________)34-35ח(תכלת 052-7145526

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים י"ט אב 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 בחודש אב לפני 3 שנים 
נמצאה טבעת נישואין ברוחב 

_____________________________________________)34-35ח(פתח תקווה 052-7129251

 אבד תיק של פאה, עם 
פאה בתוכו בקו 292 ביום 

_____________________________________________)34-35ח(שלישי ג' אלול 053-3126670

 נמצא נגן עם אוזניות 
בפארק הכט בחיפה

054-8416170)34-35(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בקו 419 
מירושלים לכיוון בית שמש 

_____________________________________________)34-35ל(058-7174070

 אבדה מצלמת קנון בבין 
הזמנים במרינה באשדוד

052-7181751)34-35(_____________________________________________

 דרוש מקרר לבית כנסת 
בתרומה או במחיר סמלי 

_____________________________________________)34-35ח(053-3124042

 מעונין במכתב של הרבי 
מחב"ד ז"ל במחיר סביר 

_____________________________________________)34-35ח(050-4158682

 דרוש עריסות במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר סמלי 03-6199452

 דרוש מכשיר פלאפון 
K33 אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(זול ב"ב 054-8491154

 דרושה ספה דו מושבית 
במצב מצוין למסירה במודיעין 

_____________________________________________)34-35ח(עלית 052-7128112

 דרוש אופניים מידה 
26 עד 400 באיזור בי"ש 

_____________________________________________)34-35ח(02-9990164

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)34-35ח(חילוף 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה 052-7396092

 לישיבה חדשה בירושלים 
דרוש מקרר/מכונת כביסה/
שולחן מחשב/מקפיא גדול/

_____________________________________________)34-35ח(תנור/ספה 052-7659778

 דרוש מיני בר/מקרר 
קטן במצב מצוין/חדש 

לחדר בישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(054-6337121

 דרוש מקפיא/מקרר קטן/
מזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)34-34(בתרומה 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
054-8432271)34-34(_____________________________________________

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

DVD +קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)34-35ח(מעוצב 40 ש"ח 054-8483032

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקרופון בלוטוס ועוד חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
_____________________________________________)34-35ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 מחשב נייד IBM במצב 
מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטע 

לרכב+תיק 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 25 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)34-35ח(מאד 50 ש"ח 052-8380655

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצוין 160 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 תנור 2 תאים משולב+ 
כיריים ופלטת שבת 380 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 תנור בולט אין קינג 
איכותי, עובד מצוין, מולט 

וסוסטם עם ניקוי עצמי 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-8969770

 תנור חימום מסתובב 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה באריזה 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס 7 ק"ג כחדש+ 

אחריות במחיר מציאה 
_____________________________________________)34-35ח(054-4514210

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8453370

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדשה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 052-4831449

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30ליטר גז 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 052-9396092

 ילקוט לביה"ס של מודן 
_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 050-9089110

 למכירה אופניים 
חשמליים 36, בקר 350 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 הוברבורד כחדש 300 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5322377

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה 052-7151075

 קורקניט במצב חדש 
_____________________________________________)34-35ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 ראדיו דיסק מקורי לרכב 
MP3 למזדה 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 פלש למצלימה 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 מכונת תספורת לא 
חדשה ב-25 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 כיריים בילד אין 5 להבות 
כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 60 ש"ח 052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח 052-7188017

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7938941

 למכירה פקס HP מצב 
מצויין 105 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללרי, סוללה 
נטענת, 160 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מנגל על גז שני ראשים 
איכותי מאלומניום הצתה 
אלקטרונית ללא בלון 290 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 02-6561606

 מייבש כביסה גדול 
ELECTROLUX במצב חדיש 

)בני ברק( 500 ש"ח בלבד 
054-7216671)34-34(_____________________________________________

 בלנדר מקל אלקטרו חנן 
חדש באריזה 40 ש"ח בלבד 

050-4131634)34-34(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE5933 ב-100 ש"ח 

052-7966786)34-34(_____________________________________________

 מכונת כביסה בוש דגם 
1270WOL דרוש תיקון קל 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 050-3337530

 מזגן 3/4 ג'וניור 500 ש"ח 
050-4128920)34-34(_____________________________________________

 מאוורר קיר אלחוטי 15 
מצב מעולה 75 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)34-35ח(75 ש"ח 052-8380655

 טלפון סוללרי סמסונג 
גלקסי נוט 3 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 בלנדר מוט חזק 300 
MR BRAUN מקציף, 
קוצץ, וכו' 99 ש"ח -054

_____________________________________________)34-35ח(4783220

 מסך מחשב שטוח 19 
אינץ' עם רגל למחשב ורגל 

חשמל מצוין 180 ש"ח. 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 נגן MP3 עם סוללה
פנימית +מתאם למחשב+ 

אוזניות חכם 60 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מחשב שולחני+מקלדת 
+מסך דק במצב מעולה!! 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 053-3346080

 6 כסאות צבע עץ חום 
בהיר, ריפוד מושב עור חום 

600 ש"ח במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 ספת נוער רייזר נפתחת 
עם ארגז מצעים ומיטה נוספת 

_____________________________________________)34-35ח(600 ש"ח 052-4227714

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקה ויציבה רק 170 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה כסא ישיבה 
מתכת וריפוד רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 60X120 שולחן סלוני עץ 
חום שחור 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 ספה מעור בצבע חום 
יפה בירושלים אורך 1.60 

_____________________________________________)34-35ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 למכירה שידת נוי יפיפיה 
במצב מצויין 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5769990 

 למכירה ספריה כחדשה 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 054-5769990

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)34-35ח(260 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל חזק ויפה 140 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 310 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מכתביה קטנה 
_____________________________________________)34-35ח(115 ש"ח בלבד 052-5737813

 מיטות יהודיות 80 ס"מ 
במצב מצוין 500 ש"ח 

050-4184747)34-34(_____________________________________________

 4 שולחנות עם תליה 
במצב מצוין כ"א 150 ש"ח 

052-7678334)34-34(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

052-3463482)34-34(_____________________________________________

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים 260 ש"ח בלבד מצב 
_____________________________________________)34-34(מצויין יציבה. 052-5737813

 שולחן עץ מאסיבי 
בירושלים אפשרות להובלה 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 054-8423405

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל-2 מרופדת, במחיר מציאה 

_____________________________________________)34-34(500 ש"ח 053-3122039

 למכירה ספה במצב 
מעולה, חזקה ויציבה 240 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 
מצב מכני מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 054-4783220

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8483032

 ספת נוער נפתחת 500 
ש"ח 6 כסאות מעץ בהיר, 
מושב עור חום, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4227711

 מיטה יהודית במצב 
מצויין 500 ש"ח 

050-4184747)34-35(_____________________________________________

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-8483032

 מציאה! שטיח חדש ללא 
 1.90X1.40 150 שימוש יפיפה

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה כסא תינוק 
לרכב ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק חדשה 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה טיולון חזק ויציב 
170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אנשור תוסף תזונה 
בטעם וניל בבקבוק 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3073826

 סלקל+כסא בטיחות לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון חב' צ'יקו 
במצב מצוין צבע אדום 150 

ש"ח מחיר גמיש. 
_____________________________________________)34-35ח(052-6539056

 סלקל סייבקס+תושבת 
לרכב+מתאמים לעגלה כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(ממש 450 ש"ח 050-4116062

 עגלת סילבר קרוס סרף 
שחורה 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת אחים פיל טדס 
דגם וויב רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 למסירה עגלת יחיד 
מאונטין באגי+אמבטיה קצת 

_____________________________________________)34-35ח(דהוי 050-4116062

 אמבטיה חדשה לבוגבו 
קמיליון 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 אמבטיה לעגלת בייביג'וקר 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 050-4116062

 עגלת יויו )כחול( זקוקה 
לתיקון )ריתוך( 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת תאומים של צ'יקו 
במצב מעולה 450 ש"ח 

052-7157549)34-34(_____________________________________________

 סלקל 50 ש"ח 
052-3595314)34-34(_____________________________________________

 תיק לעגלה חדש 60 ש"ח 
053-3155415)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס, במצב חדש!! צבע 
אדום כסוף ושחור, כולל 

אביזרים נלווים, רק ב-1,500 
_____________________________________________)34-35(ש"ח 052-7773526

 למכירה נדנדה רוטטת 
מרגיעה במיוחד לתינוק מגיל 

-0 ב-120 ש"ח, אמבטיה 
לתינוק+משטח החתלה 

_____________________________________________)34-35(ב-250 ש"ח 052-7773526

 למכירה לול עם מזרון 
צבע לבן מצב מצויין 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ לבן 
במצב מעולה 180 ש"ח בב"ב 

053-3113437)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
052-5737813)34-34(_____________________________________________

 למכירה טיולון ג'ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות, 

_____________________________________________)34-34(מצב מצוין, 052-5737813

 תיק החתלה של גיטה, 
שמור מאד, 200 ש"ח 

052-3988382)34-34(_____________________________________________
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054-2233562
מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

058-3275870

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

עם עמלק לא 
עושים שלום

חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

 אדם אחראי כולל המלצות המונית-השמדת הכל.
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 

בס"ד 500 ש"ח נקנתה 
_____________________________________________)32-33ח(ב-2,200 ש"ח 03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 מסך דק למחשב 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7938941

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(ירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש,ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)32-33ח(חדשה 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תיק ליטל פרינסס חדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4176776

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 ספר "בראש חרדי" 
יסודות הפרסום במגזר החרדי 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 058-3237037

 למכירה 4 קרטונים של 
בדים מהממים במחיר מדליק 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים זמינים וקלים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח 052-4831449

 למכירה אופניים גדולות 
מידה 14 לבנות עם גלגלי עזר 

בצבע וורוד, 120 ש"ח  
_____________________________________________)33-34ח(054-5339488 אחרי 16:00

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטיו 

ב-100 ש"ח פולו וכו' 
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ואיכותי ב-100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5918474

 למכירה טרוקטרון ילדים 
במצב מצוין 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחיר 

מציאה! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 קופסת תה מעץ-ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח בבנ ברק
_____________________________________________)33-34ח(054-8418662

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-5385013 ב"ב

 תיק קשיח אישי גימס 
בונד מיוחד חדש מהאריזה 350 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6658234

 גגון מתאים לכניסה 
לבית/לחנות/לביה"כ וכד' 
1.65X0.85 ס"מ 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7600336 בב"ב 

 שמיכות זוגיות שתי 
יחידות אחת עבה ואחת דקה 

מיוחדות 290 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6658234

 תוכי קוואקר מאולף 
ב-400 ש"ח בלבד!! 

 03-5241411
_____________________________________________)33-34ח(054-8464310

 כ-600 סרטונים ללימוד 
אנגלית בבית 100 ש"ח 
a0527103506@gmail.com

_____________________________________________)33-34ח(052-7103506

 למכירה 16 גליונות "זמן" 
ב-150 ש"ח 052-7157077 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 טיטולים למבוגרים חב' 
שקמה/נועם 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן מברזל 45 
ש"ח בימבה פלא ללא הגה 70 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ספרי לימוד- אלגברה 
"אספיס" 40 ש"ח, "נחשב 

גאומטריה" 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7676856  

 ספרי לימוד יסודות 
החשבונאות בניהול עסקי 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 תלת אופן חזק במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7676856

 אגרטל מזכוכית+פרחים 
בצבע בורדו ירוק יפיפה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 אופני הילוכים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 דלת הזזה בצבע לבן 
להרכבה עצמית ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 אישה מסודרת ומנוסה 
מכונינית לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)33-34ח(053-3371782

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)33-34ח(סחורה במחסן. 053-3147562

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 
_____________________________________________)32-33ח(8 ש"ח לקלטת 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגוולן נגד חלודה, 
עבה וחזק במיוחד, 215 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336 בב"ב

 שמלת ערב פייטים, 
יפיפיה, רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4143035

 נעל עור בורדו, 39,"מורן", 
_____________________________________________)32-33ח(רק ב-99 ש"ח 050-4143035

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 
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 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מעמד קרימקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 2G מכשיר מתקדם של 
מצב חדש ברמה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 אוזניות כפתור חדש 
איכותי ב-25 ש"ח  

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 למכירה מכשיר סוללרי 
מעולה 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מטענים להרבה סוגים של 
פלאפונים 20 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח 052-3073826

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות רק 10 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 בבני ברק 2 ארנבות+ 
כלוב+אוכל 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8457681

 X 'סוכת חזו"א 4 דפ 
דפ', הכל חיבורי עץ. 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4106655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין. 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 ועוד הארכה, חזק 

_____________________________________________)33-34ח(ונוח. 150 ש"ח 058-3297027

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 058-3297072

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז', 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5858631

 למכירה אופני הרים במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 320 ש"ח 050-9340317

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח גמיש, 
אופניי הרים מידה 25 במצב 

_____________________________________________)33-34ח(נהדר 350 ש"ח 050-9340317

 למכירה סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 למכירה מסחטת מיצים 
חשמלית חדשה לפירות 
וירקות קשים. 140 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-34666398

 למכירה אופניים מידה 
20 שיכוך מלא בבני ברק 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4169800

 שו"ע עם כף החיים 
כתב רש"י, חדש. 110 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6389446

 למכירה זוג שלווים, 
מטילה ביצים, 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 למכירה ז'קט חדש 
מידה 38, צבע כחול טורקיז 
מאלי אקספרס ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 אישה מסודרת ומנוסה 
מעוניינת לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)34-35ח(053-3371782

 מעונינת לגהץ בביתכם 
מקצועית+קיפול כביסה 

053-3371782)34-34(_____________________________________________

 בע"ת ותיק תואר שני, 
ניסיון ב"קירוב" ובניהול, 

במשרה בכירה! 
050-4160390)34-34(_____________________________________________

 למסירה מכשיר גלקסי/
אפשרי תמורת החלפה 

_____________________________________________)34-35ח(במכשיר כשר 052-7396092

 S-6 גלאקסי סמסונג 
שמור, חדש 500 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2437292

 P 9 סמארטפון וואווי 
מסך גדול 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-2633790

 מטען אלחוטי סממונג 
גלקסי S-3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4783220

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח 

050-3337530)34-34(_____________________________________________

 פלאפון אייפון s7 פלוס +
קופסא+מטען+256 'יגה 
_____________________________________________)34-34(2,100 ש"ח 053-2475946

 למכירה פאת סרט של 
גלית אטליה בצבע חום כהה 

_____________________________________________)34-35(כחדשה 052-7165993

 אקורדיון סופרנו, 32 בס, 
היה בשימוש מועט, כולל תיק.

03-6169291)34-35(_____________________________________________

 עגלת קרוס המפוארת+
כל האביזרים, כחדשה. 

_____________________________________________)34-35ל(03-6169291

 "עוז והדר" ש"ס, שפה 
ברורה, גדול, מפואר, חדש. 

_____________________________________________)34-37ל(052-7161181

 למכירה בהזדמנות 
אקורדיון קטן לריתמיקאית 

1,500 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)34-37ל(052-2503617

 בהזדמנות!! סוכה 
קומפלט כולל בדים, כולל סכך 

5/10 מטר רק 4,000 ש"ח 
050-6561610)34-37(_____________________________________________

 למכירה אופניים של 
ילדים 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032

 תיק גברי שחור חדש 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-8483032

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים לתוכי 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מושב שיאצ'ו חדש 
_____________________________________________)34-35ח(באריזה 03-9342918

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדרורגל שולחן ילדים( 

 121X59X31 ב-490 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני, 

_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה אופני הרים 
במצב מצוין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א', הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)34-35ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשדה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(65 ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

_____________________________________________)34-35ח(חדשה 40 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-483449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 4 שמלות חדשות 
וצנועות מחו"ל, לא נלבשו, 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-5745359

 שמלת ערב סגולה 120 
ש"ח שמלת ערב כחולה ב-2 
חלקים  120 ש"ח, מעיל לגבר

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 03-9342918 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת חיות 
במצב מעולה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 שמלות ערב מהממות 
מקסי וקצר 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7662723

 שטיח מהמם! בצבע 
בז'/ שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 ספרי לימוד לביה"ס כל 
הסוגים 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 קופסת מזון רפואי 
"מודולן" במחיר מוזל 

_____________________________________________)34-35ח(054-8454289

 קורקינט מאלומניום קל 
וחזק בצבע אדום מתקפל, 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 60 ש"ח 050-2897977

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8464909

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים ווכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)34-35ח(20 ש"ח 052-3073826

 מכניס ג'ינס קסטרו לגבר 
_____________________________________________)34-34(מידה 40 053-3155415

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 053-3155415

 בד לסוכה "סוכת 
ירושלים" 2*3 יפה במיוחד 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7664430

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 שעון יד לנשים איכותי 
ויוקרתי חדש ברמה 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 עגילים זהב טהור יפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב-250 ש"ח 050-8776286

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ירושלים 054-8415306

 תוכי קוקטייל ב-120 ש"ח 
וזוג תוכונים ב-80 ש"ח 

 08-9765927
_____________________________________________)34-34(בישוב חשמונאים 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת, במצב 

מעולה 120 ש"ח
052-2727474)34-34(_____________________________________________

 תלת אופן 3 שלבים עם 
_____________________________________________)34-34(גגון 370 ש"ח 053-3155425

 PRS 970 אורגן ימהה 
עם המון מקצבים 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 ילקוט ניקי מחובר לעגלה 
60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 גלילי עטיפות לספרים 
ומחברות 3 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי בית "מורן" פתוחות 
חדשות 100 ש"ח מידה 37

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט נייק וורוד 
אפור בהיר מידה 38 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט סאקוני 
חדשות באריזה לגבר מידה 44 

_____________________________________________ )33-34ח(350 ש"ח 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 
_____________________________________________ )33-34ח(90 ש"ח ב"ב 058-3245685

 תוכי קוקטייל מאולף 
ב-250 ש"ח ופרא )רגיל( 

ב-120 ש"ח 08-9765927 
_____________________________________________ )33-34ח(ישוב חשמונאים 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

י"א - י"ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

■ 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

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 
_____________________________________________)39-40/19(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(_____________________________________________

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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לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)31-34ל(050-5245338

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

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?

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898  למיזם חדש דרושים 

אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

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

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)32-36(_____________________________________________

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 למ.הספורט הדתי, 
מדריכות, התע' קרקע, 

ריקוד ומדריכי כדורגל/סל 
תד"כ, לחימה. שכר גבוה

_____________________________________________)31-34ל(053-5242789/0

 דרושה משלבת, ללווי 
ילד בן 5, בגן בגבעת שמואל. 
שיעורי: 10:45-16:00 קו"ח: 

eran.shecter@gmail.com
052-5455702)31-34(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)31-34ל(למתאימות. 054-7694963

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גלובאלי. 052-5456295

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)31-34(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באיזור ב"ב, 

מתאמות פגישות 
מקצועיות, יכולת ביטוי 

גבוהה. א. למשרת 
אם. תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)31-34(מעולים! 054-4771509

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת גן 
)ז'בוטינסקי( פקיד/ה בק 

אופיס, סורק/ת עם ניסיון 
מוכח!!! תנאים מעולים! 

פקס: 03-5270376
itzik1073@walla.co.il :32-35(מייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית וכן טבחית 

לארוחת בוקר להתקשר בין 
03-6714809 10:15:00)32-35(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)32-35(_____________________________________________

 דרושים זכיינים לעסק 
אינטרנטי פעיל, כולל 
ציוד. דרושה השקעה.

054-4215109)32-34(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-18/19(טובי 054-8477787

 לרשת מעונות בגן 
הרצוג דרושות מטפלות 

לשנה"ל למ.מלאה/
חלקית תנאים טובים. 

054-4499177
054-8426675)32-35(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

ֹלמעון�באיזור�המרכז
ִדרושה

מנהֹלת
ניסיון�חובה!

שכר�מעוֹלה

meonot12@gmail.com
˜ו"ח:

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מגיל 24 
_____________________________________________)33-34(מאיזור המרכז 074-7030025

 דרוש עובד ניקיון למספר 
שעות, לישיבה בת"א, שכר 
_____________________________________________)33-34ל(נאה לפרטים: 050-4195145

 למעון חב"ד בר"ג דורושות 
סייעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)33-36(054-9770395 מרים

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-35(לשעה 054-3607420

 למ"מ מזכירה מנה"ח 
במשרד דתי בת"א קו"ח 
פקס: 03-6963721 מייל:

office.korot@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 למוסד חינוכי במרכז 
דרוש טכנאי יר"ש מיומן 

ומסור, מיידי. 
050-4105848)33-34(_____________________________________________

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)33-34(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד צעיר, נמרץ 
ומסור לעבודה במחסן שיווק, 

לשעות הבוקר, פ"ת
_____________________________________________)33-34ל(050-5384330

 דרושים אנשים רציניים 
לניהול עסק והובלות, צוותים. 

אין צורך בניסיון.
053-3169946)33-40(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 בירושלים, מנהלת 
משרד, ניסיון חובה, שליטה 
במחשבים, אנגלית בסיסית, 

photocard@kraus-eng.co.il
_____________________________________________)33-34ל(פקס: 02-5400433

 לחברתינו דרושים נהגי 
משאית, צעירים ורעננים עד 

12 טון, תנאים טובים.
_____________________________________________)33-36ל(050-6563426

 דרוש נהג הסעות, 
אפשרות לפנסיונר, 
עדיפות לנהג מאיזור

_____________________________________________)33-36(ר"ג, ב"ב. 050-9894422

 דרושים קופאים/ות, 
סדרנים/ות מלקטי/ות 

לסופרמקט בכפר חב"ד, 
שכר נאה למתאימים. 

054-7870345)33-34(_____________________________________________

 למשרד רו"ח 
בב"ב, מנה"ח עם ניסיון 

רב במשרד רו"ח בהנהלת 
חשבונות ובמשכורות בחברות 

ובעצמאים.קו"ח:
shr7240@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 לחנות "באזר לב 
העיר", ב"ב, דרוש עובד 

לאחה"צ לפרטים: 
050-5586335)33-36(_____________________________________________

 לבית תבשיל גדול 
במרכז, נערים מתרימים 

בערב ראש השנה ויום כיפור, 
במקוואות ובבית העלמין, 

בב"ב, ירושלים, בית שמש, 
ביתר, מודיעין עילית. תנאים 

מצויינים 03-5743047
_____________________________________________)33-36(ובערב 052-7124416

 למשרד ניהול נכסים 
בתל אביב דרושה מנהלת 
חשבונות סוגי +1-2ניסיון 

שליטה באאוט לוק התאמות 
וגביה מיידי למשרה 7 שעות 

office@fuehrer. ביום .קו"ח
co.il)34-35(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפתח 
תקווה מנה"ח סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, קו"ח 
ml2460@partner.net.il)34-37ל(_____________________________________________

 בב"ב למעון איכותי 
ונעים, לתינוקות, משטפלות 

חמות ומסורות עם יר"ש אחרי 
_____________________________________________)34-37(החגים 054-8413913

 לישיבה בב"ב דרושים 
*מחסנאי *טבח/ית לארוחת 
בוקר 03-6714809 להתקשר 

_____________________________________________)34-37(בין 10:00-14:00 

 דרושה פקידת 
אדמנסטרציה לקביעת 
פגישות, הצעות מחיר. 

דרישות לתפקיד: שיחות 
טלפון, חצי משרה, עם אופציה 

למלאה. שכר בסיס בונוסים, 
שליטה באופיס. לשליחת קו"ח 

meyda@bezeqint.net
_____________________________________________)34-37(מיד פלסט בע"מ

 לניקיון חדר מדריגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
052-4003742)34-37(_____________________________________________

 למאפיה בבני ברק דרושים 
*אופים *מנהל חנות עדיפות 

לבעלי ניסיון, תנאים טובים
054-6855447)34-35(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות ספקים, 

ל"תמיר מחזור" בפ"ת 
ניסיון 2-6 שנים 

קו"ח לפקס
153-99666003

haya@tmir.org.il :34-37(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת +ידע 
בגרפקיה למשמרות בחנות 

צילום. 03-6199392 
054-5793174)34-37(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל, דרושה סייעת 

לגילאי שנה וחצי למלאה/
_____________________________________________)34-35ל(חלקית 052-6471287

 לתיווך ארץ הצבי דרושים 
סוכנים רציניים, רכב חובה, 

רישיון תיווך חובה, יושרה 
חובה, אחוזים גבוהים. לפרטים 

נוספים: 052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 דרושים נערים לדוכנים 
לערב ראש שנה ויו"כ אחוזים 

_____________________________________________)34-35ל(טובים 050-4153051

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה שוטפת ונעימה, לא 
מכירות, לא נדרש ניסיון 40 

ש"ח לשעה קריירה 
072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 לחברה בירושלים סוכן/ת 
שטח, למוצר מבוקש, שכר 

15,000 ש"ח+רכב צמוד 
_____________________________________________)34-34(קריירה 072-22-222-62

 לארגון רפואי סמוך לבני 
ברק פקיד/ה לזימון תורים 

לרופאים, שעות נוחות 6,500 
_____________________________________________)34-34(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 דרושים למרכז 
הספורט הדתי מדריכי 

כדורגל, כדורסל, חד"כ, 
מורים/ות-חנ"ג ואנגלית 

שכר גבוה 052-6420609
053-5242789)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
דרוש איש שטח עם 

ניסיון קו"ח למייל:
   wolfgroup@gmail.com)34-35ל(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות 
פלאפל בבני ברק+עובד נקיון 

_____________________________________________)34-35ל(ב-11 בלילה 054-8099198

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בתל אביב 
דרוש עוזר טבח+ ניסיון 

7:00-11:30 בבוקר 
052-5676038)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים, דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה אביה 
054-9474755)34-37(_____________________________________________

 לנעלי גיל דרושות מוכרות 
חרוצות לשעות אחה"צ 

058-5160462)34-37(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
עוזרת לטבחית, חצי משרה 

050-4162484)34-35(_____________________________________________

 איש אחזקה לתלמוד 
תורה רצוי בעל רכב, 7 שעות, 
_____________________________________________)34-34(5 ימים בשבוע 050-4130909

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים מנהלים/מנהל עבודה 
/מוכרים/עובדי יצור מעל גיל 

24. ת.טובים למתאימים
053-3133344)34-37(_____________________________________________

 מגורים בחינם בבית 
שמש לרווקות מחזקות עד 
גיל 25 מותנה בהשתתפות 

בשיעורי חיזוק שעתיים בלילה.  
053-4100529)34-37(_____________________________________________

 לרשת חוגים ברמת 
גן ובשרון דרושות מורות 
לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)34-37(שכר גבוה 058-4114777

 למחסן שיש בפתח 
תקווה דרוש/ה פעילות 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-37(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב עם ניסיון 050-6408008

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עוזרת מטבח לחצי 

_____________________________________________)34-35(משרה 054-8401241

 ילד מעונין להצטרף 
לרכב הנוסע כל יום 

משיכון ה' לאיזור עזרא 
חזו"א, בוקר בסביבות 

השעה 8:00 חזור בשעה 
1:00 ושוב הלוך בשעה 

רבע לשלוש 
052-4456199)34-35(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

דרושות מורות וגננות
תנאים טובים למתאימות

לבית ספר תורני באילת

mosad22@walla.com קו"ח
055-6684442



חוזרים ללימודים?

ַּברּכֹל דעת 
יודע!

לטעינה קלה 
וזמינה

לברור אפשרות הטעינה הקרובה אליך: 8787*
www.ravkavonline.co.il :או באתר רב-קו אונליין

חדש!
 טעינת כרטיסי ‘רב-קו’ בקופות 

של סניפי בר-כל באשראי ובמזומן!



זינוק חד ברווח 
של דיסקונט

/ עמ' 2

מה עובר על הבנקים?
 / עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי י"א באלול תשע"ח  22/8/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום י"א באלול תשע"ח 22/8/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

תלאות הניוד: 
כשחברות הסלולר 
משחקות בלקוחות

עמ'  2

אקזיט ישראלי מוגז

החברה  את  רוכשת  העולמית  פפסיקו  חברת  ענק:  אקזיט 
הישראלית סודה-סטרים ב-3.2 מיליארד דולר / עמ' 5

דוד רוזנטל

BDS-האקזיט ששובר את ה
/ עמ'  4

הכירו: 
המועמדים למשרת 

נגיד בנק ישראל
/ עמ' 5

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

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית
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