
הרפורמה בטואלטיקה:
צו שני לסימון מחירים 

 / עמ' 5

מניית שגריר צונחת: 
הרווח הצטמצם ב-70%

 / עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  8-9

בס"ד יום רביעי י"ח באלול תשע"ח  29/8/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום י"ח באלול תשע"ח 29/8/18

דולר ארה"ב « 3.6240
אירו « 4.2400
לירה שטרלינג « 4.6738
יין יפני « 3.2631
פרנק שוויצרי « 3.7114

רוב מקבלי השכר 
הגבוה במשק – 

אשכנזים 
עמ'  6

אחרי הנופש והחזרה ללימודים, מצטבר גל נוסף של הוצאות – אוכל וביגוד לחגים • על 
ההבדל בין רצון לצורך, השוואת מחירים, פרידה מהאשראי ועוד טיפים וכללים שיעזרו 

לכם להימנע ממבצעי סרק, לערוך קניות במקום הנכון ולחסוך / עמ' 2

המדריך המלא:
כך תעברו את החגים 

בלי מינוס

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

מוקד טלפוני: 053-3139207

חנוך לנער
המרכז הארצי להכוונת נערים למסגרות לימוד

אצלנו תקבל יעוץ מקצועי והכוונה

למגוון מקומות ע"י צוות מקצועי

כולם התחילו ללמוד
כולם התחילו ללמודורק הבן שלך עדיין בבית?
ורק הבן שלך עדיין בבית?

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



י"ח באלול תשע"ח 229/8/18

איציק מצרפי

כבר  ואפשר  עברו  כבר  הזמנים'  'בין  כולל  הקיץ  חודשי 
גם  שאפשר  שאומר  מה  באופק,  החגים  את  להרגיש 
להרגיש כבר את המזגן בבנק ואת ההמתנה לפקיד שיאשר לכם 
הלוואה לתקופה הלא פשוטה הזו... יש לו כסף והוא צריך למכור 

אותו, אבל זה לא אומר שאתם יכולים לקנות. 
חודשי אב - תשרי נחשבים החודשים הקשים ביותר למשפחה 
צפויה  לא  אחת  הוצאה  מספיק  כלכלית.  מבחינה  הממוצעת 
והעצמאות הכלכלית שלכם בסכנת קריסה. התחלנו עם הקייטנות, 
המשכנו עם טיולים ונופש, אחר כך חזרה ללימודים ורכישת ציוד 

ואז ביגוד ומזון לחגי תשרי.
כשמחירי המזון גם הם מאמירים, מוצרי החלב )3.4%(, האורז 
)30%(, הטונה )6.5%(, התה )10%( ואפילו המלח )7%(, וכמובן 
לקראת החגים אם נשים לב נבחין בעליה דרמטית של העגבניות 
הרי  היצרנים/משווקים,  כהגדרת  צפוי"  "מחסור  בשל  והעופות 
מתחילת  כבר  לתכנן,  שכדאי  הוצאות  רצף  היא  הזו  שהתקופה 
השנה. אם לא עשיתם את זה בשנה שעברה, התחילו עכשיו, כדי 

שבשנה הבאה תהיו מאוזנים.

חזרה לבית הספר ולמינוס 
מסקרים שבוצעו השנה עולה כי ההוצאה הממוצעת באוגוסט 
בלבד על ילד בגיל יסודי עמדה על 1,050 שקל ולילדים העולים 

לכיתה א' ההוצאה הסתכמה ב-1,250 שקל. 
במרבית המשפחות בישראל עם ילדים בגיל בית ספר ההוצאה 
על  עמדה  עתה,  זה  שהחלה  הלימודים  שנת  לקראת  הממוצעת 
של  - גידול  נוספת  'מתנה'  קיבלנו  והשנה  שקלים,  כ-2,200 
כ־16% על מוצרי החזרה לבית הספר, בהשוואה לשנה שעברה. 

מההורים  שליש  כי  מלמדים  האחרון  בחודש  שבוצעו  סקרים 
מתקשים לעמוד בהוצאה הכבדה הזו. 

איך בכל זאת מתמודדים? קודם כל, תכנון תקציבי. זה נשמע 
רצון  בין  להבדיל  להתחיל  צריך  כי  פשוט,  לא  זה  בפועל  קל, 
לצורך, ואז להתמודד עם הרצונות שלכם ושל הילדים. אבל אם 
אתם  שלכם,  למסוגלות  בהתאם  שלכם  התקציב  את  תתכננו  לא 

מכניסים את עצמכם לגלגל שיהיה קשה לצאת ממנו. 

אף פעם לא מאוחר
לעבור  צריכים  שאתם  להם  ותסבירו  המשפחה  בני  את  כנסו 
"דרך" כדי לאזן את התקציב המשפחתי. הסבירו לבני המשפחה 
מה הוא תקציב משפחתי ומדוע חשוב לתכנן אותו. שיחה כזאת 
בו  בגיל  החיים,  בהמשך  גם  אחריות  לקחת  הילדים  את  תלמד 
הם יצטרכו בעז"ה לנהל את ביתם. הסבירו לילדים שכדי לחזור 
ללימודים אפשר לעבור דרך רמי לוי ולרכוש את כל הסל ב-300 

שקלים, ועדיין להישאר חיים בבית הספר. 
גייסו את הילדים הבוגרים והסבירו להם את התקופה שמצריכה 

אחריות לצורך איזון, ואחריה תוכלו לצאת לחופשה, שגם אותה 
תכניסו למסגרת ההוצאות וכך יהיה להם לאן לשאוף. גם לכם. 

שהכותרות  למזון  תקציב  טבלת  הכינו  לקניות,  צאתכם  לפני 
שלה - "המוצר, משקל, איפה קנינו, מחיר, כמה נשאר/כמה היה 
ועתידי,  עכשווי  תקציב  תכנון  אתכם  תלמד  הזו  חסר". הטבלה 
מעבר לכך היא אמורה ללמד אתכם בשנה הבאה כמה נשאר/ חסר 
לכם ממוצר מסוים שרכשתם בשנה שעברה ובכך לחשב מחדש 

את הצורך. את העמודה האחרונה מלאו אחרי החג. 
הכינו טבלה נפרדת לכל סוג של הוצאה - מזון, ביגוד, בילויים, 
הוצאות קבועות )משכנתא, לימודים, רכב, ביטוחים, חשמל, מים, 
טלפוניה, ארנונה וגז( כדי שתוכלו לשלוט על הניואנסים ולאחר 

מכן טבלה שמסכמת את ההוצאות כולן. 

לשלוט על הניואנסים 
עברו ילד ילד ובדקו מה הצרכים שלו - מזון, מכנסיים, חולצות, 
והתמקדו  לצרכים  רצונות  בין  להפריד  הקפידו  וכו',  ציציות 
העומד  לתקציב  בהתאם  רצונות  לעצמכם  הרשו  בצרכים. 

לרשותכם. 
לאחר שעשיתם את טבלת החגים, בדקו כמה כסף זמין לכם. גשו 
חזרה לטבלה וצמצמו או רווחו בהתאם לסכום אותו אתם יכולים 

להרשות לעצמכם להוציא. צמצום יחל מרשימת ה"רצונות". 
לטבלת ההוצאות של החגים צרפו את ההוצאות הקבועות של 
החודש שלאחר מכן. החגים מסתיימים בסוף ספטמבר, אל תתנו 

להוצאות הקבועות של אוקטובר להפתיע אתכם. 

בלי אשראי ותשלומים
יש לכם כרטיס אשראי? גזרו אותו, או היפרדו ממנו לתקופה, 
לא יקרה כלום. חשבונות קבועים אפשר לשלם גם בהוראת קבע. 
עם כרטיס אשראי בכיס, רבים הסיכויים כי לא תצליחו לעמוד 

במסגרת התקציב. 
אין  אם  קונים,  כסף  יש  אם  הוא:  בתשלומים  הברזל  כלל 

מצטמצמים - לא מחלקים כלום לתשלומים. 
אם מכונת הכביסה התקלקלה בפתאומיות ולא חסכתם כסף 
מוצר  אבל  לתשלומים.  וחלקו  רכשו  שכאלה,  למקרים  בצד 
אסור  הרכישה,  חודש  בתוך  בו  השימוש  את  מסיימים  שאתם 
קוראים  הזה  למוצר   - החודש  מאותו  יחרוג  עבורו  שהתשלום 

מזון. 

סקרי שוק 
עקבו אחר סקרים שמתפרסמים מעת לעת במדיות, בצעו סקרי 
ושקיפות  המזון  חוק  לכך,  המיועדים  האתרים  באמצעות  שוק 
אינטרנט  באתר  לפרסם  גדול  קמעונאי  מחייבים  מכוחו,  מחירים 
את רשימת כל חנויותיו, את כל מוצרי המזון  ומחיריהם הנמכרים 
את  לכם  אין  אם  בחנות.  הקיימים  המבצעים  ומכלול  בחנויות 
מגמות,  אחר  עקבו  סקרים,  אחרי  עקבתם  לא  אם  או  האפשרות 

בררו אצל החברים, אולי הם יודעים מי הרשת הזולה ביותר. 
החרדי  המגזר  בגזרת  שנמצאות  ברשתות  לרכוש  תתפתו  אל 
הנושאות שמות של בתי כנסת. או כאלו שנראות מוזנחות ונותנות 
הן  הללו  הרשתות  רבות  בבדיקות   – זולים  מחירים  של  הרגשה 

דווקא יקרות יותר. 
אותה  של  לסניף  סניף  בין  משתנים  המחירים  שתדעו,  חשוב 
הרשת, בכל מקרה, אם אתם רוצים למצוא את הסניף הזול ביותר 
של הרשת הזולה ביותר, גשו לאזורים בהם יש יותר מרשת אחת 
כי  להניח  וסביר  יותר  גבוהה  התחרות  - שם  ק"מ   5 של  ברדיוס 

תמצאו שם את המחירים הזולים ביותר. 
צאו לקניות עם רשימה, לא עם הילדים ולא עם בן הזוג. לבד. 
והאשראי  הכספומט  את  השאירו  שהקצבתם,  הסכום  את  קחו 
השילוב  הם  ורעב  עייפות  ורעננים,  שבעים  לקניות  צאו  בבית. 

המושלם לרכישות מיותרות. 

מבזבזים 600 שקל בחודש
על פי נתונים שעולים מהדו"ח הלאומי הראשון לאובדן והצלת 
 ,BDO בשיתוף  ישראל  לקט  ארגון  הפיק  אותו  בישראל,  מזון 
הירקות  כאשר  נזרק,  בארץ  שמיוצר  המזון  מכל   35% כי  מגלים 
והפירות מהווים 75% מהכמות הכוללת. במושגים שנתיים מדובר 
למשק  אותם  נתרגם  ואם  שקלים,  מיליארד   20 בשווי  בזבוז  על 

המשפחתי, מדובר על זריקת מזון בשווי 600 שקל מדי חודש. 
המזון האבוד  היקף  את  חושף  הזה, אשר  הדו"ח  נתוני  פי  על 
בישראל, אנחנו ניצבים במקום השני ו"המכובד" מבין כל מדינות 
ללא  לרכוש  השכילו  כן,  על  הבזבוז.  חומרת  מבחינת   ,oecd-ה

פיתויים מיותרים תוך דעה צלולה. 
עם  דברו  לכם,  קוסם  שממש  המדף  על  מוצר  רואים  כשאתם 
הכיס שלכם, תשאלו את עצמכם אם זה תואם לגבולות התקציב 
מה  תמיד  תחשבו  אבל  נעים,  לא  כיף,  לא  לעצמכם.  שהצבתם 

פחות נעים, לדחות סיפוקים או לטפל בתיקי הוצאה לפועל. 

מבצעים וחשבונות
מוצר שנמכר ב-45 שקלים אבל 3 ממנו נמכרים במאה שקלים 
- מבצע מפתה מאוד, איך תדעו אם הוא משתלם לכם? ראשית 
תחשבו על המקום שחסר לכם במזווה, שנית עשו חשבון פשוט, 

האם אני צריך 3? 
אם לא הצלחתם לחשב את שני כללי האצבע הראשונים, לכו 
הנוספים  המוצרים  שני  את  תצרכו  לא  אם  השלישי,  הכלל  על 
באותו חודש התקציב, סימן שהמבצע הזה לא מתאים לכם. בכל 
מקרה, יש לכם רשימה ביד, היצמדו אליה. היא שווה יותר מכל 

פיתוי או מבצע. 
כשאתם יוצאים מהסופר עברו על החשבון, כמה שיהיה ארוך, 

ייתכנו "טעויות" שברוב המקרים הן לרעתכם. 
זכרו - תקציב משפחתי זה עסק לכל דבר, אם לא תגידו לעסק 

שלכם בוקר טוב, הוא לא יגיד לכם שנה טובה. 

המדריך המלא: כך תעברו 
את החגים בלי מינוס

אחרי הנופש והחזרה ללימודים, מצטבר גל נוסף של הוצאות – אוכל וביגוד לחגים • על ההבדל בין 
רצון לצורך, השוואת מחירים, פרידה מהאשראי ועוד טיפים וכללים שיעזרו לכם להימנע ממבצעי 

סרק, לערוך קניות במקום הנכון ולחסוך 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן 

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

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

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

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

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

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 

אנחנו כאן בשבילכם - 054-9829191



בתוקף עד ה 30.9.18 ו/או עד גמר המלאי, אין כפל מבצעים, 
התמונות להמחשה בלבד, מלאי מינימום מפריט 300 יח'

בני ברק: רח׳ ירושלים 7 | רח׳ ז'בוטינסקי 14 | רח׳ אהרונוביץ 24
 גבעת שמואל: בן גוריון 22

מבצעים נוספים:
סוטז׳ יציקה 32 ס״מ

4.3 ליטר + מכסה

299.90₪

99.90₪

מערכת אוכל 18 חלקים
ל- 6 סועדים מפורצלן

349.90₪

149.90₪

מרגשת
שנה
מתחילה
בנעמן

מערכת סכו״ם
24 חלקים

179.90₪

79.90₪

 מארז 3 חלקים: סיר 24 ס״מ
עם מכסה + מחבת 24 ס״מ

299.90₪

99.90₪

על מאות פריטים

הנחה

עד



PBי"ח באלול תשע"ח 429/8/18    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

איציק מצרפי 

יולי, התאפיינה  המחצית הראשונה של השנה,  ינואר – 
בית,  כלי  הנעלה,  והלבשה,  טקסטיל  של  מוגברת  בצריכה 
מוצרי קוסמטיקה, תרופות וצעצועים, כך עולה  מנתונים ראשוניים 

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
יחד עם זאת, נתוני המגמה אשר פורסמו על ידי הלשכה מצביעים 
על ירידה בפדיון של רשתות השיווק בשיעור שנתי של 1.9% בין 

מאי ליולי. 
 3.9% של  שנתי  בקצב  בפדיון  עלייה  על  מצביעים  הנתונים 
עם  יחד  אשתקד.  התקופה  לעומת  השנה,  יולי  עד  ינואר  בתקופה 
זאת גם בתחום רשתות המזון נתוני המגמה לחודשים מאי עד יולי 
ליציבות  ביחס  שנתי  בשיעור   3.3% של  ירידה  על  מצביעים   18

ששלטה בין פברואר לאפריל 18. 
המכירות  בערך  השינויים  את  בהכרח  משקפים  אינם  השינויים 

של מוצרי צריכה בכלל המסחר הקמעוני.
על פי הלשכה הנתונים שפורסמו היום הם ראשוניים ומבוססים 
יתעדכן  הנתון  הבא  בחודש  ורק  המובילות,  מהרשתות  מידע  על 
רשתות  פדיון  נתון  הנחקרות.  הרשתות  מכל  המידע  קבלת  עם 
השיווק משמש אינדיקטור לצריכה הפרטית. נתונים אלה מקדימים 
בחודש את הנתונים של פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, 

המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.
המתמחות  לרשתות  מתייחסים  השיווק  ברשתות  הפדיון  נתוני 
טקסטיל  מוצרי  אחרים:  במוצרים  המתמחות  ולרשתות  במזון 
והלבשה, הנעלה, מוצרים בני קיימא, כלי בית ו"שונות" - מוצרי 

קוסמטיקה, תרופות, צעצועים, ספרים, ציוד משרדי ואופטיקה. 

נתוני  את  ללימודים  החזרה  לקראת  לראשונה  מפרסמים  הדואר  ובנק  התחבורה  משרד 
השימוש של בני הנוער בכרטיס 'רב קו' בישראל: כ-71.6 מיליון נסיעות של בני הנוער ב'רב קו' 
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: נסעתי בכביש ברמזור ירוק ורכב שבא מהצד המשיך 
בנסיעה למרות שהיה לו רמזור אדום, וקרתה תאונה עם נזק 
לשני הרכבים. חברת הביטוח של הרכב שפגע בי טוענת שעליי 
לשאת בחלק מהנזק בגלל "אשם תורם". האם יכול להיות דבר 

כזה?
ינהג  21)ג( לתקנות התעבורה קובעת, שלא  תשובה: תקנה 
אדם בקלות ראש או בלא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל 
בלמיו  בשיטת  במטענו,  הרכב,  בסוג  השאר  ובין  הנסיבות 
והבחנה  ובטוחה  נוחה  עצירה  של  באפשרות  ובמצבם, 
עצם  ובכל  דרך  עוברי  בתנועת  שוטרים,  באותות  בתמרורים, 

הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.
חלק מחובת הזהירות הכללית המוטלת על כל נהג הינה גם 
עובר  או  בכביש  טועה  אחר  נהג  כאשר  דרכים  תאונת  מניעת 
שנסעת  שלמרות  מסוימות  בנסיבות  מצב  ייתכן  החוק.  על 
אדום שתחויב באשם  ברמזור  נסע  והרכב השני  ירוק  ברמזור 
תורם במידה כלשהי בגין התאונה, בעיקר אם יכולת למנוע את 

התאונה ולא עשית זאת.



שאלה: נכנסתי לצומת בה היה תמרור של תן זכות קדימה ורכב 
שנסע עבר מאוד קרוב אלי אבל המשיך לנסוע. שוטר שהיה 
הדו"ח  האם  קדימה.  זכות  מתן  אי  על  דו"ח  לי  רשם  במקום 

חוקי?
זכות  שמתן  קובעת,  התעבורה  לתקנות   1 תקנה  תשובה: 
קדימה הינה אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך 
עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר 
נסיעתם.  מהירות  את  לשנות  או  נסיעתם  מקו  לסטות  לאלצם 
יוצא מכך, שבמידה וגרמת לרכב האחר להאט את נסיעתו או 
אילצת אותו לסטות מדרכו בכדי למנוע התנגשות עימך- הרי 
שנראה שהדו"ח שרשם לך השוטר היה מוצדק בנסיבות העניין.



לפי  לגיטימי  פרסום  הוא  פרסום שהנו אמת  כל  האם  שאלה: 
החוק, גם כאשר מדובר בפרסום שלילי?

דבר  כל  לפרסם  שמותר  לחשוב  הנטייה  למרות  תשובה: 
איסור לשון הרע, התשכ"ה  לחוק   4 הרי שסעיף  שהוא אמת, 
1965, בתיקון מס' 1 משנת תשכ"ז-1967, קובע אחרת, ודורש 
"במשפט  המילים:  באילו  ציבורי,  עניין  בפרסום  שיהיה  גם 
פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר 
לא  זו  הגנה  ציבורי;  ענין  בפרסום  והיה  אמת  היה  שפורסם 
לוואי  פרט  הוכחה אמיתותו של  בלבד שלא  כך  תישלל בשל 

שאין בו פגיעה של ממש".
 

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

בני הנוער נוסעים יותר בתחבורה ציבורית

3.2% עלייה בפדיונות רשתות השיווק

אלי כהן

תשע"ט  הלימודים  ושנת  לסופו,  הגיע  הגדול  החופש 
נפתחת. בעקבות כך, מפרסמים לראשונה משרד התחבורה 
והמסלקה  השירות  מרכז  את  המפעילה  ישראל,  דואר  וחברת 
לתחבורה הציבורית באמצעות בנק הדואר,  את נתוני השימוש של 
בני הנוער ברב קו בתחבורה הציבורית. על פי הנתונים ישנה עליה 
מתמשכת בשימוש של בני נוער בגילאי 12-18 ב'רב קו' בתחבורה 

הציבורית, לרבות באוטובוסים וברכבות. 
בני  בקרב  קו  ברב  מיליון שימושים   113.2 בוצעו   2017 בשנת 
2016. מגמת  100.2 מיליון בשנת  13%, לעומת  נוער,  גידול של 
העליה נמשכה גם ב-2018, כאשר מינואר ועד יולי 2018, עלה סך 

השימושים לכ-71.6 מיליון בשבעה חודשים.
"הרחבת השימוש  ציין   כץ,  ישראל  והמודיעין,  שר התחבורה 
שמשרד  ממהפכה  חלק  הוא  הנוער  בני  בקרב  קו  הרב  בכרטיס 
לעודד  שנועדה  הציבורית  בתחבורה  כיום  מקדם  התחבורה 
הציבורית  התחבורה  בשירותי  להשתמש  נוספות  אוכלוסיות 

בישראל".
בתחבורה  רבים  שיפורים  הונהגו  האחרונות  "בשנים  לדבריו, 
רפורמה  בראשם  הנוסעים,  במספר  לגידול  שהביאו  הציבורית 
ומאות  עשרות  לנוסעים  החוסכת  התעריפים  במבנה  מהפכנית 
ציבורית  תחבורה  קווי  נפתחו  השאר,  בין  חודש.  מדי  שקלים 
נוספו מאות אוטובוסים  חדשים רבים, הוגברו תדירויות הקווים, 
והתאפשרה עלייה מכל דלתות האוטובוס במאות קווים עירוניים".

אבי בלו, מנהל בנק הדואר, המפעיל את מרכז השרות ומהסלקה 
לכרטיס החכם בתחבורה הציבורית: "אנו רואים מגמה מעניינת של 
גידול בשימושים ברב קו בקרב בני הנוער, כאשר מתחילת 2018 
ועד יולי השימושים גדלו משמעותית. כלי התחבורה המשמעותי 

עבור בני הנוער הוא האוטובוסים, אך גם ברכבת ניכרים שימושים 
יוצבו  הקרובים  בחודשים  לשנה.  משנה  בשימושים  וגידול  רבים 
עמדות טעינת 'רב קו' במאות מסניפי דואר ישראל, מה שיאפשר 
מחוברות  שאינן  לאוכלוסיות  גם  רחבה  ארצית  בפרישה  הטענה 

לאמצעים דיגיטליים."
זמינים  שהינם  באוטובוסים,  יותר  נוסעים  בישראל  הנוער  בני 
זאת באופן  יותר במרכזי הערים, מול הרכבת. עם  ונמצאים  יותר 
גם  משמעותי  באופן  שימושים  להגביר  החלו  הנוער  בני  מפתיע 
נסיעות  99.7 מיליון  נרשמו   2016 ברכבת. לשם ההשוואה בשנת 
נסיעות  אלף  כ-500  לעומת  באוטובוסים  קו'  ב'רב  נוער  בני  של 

ב'רב קו' ברכבת. 
בשנת 2017 בוצעו 112.1 מיליון שימושים ב'רב קו' באוטובוסים 
1.2 מיליון שימושים ב'רב קו' בקרב בני  בקרב בני נוער, לעומת 
 2018 בשנת   קודמת.  שנה  מול   135% של  גידול  ברכבת,  נוער 
הנוער  בני  עליה משמעותית בשימוש  רואים  אנו  יולי השנה   עד 
בתחבורה הציבורית -  650 אלף נסיעות ב 'רב קו' ברכבת מול 71 

מיליון נסיעות באוטובוסים. 
בתחבורה  בשימוש  ביותר  העמוס  החודש  מהו  תהיתם  אם 
הציבורית, מנתוני משרד התחבורה ובנק הדואר עולה, כי בחודשי 
יותר שימושים בתחבורה הציבורית, לעומת חודשי  החורף ישנם 
הקיץ ותקופות החגים. השיא בשימושים ב'רב קו' בקרב בני נוער 
ב-2017 היה בחודש נובמבר עם 10.5 מיליון שימושים וב-2016 
בחודשים ספטמבר ונובמבר, עם כ-9.5 מיליון שימושים. לעומת 
זאת בחופשת פסח ובחגי תשרי, בחודשים אפריל ואוקטובר 2016 
מיליון  ו-6.6  מיליון  כ-6.8  ביותר,  הנמוכים  השימושים  נרשמו 
שימושים בהתאמה. ב-2017 החודש הנמוך בשימושים עד כה היה 

אפריל עם 7.6 מיליון שימושים.

תמריץ כלכלי לשלום המיוחל
הממשל האמריקאי הודיע בסוף השבוע שעבר 
מהסיוע  דולר  מיליון  כ-200  לקצץ  כוונתו  על 
בפליטים  לטיפול  האו"ם  סוכנות  לאונר"א, 
התורמת  היא  שארה"ב  מכיוון  פלשתינאים. 
כמיליארד  הוא  שתקציבה  לסוכנות,  העיקרית 

דולר בשנה, יש חשש להמשך פעילותה. 
לשנות  יכולה  הפליטים  סוכנות  היעלמות 
לזעזועים  ולגרום  קוו,  הסטטוס  את  מהותית 
פוליטיים במזרח התיכון. הודעה זו של הממשל 
שאיננה  עובדתית  מציאות  מציגה  האמריקאי 
גלויה לעיני רבים - בסוף, הכל זה עניין של כסף. 
מערכות התמריצים הכלכליים, זה מה שמשפיע 

על יצירת המציאות הפוליטית. 
ברוב  חברתית  מציאות  או  פוליטית  מציאות 
מוחלט של המקרים אינם גזירת גורל, אלא הם 
תולדה של תמריצים כלכליים. תופעות חברתיות 
נוצרות )לרוב( לא מעצמן, אלא פשוט כי להרבה 

אנשים משתלם לנקוט בהתנהגות מסוימת. 
נכון להיום מדווחת אונר"א על יותר מחמישה 
מקבלת  עבורם  רשומים".  “פליטים  מיליון 
מהאיחוד  מארה"ב,  נדיבות  תרומות  הסוכנות 

ערביות.  ומדינות  מערביות  ממדינות  האירופי, 
הפליטים  צאצאי  רק  לא  נמנים  ה"פליטים"  בין 
מי  המחנות,  את  שעזב  מי  גם  אלא  המקוריים 
שהיגר למערב, מי שבא מבחוץ או התחתן עם 

פליט.
הגדרת הפליט באמנת האו"ם היא מי שנעקר 
ממקום מושבו עקב מלחמה או מצב מסכן חיים. 
היו עשרות מיליונים כאלה באירופה ובעולם מאז 
סיום מלחמת העולם השניה, והם כולם הסתדרו 
במקום מושבתם. חלקם התאקלמו במקום חדש, 
הפליטים  למעט  אחר.  פתרון  נמצא  לחלקם 
הפליטים  הם   ,1948 ממלחמת  הפלשתינאים 
היחידים בעולם שלא רק שלא התאקלמו, אלא 
הם הורישו את מעמד הפליטות לצאצאיהם, כי 
אחר  פליט  מכל  שונה  הפליטות  הגדרת  אצלם 
בעולם. וכך, מ-700 אלף פליטים )לפי הערכות(, 

הגענו היום ל-5 מיליון פליטים רשומים. 
"פליטים"  מיליון  שני  נמנים  אלה  בכלל 
וכן  ירדנית  באזרחות  ומחזיקים  בירדן  שגרים 
רבים מתושבי הרשות הפלסטינית, שמתגוררים 
בשטח "מדינת פלסטין" ובו בזמן טוענים שהם 

"פליטים מפלסטין". 
גורל,  מגזירת  מאונס,  פליטים  אינם  אלה  כל 
כי  פליטים  הם  מבחירה.  פליטים  הם  אלא 
פליטים,  הם  פליטים.  להיות  להם  משתלם 
שהם  ביום  פליטים.  להיות  להם  משלמים  כי 
יתאקלמו במקום מושבם, ודה פקטו כמעט כולם 
כמעט  לשנות  בלי  בקלות  זאת  לעשות  יכולים 
את ההטבות  יאבדו  הם  אזי  מאורחותיהם,  דבר 
תעשיית  וכך,  הפליטות.  מעמד  להם  שמקנה 
ארה"ב  של  במימון  הפיקטיביים  הפליטים 
נגד  פוליטי  נשק  לכלי  הפכה  אירופה,  ומדינות 
אבן  היא  זכות השיבה של ה"פליטים"  ישראל. 
הנגף בכל הסדר מדיני שניסו לקדם. עד שהגיע 
טראמפ, וחולל דרמה – מעתה ארה"ב לא תממן 

עוד פליטים פיקטיביים. 
שגרתית,  והלא  הייחודית  בדרכו  טראמפ, 
הבין את מהות העניין. לא צריך להתייחס למצב 
ואז לחפש פתרונות.  נתון,  כאל  הפוליטי-מדיני 
את  שיוצרים  התמריצים  את  לבדוק  יש  אלא, 
המצב הקיים, ופשוט לשנות אותם. כדי להביא 
לאיים,  או  הצדדים  את  לכפות  צריך  לא  שלום 

לכך  לגרום  צריך  אלא  אובאמה,  שעשה  כמו 
שלום.  לעשות  לכולם  משתלם  יהיה  שפשוט 
כבר  המציאות  התמריצים,  את  משנים  כאשר 
זה  במהפכות,  צורך  יהיה  לא  מעצמה.  תשתנה 

יהיה תהליך טבעי ובריא. 
על אותו עקרון, אחד מיצרני הטרור הגדולים 
לאסירים  הפלשתינאית  הרשות  הסבסוד של  זה 
הביטחוניים הכלואים בישראל. גם שונאי ישראל 
את  לסכן  ירצו  לא  בשטחים  ביותר  הגדולים 
פרנסת משפחתם כדי להרוג יהודים, אך כאשר 
אזי  למחבלים  עתק  משכורות  מעניקה  הרשות 
הם יודעים שבדיוק זו הדרך לסדר את המשפחה. 
דווקא  אלא  הטרור,  את  שיוצרת  השנאה  לא  זו 
המימון שלו. הכסף הוא התמריץ להרוג יהודים. 
שם  וטראמפ  בפוליטיקה,  שולטת  הכלכלה 
הוא  ובאמצעותה  מעייניו,  בראש  הכלכלה  את 
מעוניין לשנות את המציאות. אחרי הרבה שנים 
ששועי עולם שברו את ראשם איך "לפתור את 
התשובה  את  מביא  הנמרץ  הנשיא  הסכסוך", 
הפשוטה – לייבש כלכלית את מחוללי הסכסוך. 

דוד רוזנטל
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כסף קטן

בנק ישראל רומז - תיתכן העלאת ריבית 

את  )ד'(  מחר  לפרסם  צפוי  ישראל  בנק 
השוק  ספטמבר.  לחודש  הריבית  החלטת 
העסקי עסוק בהשערה כי נגידת בנק ישראל קרנית 
בנובמבר,  הקדנציה  את  לסיים  שצפויה  פלוג, 
הקרובים.  בחודשים  הריבית  להעלאת  תרמוז 
הערכת מומחים מסמנת סיכויים טובים לכך בשל 
קצב הצמיחה הנאה של המשק שהסתכם במחצית 

הראשונה של השנה ב-4%.

שנה חדשה, מחירים ישנים

השבדית  הרשת  של  החדש  הקטלוג 
'איקאה' כבר הושק בעולם ב-1 באוגוסט. 
ל-38  מתורגם  עמודים,   280 שמכיל  הקטלוג, 
שפות ומופץ ב-55 מדינות, יופץ ב-1 בספטמבר 
בחנויות  יחולק  גם  הקטלוג  בנוסף,  בישראל. 
הדיגיטלית  הגרסה  במקביל,  בישראל.  הרשת 
צוברת תאוצה ובשנה שחלפה, נרשמו 1.8 מיליון 
משתמשים. מעיון במחירון החדש עולה כי כלל 
המוצרים הוזלו בכ-2% בממוצע, אך מחירי רוב 
המוצרים לא השתנו. בסך הכל, כ-1,200 מוצרים 
כי  מסר  איקאה  מנכ"ל  התייקרו.  וכ-300  הוזלו 
"נעשים מאמצים לצמצם את פערי המחירים בין 

ישראל לחו"ל". 

בחגים: צפי לגידול של כ-6% במכירות 

לשכות  איגוד  ידי  על  שנערכה  מבדיקה 
תשרי  וחגי  השנה  ראש  לקראת  המסחר 
במכירות  גידול  צפוי  לטובה,  עלינו  הבאים 
כלי  המזון,  בתחומי  השונות  השיווק  רשתות 
העלייה  קיימא.  בני  ומוצרים  ההלבשה  בית, 
צפויה בעיקר כתוצאה מגידול משמעותי בתחום 
נרשמה בשנים  ומטבח. בתחום המזון  כלי הבית 

האחרונות עלייה ממוצעת של 8.4% במכירות. 

תקדים: קפה ישלם 300 אלף לעובדים

לפני כשנה וחצי קבוצה של עובדים בקפה 
ממלצרים,  המורכבת  אביב  בתל  נואר 
במטרה  התאגדו  כלים,  ושוטפי  טבחים  ברמנים, 
הנהלת  הסוציאליים.  תנאיהם  את  להסדיר 
המסעדה טענה כי הוועד שהוקם על ידי העובדים 
לטובתה.  פסק  וביה"ד  חוקי  בלתי  באופן  הוקם 
את  שהחזיר  הארצי  לביה"ד  ערערו  העובדים 
העובדים.  לטובת  ופסק  האזורי  לביה"ד  הדיון 
בין 15-12 עובדים יתחלקו בפיצויים מפסק הדין 

התקדימי בענף המסעדנות.

אושרה: תביעה ייצוגית נגד בזק

ייצוגית  תביעה  הגשת  אישר  המשפט  בית 
שקל.  מיליארד  כשני  של  בהיקף  בזק  נגד 
הטענה המרכזית - בזק לא דיווחה על הרפורמה 
וההפחתה בדמי הקישוריות בדיווח מיידי. שופטת 
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א 
דניה קרת-מאיר אף ציינה כי "אין ספק כי המידע 
שירותי  את  למתחרותיה  לספק  בזק  חיוב  בדבר 

הטלפוניה – הוא בגדר מידע מהותי". 
את התביעה על סך שני מיליארד שקלים הגישו 
עורכי הדין רונן עדיני ואפי שאשא בשם ע.א.ד.א 
להעלים  בחרה  "בזק  לטענתם,  אחזקות.  ליעד 
הדרמתי  ההכנסות  אבדן  את  המשקיעים  מציבור 
הצפוי לה", ולכן עליה לפצות את הלקוחות. בזק 
טענה מנגד כי הרפורמה אינה חשובה ולכן אינה 
מהווה "מידע מהותי" לציבור המשקיעים וכי היא 
שכפי  ממה  יותר  עליה  לדווח  צריכה  הייתה  לא 
את  אישרה  השופטת  כאמור,  בפועל.  שעשתה 
התביעה כייצוגית ופסקה 150,000 ש"ח הוצאות 
המבקשת- לטובת  האישור  בבקשת  משפט 

התובעת.

800 כיתות לימוד וגנים מפעל הפיס מימן 

מניית שגריר צונחת: הרווח הצטמצם ב-70%

• בעשור  בניית כיתות הלימוד החדשות הסתיימה בימים אלו והן תהיינה ערוכות להכיל עשרות אלפי תלמידים 
האחרון מימן מפעל הפיס כ-7,600 כיתות בעלות של כ-5.86 מיליארד שקל

איציק מצרפי 

הכלכלה  ומשרד  הצרכן  להגנת  הרשות 
המוצרים  סימון  צו  טיוטת  את  פרסמו 
רשימת  ובו  התזכירים  באתר  הציבור  להערות 
להציג  חובה  תחול  שעליהם  השנייה  המוצרים 
שונות  למדינות  ישראל  בין  המחירים  פערי  את 
בעולם. לאחר השלמת הליך שימוע מעמיק של 
הוועדה לבחינת המחירים בה הוחלט על רשימה 

שנייה של השוואת מחירים. 
הציבור  לשימוע  שנשלחה  המעודכנת  הרשימה 
כולל 16 מוצרים, מתוכם 9 חדשים ו-7 המוצרים 
הגבוהים  המחירים  פערי  בהם  הראשון,  מהצו 
ביותר - 49% לנמוך ביותר ועד ל-127% לגבוה.

ברשימה החדשה ניתן למצוא מוצרי היגיינה, בין 
של  לגברים  דאודורנטים   3 השונים:  המוצרים 
שיניים של  2 משחות  וג'ילט,  רקסונה  המותגים 
המותג קולגייט וכן שני דאודורנטים לנשים של 

המותגים דאב וגרנייה.
המוצרים   7 הכלכלה,  משרד  נתוני  פי  על 
רשמו  הסימון  חובת  חלה  עליהם  הראשונים 

ירידה ממוצעת של 8% מאז נכנס הצו לתוקף.
מנחים  וקווים  מתודולוגיה  גיבשה  הוועדה 
הוגן  בלתי  שמחירם  המוצרים  לבחירת 
לצרכן. המוצרים עליהם המליצה הועדה כוללים 
מוצרים בהם נתח הצריכה הן של המותג והן של 
המוצר גבוה בשוק המקומי וכן שרמת המחירים 

גבוהה ביחס למוצרים אחרים באותה קטגוריה.
באמצעות  המשרד  שעורך  מחירים  ממעקב 
רוצים להאמין במשרד הכלכלה כי  נילסן,  דו"ח 

מספר  לפני  החלה  אשר  בטואלטיקה  הרפורמה 
חודשים כבר מחלחלת לצרכן ונותנת אותותיה. 

כי  הכלכלה  במשרד  מבהירים  זאת  עם  יחד 
אינם  והם  וחנות  מיקום  עונה  תלויי  הנתונים 
מתחייבים על כך, מה שמזכיר קצת את תפישת 
והשימוש  הדיור  מחירי  לירידת  באשר  האוצר 
של  אריזות  בינתיים,  להם.  הנוחים  בנתונים 
משחות השיניים קטנו והמחירים נשארו על כנם. 

אלי כהן

של  הקמתן  השנה  מימן  הפיס  מפעל 
כ-800 כיתות לימוד חדשות בעלות של 
כ-640 מליון שקלים. בנייתן של כיתות הלימוד 
הסתיימה בימים אלו והן תהיינה ערוכות להכיל 
בניית  ישראל.  ברחבי  תלמידים  אלפי  עשרות 
כיתות הלימוד מתבצעת בהתאם להסכם שנחתם 
במסגרתו  האוצר,  משרד  לבין  הפיס  מפעל  בין 
לבניית  כספיים  מקורות  להעמיד  הפיס  התחייב 
כיתות לימוד, בהתאם לתקציב שהוגדר בחלוקה 

שנתית מפורטת. 
ברק,  בני  החרדיות  בערים  כי  מציינים  בפיס 
ביתר עילית, רכסים, קרית יערים, מודיעין עילית 
מליון  כ-81   2017 בשנת  רק  הושקעו  ועמנואל, 

לקהילה,  ורווחה  תרבות  מרכזי  בבניית  שקלים 
ועוד.  מקוואות  הקמת  ציבוריות,  גינות  שיפוץ 
לקראת שנה"ל תשע"ט נבנו למגזר החרדי כ-65 

כיתות בעלות של כ-52 מיליון ש"ח.
בעשור האחרון )משנת 2009( מימן מפעל הפיס 
מיליארד  כ-5.86   בעלותשל  כיתות  כ-7,600 
לימוד,  כיתות  אלפי  של  הקמתן  מלבד  שקלים. 
מפעל הפיס מקצה משאבים רבים לטובת הקמת 
גני ילדים, ספריות, רכישת מחשבים לבתי ספר, 
הספר,  בתי  ליד  ומדע  לתרבות  מרכזים  הקמת 

בניית אולמות ספורט למוסדות חינוך.
עמרי לוטן, מנכ"ל מפעל הפיס, ציין כי "מרבית 
רווחיו של מפעל הפיס מוקצים מידי שנה לתחום 
החינוך ואנו רואים בכך אמצעי מהותי לצמצום 
ואמצעים  בחינוך  השקעה  בחברה.  הפערים 

נאותים ללמוד ולהתפתח מהווים ללא ספק 'קרש 
רבות  להם  יסייעו  ואלו  הילדים  עבור  קפיצה' 
בכוונת  בחברה.  ולהשתלב  עתידם  את  לפתח 
בפרויקטים  ולתמוך  להוביל  להמשיך  הפיס 

נוספים חשובים בתחום החינוך בישראל".

איציק מצרפי 

חברת  שמפרסמת  האחרונים  הדו"חות 
המקומית  בבורסה  הנסחרת  שגריר, 
התחבורה  שירותי  את  ומפעילה 
 ,mobike-ו אוטו-תל  קאר2גו,  השיתופיים 
מגלים  ביטוח,  לחברות  שירותים  מספקת  וכן 
מה  בכ-70%,  נפל  החברה  של  הנקי  הרווח  כי 
 2 כמעט  של  תפעולי  להפסד  אותה  שהעביר 

מיליון שקלים למרות העלייה בהכנסות. 
במנייה.   6% כ  של  צניחה  על  מדווחת  החברה 
כ-25% מתחילת  צניחה של  היא משלימה  בכך 
מיליון  ל-130  כעת  יורד  החברה  ושווי  השנה 

שקל. 
בעוד שגריר מטמיעה את שרותיה בערים נוספות 
הרכבים  מגזר שיתוף  כבדות,  עם השקעות  יחד 

מקשה על תוצאות החברה. 

הושפעו  החברה  דו"חות  הללו,  לנתונים  בנוסף 
המדובר  המיזם  בטכנולוגיית  מהשקעתה  גם 
לנישה  משקיע  בשגריר  מחפשים  וכעת 

הטכנולוגית. 
כי ההכנסות ממגזר שיתוף  יודגש  זאת  עם  יחד 
לתקופה  בהשוואה  ב-18%  עלו  הרכבים 
מיליון  ב-9.7  והסתכמו  אשתקד  המקבילה 
בהיקף  העליה  בעקבות  שנרשם  גידול  שקלים. 
לערים  החברה  וכניסת  אביב  בתל  הפעילות 

נוספות. 
שגריר  חברת  של  הפעילות  מגזרי  שני  באיחוד 
ברווח   64.3% של  צמיחה  שגריר  רושמת 
בלבד.  שקל  מיליון  לכ-2.2  שלה,  התפעולי 
הרווח הנקי צנח ב-71% והסתכם ב-1.3 מיליון 
בתקופה  שקל  מיליון  כ-4.7  לעומת  שקל, 
המקבילה. עם פרסום הדו"חות, הודיעה החברה 

כי סמנכ"לית הכספים התפטרה מתפקידה.

"במהלך  מסר:  החברה,  מנכ"ל  מיכאל,  דוד 
הרבעון הצגנו צמיחה בשני מגזרי הפעילות של 
הביטוח,  לחברות  השירותים  במגזר  החברה. 
החברה,  בהכנסות  הארי  החלק  את  המהווה 
את  להרחיב  המשכנו  השיתופי,  הרכב  במגזר 
ערים  לשלוש  כניסה  באמצעות  פעילותינו 
כמו  לציון.  וראשון  חיפה  ירושלים,  נוספות: 
מלא  באופן  לפעול  להתחיל  מתכוונים  אנו  כן, 

במלטה, באשדוד ובנתניה ברבעון הקרוב. 
"אנו פונים בימים אלה למספר גופים המתמחים 
לקדם  מנת  על  טכנולוגיה,  בחברות  בהשקעות 
ולאתר השקעות ושיתופי פעולה. כמו כן, פועלת 
בחברת  אסטרטגי  שותף  וגיוס  לאיתור  החברה 
מוסף  ערך  בעל  להיות  שעשוי  קאר2גו,  הבת 

לקידום יעדיה ומטרותיה".

הרפורמה בטואלטיקה: 
צו שני לסימון מחירים 
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מחקר חדש ביקש לבחון את מאפייני הזהות של האנשים האחראים על גיוס כוח-
שקובעים  האנשים  של  המאפיינים  מהם  לבחון  מנת  על  המובילות,  בחברות  אדם 
מי יתקבל לעבודה • במחקר נבחנו ועדות ציבוריות, בהן הוועדה המייעצת למינוי 
בכירים; ובקרב המגזר הפרטי – נבדקו 37 החברות המובילות במשק ומשרדי עורכי 

הדין ורואי החשבון הגדולים 

החרדי  'המרכז  מבית  היוקרתיים  בקורסים 
להכשרה מקצועית': עיצוב תעשייתי ומכשור 

רפואי • המימון לנרשמות עד י"ג בתשרי

רוב מקבלי השכר הגבוה 
במשק – אשכנזים 

המכינות של מבחר - 
מקדימות את המחר!

עלייה של 55.5% ברווח 
הנקי של דיסקונט 

לימודי נשים במימון מלא

אלי כהן

מאפייני  בין  משווה  חדש  מחקר 
העדתיים  המגדריים,  הזהות 
כוח  גיוס  על  האחראים  בקרב  והלאומיים 
במטרה  במשק,  המובילות  בחברות  אדם 
להבין מהם המאפיינים של האנשים אשר 
בקבלה  הראשוני  הסינון  שלב  את  מהווים 
במסגרת  במשק.  הבכירות  למשרות 
אנוש  משאבי  סמנכ"לי  נבדקו  המחקר, 

המובילות  החברות   37 של 
בנוסף,  הישראלי.  במשק 
רואי  משרדי  ארבעת  נבדקו 
בארץ  המובילים  החשבון 
הדין  עורכי  משרדי  וחמשת 

הגדולים בארץ. 
השוואה  נערכה  במקביל, 
הפילוח המגדרי, העדתי  בין 
רשימת  בקרב  גם  והלאומי 
הגבוה  השכר  מקבלי 
את  לאפיין  מנת  על  במשק, 
מצליחים  אשר  האנשים 
הגבוהות  לדרגות  להגיע 

הלימה  קיימת  האם  ולבחון  בשכר,  ביותר 
הגיוס  סמנכ"לי  למאפייני  מאפייניהם  בין 

ומשאבי האנוש. 
התוצאות מגלות מציאות עגומה: כמעט 
סמנכ"לי  של  רובם  רוב  מוחלט,  באופן 
לצד  שנבחנו,  בחברות  האנוש  משאבי 
הקבלה  בוועדות  חברים  אשר  האנשים 
אשכנזי.  ממוצא  יהודים  הינם  הציבוריות 
התקדמות  יש  המגדר,  בנושא  דווקא 
יש  הפרטי,  במגזר  כאשר  וזאת  לשוויון, 

יותר נשים בתפקידי סמנכ"ל משאבי אנוש 
49%(. עוד מצא  )51% מול  גברים  מאשר 
לגברים  מובהק   יתרון  קיים  כי  המחקר, 

במשרדי עורכי דין ורואי חשבון.
כאן  גם  במשק,  השכר  לשיאני  באשר 
פסימית.  מצב  תמונת  מגלים  הנתונים 
 93% 91% גברים,  266 שיאני שכר,  מתוך 
בוחנים  כאשר  אשכנזים.  ו-63%  יהודים, 
ש-100%  מגלים  הראשונה,  העשיריה  את 
מהם גברים אשכנזיים )כאשר 50% יהודים 

ו-50% ממוצא אירופי או אמריקני(. 
פרופ' יובל אלבשן, עורך המחקר ודיקן 
האקדמית  הקריה  למשפטים,  הפקולטה 
מענה  מהווה  "המחקר  מסביר:  אונו, 
העדתית  שהאפליה  שטוענים  אלה  לכל 
גם  הרחוק.  העבר  נחלות  הן  והמגדרית 
בישראל  העבודה  שוק   ,2018 ב  היום, 
ההגמוניה  לטובת  חמורה  בהטיה  לוקה 
בכדי  לא  אשכנזי(.  יהודי  )גבר  הגי"א  של 
התקבלו אצלנו לאורך השנים אלפי תלונות 

אחר  שפעם  ונשים  ערבים,  מזרחים,  של 
בקבלה  שליליות  תשובות  מקבלים  פעם 

לעבודה, ולא על בסיס כישוריהם. 
אחת  את  חושף  שלנו  המחקר  "היום, 
בחברות  הסף  שומרי  לכך.  הסיבות 
הציבוריות,  ובוועדות  במשק  המובילות 
אשר מחזיקים בכרטיסי הכניסה הנחשקים 
 - גי"אים  הינם  אלו,  עבודה  למקומות 
תופעה  ברובם.  אשכנזים  יהודים  גברים 
שקיים  שנים  עשרות  מזה  וידועה  מוכרת  
שלפיו  הדומים  בחירת  אפקט 
ושלא  במודה  נוטים  אנשים 
במודע לבחור את הדומים להם 
את  מייצגים  שהם  הבנה  מתוך 
בו  ובחירה  האידיאלי  הפרופיל 
משרתת את טובת החברה. ללא 
האנוש  משאבי  סמנכ"לי  ספק 
שדומים  אנשים  לבחור  נוטים 
שלא  פעם  לא   – ובכך  להם, 
מדעת – הם חוסמים את הכניסה 
שעשוי  והשונה  האחר  בפני 
לחברה.  יותר  טובים  להיות 
אוכלוסיות  קיימות  אם   - כעת 
לדחוף   בכלל  מצליחות  שלא  שלמות 
החברות  אחת  של  האחורית  לדלת  רגל 
שברשימת  פלא  אין  במשק,  המובילות 
יהודים  גברים  רק  מככבים  השכר  שיאני 
אשכנזים. הגיע הזמן לשינוי. חייבים לגוון 
את אוכלוסיית האחראים על גיוס כוח אדם 
ולפתוח אותה לאוכלוסיות המודרות בשוק 
באמצעות  גם  היא  לשם  הדרך  העבודה. 
וגם  הרלבנטית  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת 

באמצעות הגברת המודעות".

אלי כהן

דוחותיה  את  פרסמה  דיסקונט  קבוצת 
הכספיים לסוף הרבעון השני של 2018 ולסיכום 
דיסקונט  כי  עולה  המחצית הראשונה של השנה, מהם 
רשמה רווח נקי של 423 מיליון ש"ח ברבעון השני של 
שנת 2018 המהווה עליה בשיעור של 55.5% בהשוואה 
להון  התשואה  יחס  כאשר  אשתקד,  המקביל  לרבעון 
11%. בסיכום המחצית הראשונה  זו על  עמד בתקופה 
של שנת 2018 עמד סך הרווח הנקי על 742 מיליון ש"ח 
לאשתקד.  בהשוואה   29% של  בשיעור  עלייה  שהם   –
יחס התשואה להון עמד בתקופה זו על 9.6%. בהתאם 
למדיניות הבנק, הוחלט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 

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

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

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

54.7% ביחס לתקופה המקבילה. 
דירקטוריון  ליו"ר  פנה  הבנק  כחודש,  לפני  בנוסף, 
מתווה  לגיבוש  בחינה  לקיים  בבקשה  דקסיה,  בנק 
לרכישת כל מניות בנק דקסיה על ידי הבנק, ומיזוגו עם 
להגיש  הבנק  בכוונת  דיסקונט.  מקבוצת  מרכנתיל  בנק 
למבנה  בנוגע  מחייבת  בלתי  הצעה  הקרובים  בימים 
העסקה לרכישת מניות דקסיה ולתמורה המוצעת. כמו 
הקמתה של  אושרה   ,2018 שנת  השני של  ברבעון  כן, 
המותאמים  והדאטה  הדיגיטל  חטיבת  חדשה,  חטיבה 

בדיסקונט.

הילה פלאח

בשורה משמעותית ומשמחת 
בעולם לימודי המקצוע לנשים. 
מקצועית'  להכשרה  החרדי  'המרכז 
החרדי,  במגזר  לימודי המקצוע  חלוץ 

הגדול  המוסד 
דרך  פורץ  והוותיק, 
מימון  בתחום  גם 
מקצוע  לימודי 
זו  שנה  עד  לנשים. 
גברים  מאות  רכשו 
החרדי  במגזר 
שסייעו  מקצועות 
להם במציאת עבודה 
ורווחית.  מכובדת 
כעת מתרחבת מגמת 
הלימודים  מימון 
לנשים  ומאפשרת 

ללמוד מקצועות יוקרתיים ומבוקשים 
של  מלא  במימון  העבודה  בשוק 

הלימודים.
מכניס  מקצוע  ללמוד  מחפשת 
עוד  צריכה  אינך  כעת  ומכובד? 
להתחבט מהיכן לממן את הלימודים. 
פתוחה  להצלחה  הדרך 

בפניך בס"ד.
את  הבטיחי  מהרי, 
העיצוב  במגמות  מקומך 
התעשייתי ומכשור רפואי 
החרדי  המרכז  בשלוחות 
ברק,  ובבני  בירושלים 
לימודים  ממימון  ותיהני 
 *2245 כעת  חייגי  מלא. 
מעשית.  להיות  ותלמדי 
מוגבל.  המקומות  מספר 
לנרשמות  יינתן  המימון 

עד י"ג בתשרי בלבד.

הילה פלאח

רוצים  אתם  תואר  לאיזה  מתלבטים  עדיין 
להתקדם? מדעי המחשב, סיעוד, עבודה סוציאלית, 
חינוך, או אולי שירותי אנוש? לא משנה מה התשובה, מה 
שברור: כדאי לכם לשריין לעצמכם מקום במכינה הקרובה 
של מבחר ולהתחיל להתקדם בצעדים מהירים לעתיד כלכלי 

מבטיח בקרוב ממש. 
מבחר  במכללת  הקרובה,  הלימודים  שנת  לקראת 
ולנשים,  לגברים  נוספים  מכינות  מסלולי  לפתיחת  נערכים 
המבוקשים  מהמקצועות  באחד  תואר  ללמוד  המעוניינים 

הנלמדים במכללת מבחר.
לעזרתכם  יתרונות, שיעמדו  רחב של  תיהנו ממגוון  כאן 
בפרק חשוב זה של החיים: צוות מורים מסור ואכפתי, יחס 
מבחנים,  לקראת  ומרתונים  עזר  שיעורי  תלמיד,  לכל  אישי 
הכל  ועוד...  ההלכה  דרישות  כל  על  העונה  חרדי  קמפוס 

בכדי שתצליחו לרכוש תואר אקדמי ממש בקרוב!
לזכאים: המכינה במימון מלא, כך תוכלו ללמוד ללא עול 

כלכלי ובראש שקט.
הינו  להתקדם  מעוניינים  אתם  בו  התואר  בחירת  תהליך 
הוא  במכינה  היתרון  זמן...  לוקח  ולעיתים  ומכריע,  חשוב 
הסופי.  יעדכם  את  קבעתם  בטרם  ללמוד  להתחיל  שניתן 
תקופת  במהלך  לעזרתכם  יעמדו  שלנו  הלימודים  יועצי 
לכם  המתאים  למקצוע  אתכם  ויכוונו  במכינה  הלימודים 
הקרובה!  במכינה  מקום  לעצמכם  לשריין  הזמן  זה  ביותר. 

התקשרו: 03-5785030



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הודעה חשובה להורי ילדים
בעלי רגישויות למזון

תושבים יקרים,
בימים אלו מתבצע הרישום לצהרנים ברחבי העיר.

כחלק מכך, אנו נערכים להעניק פיתרון 
לילדים בעלי רגישויות למזון מסוגים שונים.

ליצירת קשר, אנא פנו למס' טלפון: 03-5776440 .
Horovitz_ra@Bbm.org.i :דוא"ל

- בהתאם לכך, הורים לילדים הרגישים למזון מסויים, (כולל למוצרי חלב), 
חייבים להודיע על כך לרכז הצהרנים.

ללא  אותה  נספק  אנו  לרגישות,  המתאימה  חלופית  מנה  וישנה  במידה   -
עלות נוספת (בכשרות העדה החרדית).

ליצור  מתבקשים  מיוחדת,  מנה  קיבלו  כבר  תשע"ח  שבשנת  תלמידים   -
קשר שנספק את המנה לגן/כיתה בו הם לומדים בשנת תשע"ט (יש לעדכן 

בסמל מוסד, אין צורך באישור רופא מחדש).

לשירותכם,
עיריית בני ברק.

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הוותיק

האם את מוותיקי העיר?
מוכשרת באומנות ויצירה?

בתכנית:

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

המשרד לשיוון חברתי 

היחידה לטיפול באזרח הוותיק מזמינה אותך אזרחית וותיקה ליצירת 

 "סיפורה של עיר שהיא עולם"

  המתאימות תוזמנה יחד עם בת/נכדה, ליצירת פסיפס משותף

שיתאר את סיפור העיר בני ברק. 

- יערכו כ-30 מפגשים במשך כ-3 שעות כל מפגש בשעות הבוקר.

- עלות השתתפות סמלית .

ראיונות קבלה והתאמה יערכו בתיאום מראש בטלפון 5776402,

אצל גב' רחל שוימר, בין השעות 13-10, בימים א'-ה'.

מספר המקומות מוגבל, כל הקודמת זוכה!

רחל שוימר

 רכזת פרויקטים

גילה אוזן

רכזת תחום אזרחים  וותיקים 

 
  

 

לבוגרות -

BA אקוויוולנטי

והסמכה ע"י אגף 

שפ"י ממשרד 

החינוך.

אגף 
החינוך

הסגל המקצועי הבכיר של המכון מצפה להצטרפותך

משרד 03-6171238/9
שרי: 0504168012
רחל: 0527185320

*עם אופציות לתת התמחויות בתחום לימודי משפחה ונוער בסיכון.

 43 שנות פיתוח מצויינות ערכית ומקצועית

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

את, שמעוניינת במקצוע עם חזון ושליחות - מקומך איתנו!

בס“ד

נפתח רישום
למסלול הכשרת

מנחות הורים

האגף
לשירותים 
חברתיים

קורס בריאות וחברה

בתכנית הקורס:
הרצאות  ע"י אנשי מקצוע ורופאים, מהשורה הראשונה.

הנושאים:          בריאות וחברה
                              בריאות המשפחה בשלבי החיים השונים. 

                              היבטים הלכתיים.
                              בריאות ופסיכולוגיה.

                              אורח חיים בריא.
                              קורס החייאה.

                              בריאות בגיל השלישי.
                              מיצוי זכויות.

סיורים לימודיים 
סדנאות בישול בריא ופעילות גופנית.

מיקום הקורס: 

הקורס יערך במרכז קהילתי,

בית בגנו, רח' גוטליב 6,  בני ברק.

משך הקורס: 

תחילת הקורס: 

עלות הקורס: 

הקורס יכלול 20 מפגשים שבועיים,

בימי שלישי, בין השעות 9.00 - 12.00.

כ“א בחשוון תשע"ט (30.10.18).

450 ש"ח.

רישום בכ.אשראי: 
רחלי ב. 03-5771719,

בין 9:00 בבוקר ל2:00 בצהריים

פרטים והרשמה:
גב' לאה 053-2846177

יועץ אקדמי - פרופ' יהודה סקורניק -
לשעבר מנהל המחלקה הכירורגית - בי"ח איכילוב

המחלקה
לבריאות
הציבור



להתחיל מבראשית
'הצורפים', 

החברה 
המובילה 
בישראל 

ליצור 
לכלי כסף, 

מפתיעה 
לרגל השנה 
החדשה עם 

קולקציה 
יוקרתית ומרהיבת עין, קולקציית 

'בראשית'. בסדרה הייחודית תוכלו 
להתרשם ממגוון קנדלברות, קעריות 

לדבש, קופסאות אתרוג, סטים לקידוש 
ופמוטים. הכלים המיוחדים עשויים ביד 

אמן ומשלבים קו עיצוב עכשווי עם טאצ' 
מלכותי ונגיעות מוזהבות. לקראת החגים 
הבעל"ט, מכריזים ב'הצורפים' על מבצע 

מיוחד לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 
במסגרת המבצע, ניתן לרכוש כלי כסף 

של קולקציית 'בראשית' בהנחות חסרות 
תקדים. לדוג': קופסת אתרוג עד 45% 

הנחה, זוג פמוטים עד 30% הנחה מחלקי 
יין עד 45% הנחה ועוד. ניתן להשיג בכל 

סניפי הצורפים. עד גמר המלאי.



מקררים למהדרין
קל 

להתחבר 
לקולקציית 

המקררים 
החדשה 

של אמקור. 
הסדרה 
עוצבה 

ותוכננה 
לענות 
באופן 

מדויק על 
צרכיו של הצרכן החרדי. המותג הישראלי 

עם 65 שנות ניסיון במקררים, אין ספק 
שמוצרי המזון שלכם יקבלו בדיוק את 

הטיפול הנכון כדי להישאר טריים זמן רב. 
בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, העיצוב 
החדשני, נוחות התפעול, ועוד. תדיראן 
בעלת המותג אמקור חרטה על דיגלה 

מזה שנים להתאים את מוצריה לשומרי 
שבת והביעה את רצונה, לתת מענה שבתי 

מספק. החברה פנתה למשמרת השבת 
ולאחר חודשים של מאמץ ופיתוח מאסיבי, 
הגיעו לפתרון מושלם. מהיום, ניתן להוסיף 

את התקן השבת המהודר של משמרת 
השבת, וליהנות ממקרר מתקדם וחסכוני 

בחשמל המותאם לשימוש גם ביום 
השביעי. הדגמים הרלוונטיים הם: מקרר 

  AM-4540 מקרר AM-4600 מקרר AM-4500
מקרר AM-4550  מקרר AM-500 מקרר 

AF-707 מקפיא  AM665מקרר AM4700



איכות ותמורה למחיר
כבכל שנה, על מדפי 

רשתות השיווק תוכלו 
למצוא את סדרת 

האיכות המושקעת 
של יקבי כרמל, סדרת 

 ,Private Collection
שזוכה בשנים 

האחרונות לשבחים 
בזכות איכות היינות 

הגבוהה והתמורה 
למחיר שהיא 

מעניקה. הסדרה 
מזוהה יותר מכל עם הברון אדמונד דה 
רוטשילד, מייסד יקבי כרמל, ועם פועלו 

ותרומתו לתעשיית היין בישראל, ונושאת 
על גבי הבקבוקים את דיוקנו של הברון. 

הסדרה, שהענבים מהם מיוצרים יינותיה 
מגיעים מהכרמים המובחרים שניטעו 

על ידי היקב בכל רחבי הארץ, הינה זוכה 
סדרתית בתחרויות Best Value  וזוכת 3 
 Best Value 2018. מדליות זהב בתחרות

Private Collection היא הסדרה המובילה 
בקטגוריית המחיר שלה.  היינות האדומים 

של סדרת Private Collection בעלי אופי 
מורכב ומחוספס ונוכחות בולטת, היינות 

הלבנים בעלי חומציות גבוהה ותומכת, 
רעננים ומתאימים למנות הים תיכוניות 

שלנו. היינות בסדרה: האדומים - קברנה 
סוביניון, מרלו, שיראז, קברנה מרלו. 

הלבנים - שרדונה, סוביניון בלאן,  אמרלד 
ריזלינג קולומברד, מוסקט  ומוסקטו 
מבעבע בבקבוק כחול אופנתי. מחיר 

 Private Collection – מומלץ ליינות סדרת
35 שקלים.



1,000 ₪ מתנה

כמו בשנים האחרונות, גם הקיץ הזה 
יצאנו במבצע ענק למגזר החרדי שבסופו 
- עשרות זוכים באלף ₪ לקניות במתנה. 
מבצע הקיץ של 'הוד לבן' למגזר החרדי 

כבר הפך למסורת של ממש והוא מותאם 
במיוחד לתקופה הנוכחית של חופשת 

הקיץ וימי בין הזמנים – בהם הציבור  
לא מנהל סדר יום שגרתי, מטייל יותר 

בטבע, יוצא לפיקניקים וממילא משתמש 
יותר במוצרים הבשריים המגוונים שלנו, 
הידועים באיכותם ובטעמם, והכי חשוב 
– אהובים על כולם. אז איך משתתפים 

במבצע? קונים 2 ממגוון מוצרי הוד לבן 
הכוללים: פסטרמות, שניצלים, נקניקיות 

ונקניקים, מתקשרים לתיבת הטלאול 
שמספרה: 03-9411404  ונכנסים להגרלה. 

מבין המשתתפים יזכו עשרות בעגלת 
קניות בשווי 1,000 ₪ במתנה. המבצע 

בתוקף החל מי"ד באב 26/7 ועד כ"ו 
באלול 6/9. ט.ל.ח. את מוצרי "הוד לבן" 

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות 
המובחרות.



נערכים לחג עם תנור מנצח

אתגר מעניין מצפה השנה לעקרות הבית 
החרוצות. מפגש קרוב מאוד בין החזרה 

לשגרה לראש השנה. חודש אוגוסט 
שמוקדש על פי רוב כולו לחופש – מתקצר 

השנה לטובת הכנות לחגים. עם התנור 
של סאוטר תהיו רגועים. תנור סאוטר 

משולב דו תאי דגם 680 של 'אלקטרה' , 
בהכשר המכון המדעי הטכנולוגי בראשות 

הרב הלפרין, הוא התנור שיבטיח לך את 
התוצאות המושלמות לעונת החגים. אפיה 

בתנור סאוטר תשאיר שובל של ניחוח 
מחמאות בלתי פוסקות. ועכשיו מבצע 

מיוחד: קונים תנור או כיריים מבית סאוטר 
ומקבלים מעבד מזון מקצועי – מתנה! 
כולל מגוון אביזרים: קערה בנפח 2 ל', 
כוס בלנדר בנפח 1.8 ל', מטחנת קפה 

ותבלינים, אביזר ללישת בצק, אביזר 
להקצפת ביצים ועוד. המבצע בתוקף 
מתאריך 5.8.18 עד 9.9.18 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מבניהם.



אל תדאגו מערימות כביסה

אם תערכו סקר בקרב כל אדם שמתחזק 
בית, ותשאלו מהו הדבר שלעולם לא 

יהיה חופש ממנו – סביר להניח שבמקום 
הראשון תזכה הכביסה. גם במקרים 

נדירים של ניקיון מוחלט – סל הכביסה 

יישאר ריק רק עד למקלחת הבאה או 
להחלפת בגדי הילד ששוב התלכלך. לו 
היתה לכם אפשרות לייבש כביסה בחצי 

מהזמן שהתרגלתם, ובתוך כך לשמור על 
איכות הבגד, הייתם מסרבים? כשאתם 

משתמשים במייבש כביסה הפועל 
באמצעות גז – אתם עושים טובה לבגדים 

שלכם. מייבש כזה כמעט ואינו מייצר 
חשמל סטטי, כך שסיבי הבד והבגדים 

נשמרים לאורך זמן. בנוסף, הוא מייבש 
בכחצי )!( מזמן הייבוש של מייבש חשמלי 

וכך אתם חוסכים בזמן ובעלויות כספיות 
מיותרות. חברת 'פזגז' משווקת עבורכם 

את המותג Rinnai – מייבש כביסה 
מתקדם תוצרת יפן הפועל באמצעות גז, 
והופך לכם את החיים להרבה יותר נוחים. 

לפרטים והזמנות: כוכבית 9636 )פזגז(.



שנה טובה ב'חמשקל'

רשימות הקניות הולכות ומתארכות. 
ראש השנה, יום כיפור וסוכות מהווים 

את החודש המרוכז ביותר מבחינת 
חגים ומוציאים אותנו למסע קניות מעל 

לממוצע. ברשת 'שוק מהדרין' כבר מוכנים 
לקראת הזריזים המקדימים ומקבלים 
את פני הצרכנים החרדים במבצעים 

שווים במיוחד בחנויות הרשת הפזורות 
ברחבי הארץ. מבצע 'חמשקל': מוצר 

אחד לבחירה ב-5 ₪ בלבד בכל קניה מעל 
300 ₪ )לא כולל המוצרים המשתתפים 

במבצע( בנוסף מבצעים מיוחדים 
במחלקות השונות של 'שוק מהדרין': 

מבחר יין מסדרת סלקטד 750 מ"ל יקבי 
כרמל *כולל פיקדון רק ב – 19.90 ₪ ליח' 

.  מיץ ענבים טבעי 1 ליטר תל ארזה *כולל 
פיקדון רק ב – 8.90 ₪. משקאות ספרינג 
בטעמים 1.5 ליטר, 5 יחידות רק ב- 20 ₪ 

ועוד. המבצעים תקפים בין התאריכים 
ט"ו-כ"ט אלול תשע"ח. 26.8-9.9.18



2 מתנות ב-2 שקל
ברשת 

'שיא 
החשמל 
והמיזוג' 
מציינים 
בסיפוק 

שבוע 
רביעי 

למבצע 
הענק. 

אלפי משפחות מאושרות קנו מוצר חשמלי 
ובחרו מתנה יוקרתית מתוך מבחר מתנות 

שוות - בתוספת שקל אחד בלבד! אם 
שאלתם את עצמכם איך תוכלו למקסם 

את הרווח וליהנות מ-2 מתנות בקניה 
אחת, הרי לכם התשובה: בקניית מוצר 

חשמל מעל 5,900 ₪, תוכלו לבחור 2 
מתנות! בחשבון פשוט: קניתם מוצר אחד, 

קיבלתם 3! המבצע הענק הינו השיא 
החמישי שמצטרף לארבעת השיאים של 

'שיא החשמל והמיזוג': מחיר מעולה, 
שירות ואמינות, אחריות כפולה והתאמה 

אישית. אגב, סתם שתדעו... ברשימת 
המתנות הכי מועדפות הוצב לראשונה 
האובר-בורד, משאת נפשו של כל ילד. 

אחריו במקום שני – מגהץ קיטור טפאל, 
ובמקום שלישי – תווי קניה בשווי 700 ₪. 
רוצים גם אתם ליהנות ממתנה יוקרתית 

בתוספת שקל אחד בלבד? היכנסו לאחד 
מסניפי הרשת הפרוסים ברחבי הארץ 
ורכשו מוצר חשמל המשתתף במבצע 

השני בשקל. לפרטים: 03-5045000



התחלה טובה לחיים בריאים 
קולגייט, המותג מספר 1 בהיגיינת הפה 
בישראל ובעולם, נושא את דגל העלאת 

המודעות והחינוך לבריאות הפה. החינוך 

להיגיינת 
פה בריאה 

ונכונה 
מתחילה 

עוד 
מינקות: 

טיפול מונע 
יומיומי, 
הכולל 

צחצוח במשחת שיניים המכילה פלואוריד 
ושימוש במי פה לאחר מכן, יסייע בבלימת 

בעיות הפה עוד לפני התפתחותן ויסייע 
רבות לשיניים ולחניכיים. 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.



מהבריכה עד הצלחת
אוהבים 

קבב דגים 
על האש? 
מעדיפים 

דג אפוי 
בירקות 
בתנור? 

ואולי 
אתם 

בכלל אנשים של חריימה לוהטת או 
של גפילטע פיש מסורתי? דגי האיכות 
הישראלים מתאימים למגוון עשיר של 

מנות דגים, בכל הסגנונות ולכל בני הבית 
בכל הגילאים והכי חשוב, הטריות שעושה 

את הטעם! 
החגים בפתח, ואין סעודה אמיתית בלי 
מטעמי דגים על השולחן, אבל כדי שדג 

יהיה טעים באמת, הוא חייב להגיע הישר 
מהבריכה אל הצלחה, בטריות המרבית 

– טוב שבישראל אפשר ליהנות מדגים 
הגדלים בבריכות כאן בישראל ומגיעים 

טריים במיוחד, אל המטבח שלנו!
כל מי שאוהב לאכול דגים )ובינינו, גם מי 
שלא( יודע דבר אחד: אין תחליף לטעמו 

המעודן של דג טרי שזה עתה נשלה 
מהמים. הדגים הטריים הם מקור מצוין 

לחלבון איכותי ודל בנתרן ובקלוריות ולכן 
נחשבים לרכיב תזונתי בעל ערכים גבוהים 

במיוחד. לעומת דגי היבוא הקפואים 
שתהליך הובלתם לארץ במכולות יכול 

להימשך ימים ואף שבועות ארוכים, הדג 
הישראלי הטרי עושה את הדרך הקצרה 

ביותר מהבריכה אל נקודת המכירה ומשם 
לצלחת של כולנו.

בריכות הדגים הראשונות בישראל 
אוכלסו בשנת 1938 ומאז מספק ענף 

המדגה הישראלי לציבור בארץ דגי 
איכות טריים, ביניהם הבורי, האמנון על 
מיניו השונים, הבאס, הקרפיון, המוסר 

הישראלי, האדמונית, הפורל, הברמונדי, 
הלברק, האמור, הכסיף ועוד, כולם גדלים 

תחת פיקוח ובקרה שוטפים של משרד 
החקלאות, בתחומי הווטרינריה, הכשרות 

ובריאות הציבור. 
דגי הבריכות בישראל נקיים מכספית 

וחומרים משמרים ועשירים בוויטמינים, 
מינרלים וחומצות שומן מסוג אומגה 3, 
מה שהופך אותם למרכיב חיוני בשגרת 

תזונה מאוזנת ומומלצת לאורך כל מעגל 
החיים שלנו! 

ריכוז החלבון המצוי בדגים, הערך התזונתי 
הגבוה שלהם, יחד עם אחוזי השומן 

הנמוכים, במיוחד בדגי הבריכות הטריים, 
וקלות העיכול של הדגים, כולם יחד 

תורמים לתחושת שובע ממושכת ומהווים 
בשל כך אופציה מצוינת לפתיחת הארוחה, 

במיוחד בתקופת החגים, בה אנו מסבים 
לארוחות רבות ועשירות במנות ובקלוריות. 

ומעבר לכך, דגים הם מנה חגיגית, קלה 
להכנה ובעיקר, טעימה.

אז בחג ובכל השנה אומרים: בשבילי, רק 
דג ישראלי. בתאבון! 



קרמבו ידידותי לסביבה

קרמבו, הממתק החורפי הלאומי של 
גלידת שטראוס, מבית יוניליוור, מתעדכן 

ומתאים עצמו לשנת 2019. טעמו, מרקמו, 
מראהו ואיכותו של הקרמבו לא יעברו 

כל שינוי, אך בהתאם ליעדי הקיימות של 
החברה לצמצום חומרי אריזה, תוסר 

עטיפת האלומיניום מאריזות השמינייה 
של הקרמבו. 

בכך, כבר בעונת הקרמבו הקרובה שתחל 
בספטמבר הקרוב, תצמצם החברה 

שימוש במעל ל- 13 טון עטיפות אלומיניום, 
שמשמעותם 6000 קילומטר מרובע של 

אלומיניום, בכל שנה. בישראל פסולת 
האלומיניום אינה ממוחזרת והיא נטמנת 

בקרקע*. 
בשלב זה יוסרו עטיפות האלומיניום 

מאריזות קרמבו שמינייה בלבד, הבנויות 
מקופסת פלסטיק קשיחה הניתנת 

למחזור, המגינה על צורתו של הקרמבו 
העדין. מהלך זה, מלבד תרומתו לאיכות 

הסביבה, מגלם בתוכו התייעלות בתהליך 
יצור הקרמבו באריזות השמינייה הביתיות, 

ובכך מאפשר לגלידת שטראוס לשמור 
על מחירן הנוכחי של אריזות פופולאריות 

אלה, על אף שחיקה דרמטית ברווחיות 
הייצור בשנים האחרונות, שהובילה 

לעדכון מחירים באריזות הדיסקאונט )20 
ו-32 יחידות(. הקרמבו שיימכר באריזות 

הדיסקאונט ימשיך להיות עטוף בעטיפות 
המקוריות עד אשר ימצא פתרון טכנולוגי 

לעניין.
בגלידת שטראוס שואפים לצמצם בעתיד 

גם את השימוש בפלסטיק באריזות 
השמינייה, ולכן מתכננת החברה שיתוף 

פעולה עם גופים מובילים בתחום חדשנות 
באריזה, בכדי למצוא פתרון לנושא. 

מיכל תמרי, מנהלת שיווק גלידת שטראוס 
ביוניליוור: "בספטמבר תחל מכירתו של 

הקרמבו המוכר והאהוב באותו הטעם 
ובאותה האיכות, רק ללא עטיפות 

אלומיניום, בהתאם ליעדי הקיימות של 
תאגיד יוניליוור העולמי".



אבינו מלכנו זכרנו לזכויות
צבי סילבר, יועץ כלכלי מטעם בנק פאג"י 

ומומחה להתנהלות כלכלית נבונה בטיפים 
חשובים להתנהלות כלכלית נבונה

מעשה במלך אחד שהיו לו שני בנים, 
אחד חכם ואחד שוטה. ציווה המלך את 

השוטה להיות ממונה על האוצר ולבנו 
החכם לא נתן שום מינוי, אלא ייחד לו 
ארמון  לישב שם ביחידות. היו הבריות 

תמהים ושואלים: מה ראה המלך למסור 
את מפתחות האוצר לידי בנו הטיפש, 

שהכול יהיו נצרכים לו ובאים אליו ומרצים 
לפניו את בקשותיהם, ואילו לחכם לא 

נתן כל משרה ולא העלה אותו למדרגת 
שררה? ענה המלך ואמר: מה פליאה היא 
זו? כלום רבותא היא לקחת ממה שמוכן 
בתוך האוצר ולהעבירו ליד הנצרכים לו? 

לא כן בני החכם, שאינו לוקח כלום מן 
המוכן. אדרבה הוא יושב תמיד ספון בחדרו 
ותפוש מחשבות להמציא לי מקורות-עושר 

חדשים. ועל ידי עצותיו המחוכמות אני 
כובש מדינות חדשות, שמהן מתמשך אלי 

שפע עושר חדש, זהו העושר שבני השוטה, 
הממונה עליו, מחלק ממנו לבריות. מעלתו 

של בני החכם, שאינו זקוק לשום שררה 
והתמנות. העליונה שבמעלות להיות 
ממשיך השפע. )רבי נחמן מברסלב(

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

 קצרצרים
מהדורת ספלנדיד קרם - שוקולד איכותי 

במילוי שכבות קרם שוקולד בטעמים 
של תפוז ושברי שקדים, קרם בורלה 

ושבבי קרמל וקרם קרמל ושברי אגוזי לוז. 
כשרות: רבנות נצרת עלית

לראשונה בישראל, 
וודקה אבסולוט גאה 

 Absolut :להשיק
Extrakt המשלב 

וודקה וטעמים של 
תבליני הל. מחיר 

מומלץ לצרכן: 79 ₪

'יקב סגל' גאה להשיק 
 Petit' :לרגל ראש השנה

UF' קברנה סוביניון בציר 
2016  - יין עוצמתי ואלגנטי, 

בעל ארומה דומיננטית 
אשר נעשה בתהליך ייצור 
ללא סינון או הצללה. היין 

מגיע במארז מהודר. מחיר 
מומלץ לצרכן: 120 ₪  

טמפו מרחיבה את 
פורטפוליו בירות הפרמיום 

של החברה: תתחיל 
לייבא ולשווק לראשונה 
בישראל ארבעה מותגי 
בירות פרמיום מרחבי 

 BIRRA  :העולם ביניהן
MORETTI – מותג 

איטלקי אשר מייצר בירה 
לאגר בהירה ואותנטית. 

כשר

'יקב ברקן', היקב הישראלי המעוטר 
ביותר בתחרויות יין בינלאומיות, משיק 

מארזים חדשים וייחודים לרגל ראש 
השנה וחגי 

תשרי שישמשו 
כמתנות נהדרות 

למארחים 
ולמתארחים

שת"פ קייצי בין אסם 
לסונול: קונים 3 

חטיפי אסם בחנויות 
הנוחות של "סונול", 
מוסיפים 10 שקלים 

ומקבלים מגבת 
חוף של התינוק 

של במבה. המבצע 
יימשך עד 01.10.18 

או עד גמר המלאי

יקב היוצר מציע סדרת Lyrica במהדורה 
מוגבלת וייחודית לאספנים. הסדרה 

עטורת הפרסים, נושאת תוויות שנוצרו 
בפרויקט מיוחד עבור יקב היוצר בשיתוף 
אמנים צעירים ומבטיחים. 500 בקבוקים 

בלבד יוצרו עבור כל יצירה, ועומדות 
https:// :לרכישה לזמן מוגבל. ניתן להשיג

www.store.hayotzerwine.co.il
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מותג האיפור 
MAC מציג: 

 M.A.C
 ARTIST EDIT
ערכות איפור 

המתאימות 
למתנה 

מושלמת לחג  

חדש מ"אילנית" ייבוא ושיווק צעצועים: הלהיט החם הבא בעולמות 
הסליים- איסוף סוגים שונים של ערכות מעוצבות להכנה ואחסנה 

של סליים. מחיר מומלץ לצרכן 64.9 69.9-  ₪

המותג המצליח 
Doughnut משווק 

תיקי גב איכותיים, 
אביזרים נלווים ופריטים 
חיוניים לטיולים, בשלל 

עיצובים וצבעים, כבר 
למעלה מעשור ומשווק 

ביותר מ-25 מדינות 
בעולם. להשיג ב- 

weshoes

 JO לקראת החגים: בית הבישום הבריטי
MALONE LONDON מציע מגוון של מארזי 

מתנה מוכנים או בהרכבה אישית במגוון 
ניחוחות ובטווח רחב של מחירים. מתנות שכיף 

לתת והכי כיף לקבל!!

מייקל קורס משיק בושם חדש מלא חיים, 
 MICHAEL KORSתוסס ונטול דאגות

WONDERLUST EAU FRESH גרסה 
רעננה של ניחוח WONDERLUST המקורי, 

המבוססת על הדרים, פרחים ועצים. מחיר: 269 
₪ ל-50 מ"ל - 379 ₪ ל-100 מ"ל

חברת פטנטסטיק, מביאה 
השנה את השדרוג המיוחד 

לתפילת ההושענות. "מחזיק 
ברכה", הוא מוצר חדשני 

המאפשר להחזיק את ארבעת 
המינים בשתי ידיים ועדיין 

לקרא את ההושענות מתוך 
חוברת מהודרת שמוצבת על 
רצועת יד, באמצעות תופסן 

נאה ומהודר. לפרטים והזמנות: 
09-7885379

רשת כיתן במבצע לקראת החגים 30% 
הנחה על מגוון טקסטיל מהקולקציה 

החדשה עד ה- 30.9.18

מותג הטיפוח הניו-יורקי 
קיל'ס משיק לקראת 

החג שבפתח קרם ידיים 
אינטנסיבי, עשיר ומבושם 

 Richly Hydrating
 Scented Hand Cream

ב- 3 ניחוחות: לבנדר, 
אשכולית וכוסברה תכשיטי PANDORA מציגים לקראת ראש 

השנה והחגים: פריטים מעוצבים ברוח החג, 
תפוחים דבש ורימונים. ניתן להשיג בחנויות 

הדגל ובאתר

4 שנים אחרי השקת הבושם האחרון של המותג, משיק 
 ESTEE LAUDER מותג הקוסמטיקה והטיפוח היוקרתי

בושם חדש לנשים - BEAUTIFUL BELLE בניחוח 
פרחוני מבריק, עשיר ואוריינטלי. מחירים: 50 מ"ל 

במחיר 249 ₪, 100 מ"ל במחיר 349 ₪

ORLY מותג הלקים האמריקאי, 
מציע, רגע לפני שהעונה הקרה כבר 
כאן, צמד גוונים המבשרים על בואה 

של העונה הקרה. מחיר: 40 ₪

איב רושה מותג הטיפוח המוביל בצרפת מציג לקראת 
ראש השנה: מגוון מוצרי טיפוח בוטניים על בסיס תמציות 

רימונים לכל המשפחה להתחדשות והתחלות חדשות

JUVENA, חברת הטיפוח השוויצרית המובילה 
מציגה: מוצרי טיפוח המשלבים תמציות רימונים 
ודבש להתחדשות ורעננות לקראת ראש השנה. 

להשיג ברשת סופר-פארם בבלעדיות

חברת 'סולתם' משווקת 
מחבת מיני כפולה שתאפשר 
לכם לבשל בצורה חדשנית, 

נוחה וייחודית משני הצדדים. 
מחיר השקה: 149 ₪

Sale הקיץ ברנואר 
נמשך, וברשת 

האופנה המובילה 
תוכלו למצוא הנחות 

על מגוון עצום של 
פריטים מקולקציית 

הקיץ לנשים ולגברים 
עד 70% הנחה

SALE  קיץ ברשת JACKIE O עד 
50% הנחה על מותגי התכשיטים 

והשעונים המובילים. ההטבה 
תתקיים בין התאריכים -09

25.8.2018

אלול
 זמן הרחמים והסליחות 

 זמני הסליחות:
 מניין ראשון 24:40

מניין שני שעה לפני הנץ
לפני אמירת הסליחות שיחת חיזוק מידי לילה 20 דקות 

בברכה הגבאים

שיכון ג' והסביבה רחוב בעל התניא 26  בני ברק  

מען למכתבים



 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(_____________________________________________

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

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

054-4901948)35-35(_____________________________________________

 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(
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

לפרסום
03-6162228

אשדוד

אלעד

בני ברק

בית שאן

2-2.5 חדרים

+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

 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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

4 חדרים

+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

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"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(_____________________________________________

 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 

054-4901948)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
ק"ד, במנחם באזור אחיה 

השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 
ומעליה קומה נוספת 

של 140 מ"ר הכוללים 
חדר עם שירותים וגג 

ענק. 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(_____________________________________________

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

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

053-2475946)34-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-38(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 חד', ביהודה 
המכבי, צמוג לז', חתום 

לתמ"א, משוכר לשנה וחצי 
_____________________________________________)35-35(990,000 ש"ח 054-8491803

 מציאה ברובע ג', 2 חד', 
ק"ג, )יש תמ"א לעוד 2 חד'(

054-9200277)35-35(_____________________________________________

 דירה 2.5 חד'+שטח גדול 
לבניית עוד יחידת דיור בבנין 

חרדי, קומה 5, עם מעלית רק 
_____________________________________________)35-35(850,000 ש"ח 054-8413551

 4 חד', באדמור מבעלא 
אנ"ש, ק"א, רק 1,360,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 מציאה 4 חד', חדשה 
בפרויקט, תשתיות לחלוקה 
ל-3 יחידות דיור 1,320,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 4 חד', קרוב לז'+תמ"א 
לממ"ד וסוכה רק 1,300,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 בלעדי 4 חד', בפיטסבורג, 
שמופץ, 1,520,000 ש"ח גמיש 

054-8491803)35-35(_____________________________________________

 מציאה 4 חד', 104 מ"א, 
בפרויקט חדש רק 1,020,000 

מזומן עם בטחונות 
054-9200277)35-35(_____________________________________________

 3.5 חד', בשפירא, מול 
רובע ז', 3 כ"א+תמ"א בקרוב 

מאד רק 1,240,000 ש"ח 
054-9200277)35-35(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד', בעוזיהו, 
חתום לתמ"א, משופץ ברמה 

גבוהה 1,090,000 ש"ח 
054-8491803)35-35(_____________________________________________

 מציאה, 4 חד', רק 
380,000 ש"ח , איזור טוב, 

שכירות 1,500 ש"ח 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 בחיים לנדא בתהליך 
בניה ק"א, חזית, כ-75 מ"ר, 
1,320,000 ג"ח גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בשניים בבנייה יש 
היתרים!! כניסה 18 חודש 

החל מ-1,235,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 ברימון/קהילות יעקב 
902 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירת, ק"ב, 
חזית+אופ' מיידית 25 
מ"ר 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 
ק"ב, מחולקת לשתי 
דירות יפיפיות, מיידי, 

1,700,000 ש"ח לסגירה
אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של אפיקי 

נדל"ן בועז 050-4156080
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 אתר לוח דירות חינם 
לציבור החרדי ללא דמי מנוי 

למוכר ולקונה ולמשכיר כנסו 
dira4me.co.il אפשר לפרסם 

דירות גם בטלפון
074-7020616)35-35(_____________________________________________

 פינוי בינוי למגזר בבני 
ברק, פינוי מיידי! מכירת/וניהול 

_____________________________________________)35-38(נכסים 055-9278552

 באיזור קרית הרצוג 
דירות אחרונות, דירת גן+חצר 
1,600,000 ש"ח, דירת 4 חד' 
גדולה ויפה 1,600,000 ש"ח 
B.D.A 054-8449423 35-35(תיווך(_____________________________________________

 באבני נזר! 6.5 חד', 
בשני מפלסים+אופציה 

נוספת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות בגני גד 11 
4+2 חד', 145 מ"ר, גדולה 

ומרווחת,  מחולקת ומושכרת 
קומה 1 +סוכה גדולה תיווך 

050-4122744)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור יהודה הנשיא 
דופלקס 6 חד')4+2(+מ.גדולה 
190 מ"ר, ק"ג+מעלית+חניה, 

6 דיירים, חזית משופצת 
כחדשה 2,800,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 
מחולק ל-4 חד'+מרפסת 

גדולה בגג+יחידת דיור בקומה 
ג', חזית מאווררת חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות( 

2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 ירד המחיר!! א.רח' 
ביאליק "דופלקס" כ-130מ"ר, 

מחולקת )ז.לשיפוץ( 
1,520,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

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

מדהים, 2,450,000 ש"ח 
לביא נכסים 

054-8834479)35-35(_____________________________________________

 למבינים בלבד! 
למכירה ברחוב ירושלים, 
דופלקס 8 חד', ענקית, 

220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנות! מחיר 3,390,000 
סופר נדלן 058-4569962

050-6452128)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! דופלקס, 6 חד', 
מפוארת, ברחוב השלושה, 

קומה ד', באיזור הטוב, 230 
מ"ר+מעלית+חנייה+חזית 

3,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 בגניחובסקי 5 חד', 
מחולקת ל-2 דירות, 

ענקית, ק"א, 2,000,000 
ש"ח לסגירה! אפיקי 

נדל"ן בועז 058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 במרכז 10 חד', מחולק 
ל-3, בכניסות נפרדות, 200 

מ"ר, משה דסקל 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 ברב קוק! חדשה! 5 
חד'+ מרפסות+מדרגות 

חיצוניות לגג מוצמד 
+ מעטפת של הגג 

2,850,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

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

ק"א, חזית, חדשה, מושקעת 
ברמה גבוהה+סוכה גדולה 
2,500,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

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

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

2,430,000 א.פנחסי 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באיזור העירייה רח' שקט 
5 חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית, 

רח' שקט, חדשה, ניתנת 
לחלוקה 2,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג 5 חד', ק"א, 
125 מ"ר+מרפסת 18 מ"ר + 
יח"ד, 2,500,000 ש"ח פנחס 

_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין פ"כ, 6.5 חד', 
משופצת+ מחסן וחניה +חצר 

25 מטר 2,140,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(פנחס נכסים 055-6789653

 בקריית הרצוג דופלקס 
10 חד', 250 מ"ר, מעלית, 

אופ' לחלוקה בקלות פנחס 
_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 בעזרא/קהילות יעקב 
כ-100 מ"ר, מטופחת, 
מחולקת ל-2, מכניסה 

כ-7,000 ש,ח רק 
ב-1,990,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות בסוקולוב 
בבניין חדש ומאוכלס 5 
חד', 120 מ"ר, מרווחת 

ויפה לביא נכסים 
054-8834479)35-35(_____________________________________________

 באיזור ס.אזר, 5 חד', 
120 מ"ר, משופצת 

קומפלט ויפיפייה לביא 
_____________________________________________)35-35(נכסים 054-8834479

 בחנה סנש ברביעייה, 
5 חד', מושקעת, 150 

מ"ר+גג צמוד 150 מ"ר 
+ אופ' 3,250,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 במנחם, מציאה!! 
5 חד', 120 מ"ר+12 
מ"ר, מטופחת, ק"א, 

1,980,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים 4 חד', 

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

1,750,000 ש"ח גמיש 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

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

סוכה +חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,675,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בגניחובסקי
4 חד'+ סוכה, ענקית, 

ק"ב, משופצת וממוזגת, 
כיוונים מעולים, אופציה 

גדולה לבניה נוספת 
ב-1,650,000 ש"ח
אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', 
סלון ענק, ק"ב, 

חזית, 95מ"ר, במחיר 
לסגירה! 1,750,000 

ש"ח אפיקי נדל"ן בועז 
058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 באביעד 4 חד', ק"א, 
סלון ענק, מטבח מרווח, 
יחידת הורים, 2 מרפסות 

שמש/סוכה, מחיר 
לסגירה! אפיקי נדל"ן 

בועז 058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע באבן 
 B.A גבירול 1,650,000 תיווך

_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 בחנה סנש 4 חד'
 + 2 יחידות, חצר ענקית, 
מושקעת מאד. לפרטים: 
_____________________________________________)35-35(050-6452128 סופר נדלן

 בשד' רמז 4 חד', 115 
מ"ר, מרווחת מאד, בנין 

חדש, ק"א, מעוצבת 
אדריכלית + סוכה 

2,440,000 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)35-35(050-6452128 סופר נדלן

 ברב קוק 4.5 חד', 100 
מ"ר, ק"ב ואחרונה 3כ"א, 

רק 1,695,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באיזור 
צפניה 4 חד', 110 מ"ר, סלון 
ענק, ק"א, חזית, 2,490,000 

ש"ח נדלן-בעיר 052-7637799
053-3177272)35-35(_____________________________________________

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

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

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)35-35(נדלן" 054-4340843

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

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חדש ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)35-35(חניה. תיווך 050-4122744

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

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

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 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( 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות!! א.בנימין 
אברהם כ-4 חד', כ-85מ"ר, 

משופצת+סוכה+חניה 
1,470,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש, כ-90 

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

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 בבלעדיות בדב גרונר, 4 
חד', חדשה מהקבלן, ממ"ד 

וסוכה, 1,600,000 ש"ח 
"פנחס נכסים" פנחס נכסים 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 
3,900,000, 4 חד' גדולה ויפה 
2,100,000 ש"ח  3,900,000 
B.D.A 054-8449423 35-35(תיווך(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג, 
גג בטון+חתימת לבניה 

מיידית+חניה 2,200,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחגי קרוב לרב שך 
בבנין חדיש, 3 חד', 

מטופחת, מעלית+חניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בקוטלר 3.5 חד'+ 
מרפסות, חזית כ-85 

מ"ר, מיידי, 1,850,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בניין 
חדש! 4 חד', מרווחת! 

כניסה לחנוכה! מפתחות 
ב-"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 בפ"כ! בניין חדש! 
4 חד', מוכנה לחלוקה! 

רק 1,700,000 ש"ח 
מפתחות "אביחי-

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010



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

 להשקעה אלפסי קומה 
שלישית 3 חד', קרוב לקהילה 
רק 610,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
ברמת שרת,  בית וגן, 
ברחוב נובומינסקי, דוד 
מרץ, 4.5  חד'+פינת 

אוכל גדולה, ק"ב+מרפסת 
לסוכה+מחסן+חנייה 

_____________________________________________)35-35(בלעדי ליצמוקי 02-5638221

 ברמות ב', 4 חד', 
משופצת+ת.ב.ע לעוד 26 

מ"ר, נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

 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)35-35(_____________________________________________

  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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

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”ח - כ’ באלול תשע”ח  29-31/8/2018

גבעת שמואל

דימונה

 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

וילות ובתים

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

+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 גןפנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

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(_____________________________________________

 בטבריה קרוב לחרל"פ, 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, ק"ג, 

גג רעפים, אופציה לבניה 
על הגגג )קיים אישור 

שכנים( 1,465,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

2-2.5 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(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

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

עפולה

ערד

לוד

 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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

 בהזדמנות פנהאוז 
חדש ומפואר ברח' 

התשעים ושלוש
5 חד', 2,450,000 ש"ח 

052-3330965)34-35(  _____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

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

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

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

1,065,1000 מפתחות במשרד 
_____________________________________________)35-35(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בפלמ"ח 3 חד', קרקע 
כ-55 מ"ר, מפוארת+אופציה 
+מ"ס 1,300,000 ש"ח נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בשיכון ה', בט"מ, דירת 
3 חד', קא, 60 מ"ר, רק 

1,050,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(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 

_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4122744

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

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי 
_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4122744

 באדמו"ר מקוצק, 3.5 
חד', 67 מ"ר, 1,695,000 ש"ח 

054-8786736)35-38(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור הנביאים 
3.5 חד'+מרפסת סוכה 

93 מ"ר, משופצת כחדשה 
ק"א, חזית+מחסן בק"ק 

עם כיור ושירותים א.פנחסי 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ג+א.בגג בטון, חזית, 
משופצת כחדשה 1,500,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג+א.בגג בחזית 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור ירושלים 
)לפני העירייה( 3 חד', 90 

מ"ר, מצב מצויין, ק"ג, א.בגג, 
חזית+סוכה 1,700,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 השניים! 3 חד' כ-66 
מ"ר, ק,ג, א.בצד וברעפים, 

מ.מהיסוד, 1,260,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.דנגור 3כ-73 מ"ר, ק"ב, 
משופצת, א.להרחבה כ-45 

מ"ר, מיידי! 1,295,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

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

בטון כ-45מ"ר 1,355,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 לרציניים! א.המכבים 3 
חד' כ-60מ"ר, ק"ד, משופצת, 
א.בצד ובגג 1,290,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.הצבי כ-3.5 חד', 
כ-72מ"ר+"היתרים" לכ-
52מ"ר+20מ"ר+מעלית 

"מ.מהיסוד" 1,580,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בירמיהו 
כ-3.5חד'+ מ.שמש כ-92מ"ר, 
3כ"א, שמורה 1,585,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק כ-73מ"ר, ק"א, 

משטופחת 1,290,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, ממ"ד 

וסוכה+יח"ד, הכל משופץ 
קומפלט, 1,720,000 ש"ח 

גמיש פנחס נכסים 
055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בחנקין 3 חד', 63 מטר, 
קומה 3, אופציה בגג בטון 

1,500,000 ש"ח פנחס נכסים 
055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', קומה 
3, אינסטלציה חדשה, 

מטבח חדש, חזית, אופציה 
1,245,000 ש"ח גמיש פנחס 

_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 באלוף שמחוני/
יהודית דירת 3 חד', 75 

מ"ר, קומה א', חזית, עם 
אופציה ממשית לתוספת 
של 35 מ"ר, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756

 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד'+ יחידת דיור + 
גג בטון, הכל מסופץ 

קומפלט 1,940,000 ש"ח 
054-8834479)35-35(_____________________________________________

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

מ"ר, ב-1,280,000 ש"ח 
גמיש! אפיקי נדל"ן בועז 

058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ-60מ"ר+אופציה 

30מ', מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח אפיקי 

נדל"ן בועז 058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! 3 חד', 
בז'בוטינסקי, עורפית לבני 

ברק, בניין אברכים, קומה ב', 
משופצת ויפה, 1,320,000 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)35-35(_____________________________________________

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

חזית 1,230,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

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

ק"ב, משופצת, א.להרחבה!! 
1,370,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 למהירי החלטה!! 
א.נורדאו 2.5 חד', "היתרים" 

בגג וברעפים, משופצת, 
1,190,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

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

מעלית 1,320,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד', משופצת, 
קומה 1, חזית, אופציה 42 

מטר, 1,260,000 ש"ח פנחס 
_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

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

מושלמת 1,200,000 ש"ח 
B.D.A 054-8449423 35-35(תיווך(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2.5 
חד' כ-65 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, 1,310,000 גמיש 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 
עורפי, 2.5 חד', ק"ג, 

אחרונה+היתרים לבנייה 
בגג, מיידי 1,220,000 

ש"ח אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080
03-5702323)35-35(_____________________________________________

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

נפרד, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, אינסטלציה חדשה, 

1,230,000 ש"ח אפיקי 
נדל"ן בועז 058-3200078

03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בברוט, בניין 
אברכים, 2 חד', ק"ג, גג 

בטון+רצפה קיימת לעוד 25 
מ"ר, רישיון לבנייה בגג ובצד 
1,285,000 תיווך אלטרנטיב

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! 2 חד', בברוט, 
ק"א, כ-50 מטר+אופצייה 

ממשית לעוד 25 מטר, 
חזית, 965,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 פנטהאוז בגרינברג 252 
מ"ר, 5 חד', 3 חניות, מחסן, 

_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

 בהולצברג 6 חד', 157 
מ"ר, קו"4, מעוצבת, 2 חניות, 

מחסן, מ"ש, משה דסקל 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בנתניהו 4 חד', קו"5, 113 
מ"ר, מרפסת שמש, 2 חניות, 

_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

 להשקעה ברשותינו מבחר 
גדול מאד של דירות להשקעה 
כולל שוכרים מעולים, מנוהל 
ברמה מקצועית מאד. תיווך 

ארץ הצבי 08-9931163 
052-5253470)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-35(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים, 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר(+חלל, נוף, גישה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(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 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 6 חד', 
משופצת+מרפסות 34 
מ"ר+מחסן+חניה, נוף, 

ק"ב, 2,190,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

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

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,580,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת+ת.ב.ע 

להוסיף 42 מ"ר! נוף 
1,420,000 ש"ח תיווך הכוכבים 

02-5713375)35-35(_____________________________________________

 בשלמה המלך מחולקת 
ל-2 יח' מנוהלת ע"י חברת 

ניהול מו שרת ב-3,500 שח רק 
795,000 ש"ח תיווך "ארץ הצבי" 

052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(410,000 ש"ח 053-3154818

 דירת קרקע בקהילה 
120 מטר+חצר, מיקום מעולה 

פינתית במחיר מציאה רק 
1,250,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 דירת גן בחרדי 4 
חד'+חצר מקדימה ומאחורה 
מסודרת ויפה רק 1,105,000 

ש"ח תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 חדש מהקבלן דירת גן 5 
חד'+חצר+מחסן+תוספות, 
קרוב לרכבת רק 1,350,000 

ש"ח תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה דירת קומת 
קרקע+חצר גודלה ופרגולה 

מושקעת ומושכרת ב-2,000 
רק 695,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 ברחוב נצרים בנייה ארזי 
הנגב 5 חד', קומה ראשונה 

130מ"ר+מרפסת 30 מ"ר, רק 
1,180,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 מעולה להשקעה/ 
מציאה דירת 4 חד', 112 מ"ר 
מושקעת+מרפסת בחרדי ליד 

הרכבת רק 880,000 ש"ח 
תיווך "ארץ הצבי" 

052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 חדש מהקבלן מבחר 
דירות 4 חד', קומות א/ד/ה 

+מרפסת ומחסן כניסה מיידי 
רק 1,105,000 ש"ח תיווך 
"ארץ הצבי" 052-5253470

08-9931163)35-35(_____________________________________________

 מציאה, מחולקת ל-2 
מושכרת ב-4,000 ש"ח רק 

640,000 ש"ח לווי מלא+ניהול 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 מחולקת ל-3 רק 865,000 
ש"ח מושכרת ב-5,800 ש"ח 

ליווי מלא+ניהול 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 מציאה למכירה 3 חד', 
במתחרד, רק ב-405,000 

ש"ח, מושכרת ב-1,600 ש"ח 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 דירת גן 3 חד'+חצר 
מושכרת כל הזמן לזוג נחמד 

דתי רק 480,000 ש"ח
 תיווך "ארץ הצבי" 

052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 רחוב חן 5 חד', קומה 
שניה, מחולקת ל-2 יחידות 
חדשות רק 510,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה 2.5 חד', קומה 
שלישית מסודרת ומושכרת כל 
הזמן  רק 265,000 ש"ח תיווך 

"ארץ הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 רחוב רמז דוד, דירת 
קרקע 45 מ"ר+אפשרות בנייה 

מאושרת 42 מ"ר, מושכרת 
1,500 ש"ח רק 495,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת, 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)35-35(_____________________________________________

 למשקיעים במרכז העיר, 
מושכרת ב-4,800 ש"ח מחיר 

1,030,000 ש"ח "בית ישראל" 
050-3916980)35-35(_____________________________________________

 מבחר דירות למגורים/
השקעה בתשואות גבוהות, 

בכל רחבי העיר מ-1,000,000 
ש"ח "בית ישראל" 

050-3916980)35-35(_____________________________________________

 רחוב רמז דוד, דירת 
קרקע 45 מ"ר+אפשרות בנייה 

מאושרת 42 מ"ר, מושכרת 
1,500 ש"ח רק 495,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת, 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)35-35(_____________________________________________

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

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)35-35(חניות. 052-2656825

 פנטהאוז 230 מ"ר, 
באמצע בנייה רק 1,670,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

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

כניסה חיצונית 2,250,000 
ש"ח תיווך דרים טרגט 

053-2817721)35-35(_____________________________________________

 בכץ מיני פנטהאוז
4 חד', משופצת, מרפסת 

30 מטר, סוכה מלאה, מחסן 
2,150,000 ש"ח תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 054-3320655

 בפינקל )גני הדר( דירת גג 
5 חד', 3 מרפסות, 2 חניות, 

2,550,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)35-35(רינהולד 054-6401612

 בתשעים ושלוש דירת 
גג 4 חד', גג פתוח+חניה 
1,590,000 ש"ח ישראל 

_____________________________________________)35-35(רינהולד 054-6401612

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטינציאל אדיר, מ.שבת, 

שמורה 1,850,000 ש"ח
תיווך דרים טרגט 

 054-3320655)35-35(_____________________________________________

 בהיבנר 5 חד', 118 מ"ר, 
מ.שמש 12 מטר, משופצת 
2,100,000 ש"ח תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 054-3320655

 מציאה! באלתר מיהוד, 4 
חד', עורפית, חנייה משותפת, 

משופצת, יחידת הורים, 
1,390,000 ש"ח רם נכסים 

054-5566145)35-35(_____________________________________________

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

בהזדמנות משופצת! רק 
050-4811122 1,650,000)35-35(_____________________________________________

 מציאה!! בטרומפלדור 
4 חד', מפוארת, ק"א, סוכה, 
בניין מעולה, 1,570,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35("בית ישראל" 03-6508808

 הדף היומי איזור ה-93, 4 
חד', משופצת, מתאים מאד 
למגזר הדתי! עידן תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 053-2817721

 ברוטשילד 4 חד' 
משופצת+מעלית וחניה, 

1,650,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)35-35(ישראל רינהולד 054-6401612

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

_____________________________________________)35-35(יוחנן 050-4104044

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

1,030,000 ש"ח 
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי 
3 חד', מושקעת ויפה 
כ-80מ"ר, מעולה לכל 

מטרה)מגורים/השקעה(
רק 1,185,000 ש"ח

050-4811122)35-35(_____________________________________________

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

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

050-4811122)35-35(_____________________________________________

 באיזור חרדי, רחוב 
מעולה, 3 חד', קומה נוחה, 

1,200,000 ש"ח "בית ישראל" 
050-3916980)35-35(_____________________________________________

 באורלוזרוב 3.5 חד', ק"ב, 
80 מ"ר, משופצת וממוזגת, 

1,370,000 ש"ח בלבד! "בית 
_____________________________________________)35-35(ישראל" 054-6215521

 יחודית במרכז השקט, 
3.5 חד', ק"ק, כ-90מ"ר, חצר 

גדולה, 1,390,000 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)35-35("בית ישראל" 054-6215521

 בהלר בין אחד להרצל,
3 חד', גדולה מהסטרדנט, 90 

מ"ר, מחיר 1,360,000 ש"ח 
תיווך דרים טרגט 

053-2817721)35-35(_____________________________________________

 באיזור ביל"ו ק"א, 
מסודרת, פיוני מיידי, טובה 

_____________________________________________)35-35(להשקעה 052-2948691

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

_____________________________________________)35-35(תיווך יוחנן 050-4104044

 בהרצל ק"ג, 2 חד'+ 
מרפסת סגורה, משופצת, 

1,130,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)35-35(רינהולד 054-6401612

 במתחרדים 4 חד', גדולה, 
במצב טוב, קומה נוחה, צופה 
_____________________________________________)35-35(לנוף, 560 אלף 050-3202551

צפת
 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

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

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

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

 דרום העיר משופצת, 
קומה נוחה, אופציה לבניה 

_____________________________________________)35-35(ונוף, 630אלף 052-8045458

דירות 
להשכרה

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

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

אלעד

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
במקור כ-80 מ"ר, בבנין 
חדש, 3 כיווני אויר, רק 

ב-1,590,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

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

1,570,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד', ענקית+אופציה 

בגג, רק 1,725,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק+אופציה 

מוכה של 15 מ"ר, בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 ברש"י 110 מ"ר, ק"א, 
מחולקת ל- 2 דירות של 

3 חד' כ"א, משופצות 
מהיסוד 2,500,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

  מציאה!! בסמטת 
רחל /ירושלים 3 חד', 75 

מ"ר, חזית, ק"ג, מחולקת 
ל-3 יחידות+אופ' 

)רעפים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

  בבעל שם טוב, ק"א, 
חזית, 95 מ"ר, 3 חד' 

+ מרפסות + סוכה 
"מקסימום נדל"ן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 BA 3 חד' בירמיהו, בלעדי 
_____________________________________________)35-35(יזמות 054-4980159



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

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-37/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באלפסי קומה שלישית, 
3 חד', מיקום מעולה, שכנים 

מצויינים, רק 1,700 ש"ח תיווך 
"ארץ הצבי" 052-5253470 

08-9931163)35-35(_____________________________________________

 באבן דנן חרדי, 3 חד' 
קומת כניסה , יפה, מסודרת 
ומושקעת 2,100 ש"ח מיידי 

תיווך "ארץ הצבי" 
08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 חדש מהקבלן בניסנית 5 
חד', קומה שלישית עם המון 

תוספות רק 3,600 ש"ח תיווך 
"ארץ הצבי" 052-5253470 

08-9931163)35-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

י”ח - כ’ באלול תשע”ח  29-31/8/2018

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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

+5 חדרים

+5 חדרים

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

■ 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

אזורים

ביריה

 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(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

 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

 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

מגרשים

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(_____________________________________________

 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

1-1.5 חדרים
 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

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

2-2.5 חדרים

טבריה

נתיבות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

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

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

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

 בסירקין/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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

 בהראשונים, 3 חד', ק"ה, 
חדשה וממוזגת + מעלית + 
מרפסות שמש וסוכה 3,600 

_____________________________________________)34-37(ש"ח 052-7671305

 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

 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

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

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

 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 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

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

 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(_____________________________________________

■ "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, -058
052-5004466 ,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(_____________________________________________

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

 בלעדי בהראשונים 
4 חד', בנין חדש, ק"ב, 

סוכה, חזית + מעלית + 
חניה, מיידי 4,800 ש"ח 

"סלומון-נכסים-והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 4 חד' אזור רשב"ם, 
ק"ג)בלי( 5,200 ש"ח  ***4 
חד', א.הראשונים +מעלית 

רק 4,200 ש"ח "טוב הארץ" 
03-5793001)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! 4 חד', 

מרווחת! מפתחות 
ב-"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3 חד' 
גדולים +שתי מרפסות ק"א 

משופצת מהיסוד 
_____________________________________________)35-35ל(052-3504272

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

ושקטה, כניסה מיידי, לל"ת 
050-4122744)35-35(_____________________________________________

 3 חד', כ-60 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, מרווחת 
ומוארת+סוכה, מרוהטת 

קומפלט, מזגנים בכל חדש, דוד 
שמש, שעוני שבת, 4 דיירים 

בבנין, קומה 2.5 ב-3,500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36(גמיש, מיידית. 052-7004457

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

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

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

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

 2.5 חד' 55 מ"ר, משופצת 
ומה ב', חזית, ממוזגת+סוכה, 

_____________________________________________)35-36ל(איזור טוב 058-7970931

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 4,000 

ש"ח החל מ-01.09.18
050-5511847)35-38(_____________________________________________

 בפלמ"ח 2.5 חד', ק"ב, 
כ-55 מ"ר, משופצת חלקית, 

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 מול העירייה 2 חד', 
מרוהטת, קומה ג'-ללא 
+מ.סוכה 3,600 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ל(03-6195580/052-4476744

 בטבריה כ. מיידית, 
כ-60 מ"ר, 2 חד' + 

מרפסות, ק"ג ואחרונה, 
ב-3,150 ש"ח  להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

 בבנין חדש ברב שר/
בן פתחיה יח' דיור 25 מ"ר, 

ממוזגת, מרוהטת, קומת 
מינוס 2,100 ש"ח 

054-8435566)35-38(_____________________________________________

 במרכז העיר 2 חד', ק"א 
+ מרפסת סוכה ללא ריהוט, 

_____________________________________________)35-36ל(מיידי, 054-4241797

 קוטג' בארזי הנגב 
5.5 חד', פינתי מושקע מאד, 

מזגנים בכל הבית 4,800 ש"ח 
תיווך "ארץ הצבי" 

08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 דירת גן ביובל 4 חד', 108 
מטר+110 מטר חצר כניסה 

1/9 3,200 תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 ביובל ק"ג עם מעלית 
4 חד', יפה ושמורה, מיידית 

3,000 תיווך "ארץ הצבי"
08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 יחידת דיור באור לציון 40 
מטר כולל ארון ביגוד+מחסן 
לציוד רק 2,000 ש"ח כולל 
ארנונה תיווך "ארץ הצבי" 

08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 בכץ כפר גנים ב', 5 חד', 
קו"1 +מעלית+חניה, מיידי 
_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

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

מחסן, 6,000 ש"ח
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 053-2817721

 במרכז העיר באיכילוב 
3.5 חד', 90 מ"ר, מרווחת 
ומסודרת ק"3, 3,200 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(תיווך יוחנן 050-4104044

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 ברמת גן משרדי יוקרה 
כ-17 מטר כולל ציוד ומיזוג, 

מיקום מעולה ומבוקש 
להשכרה רק 400,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

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

23, מיידי, 058-4420300
054-3456791)35-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברב 
קוק חנות/משרד 30 

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

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)35-35(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך תיווך 
B.A יזמות דורון
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 מציאה חנות למכירה 
 B.A 25 מ"ר, ברב קוק תיווך

_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

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

ע"י הבעלים תיווך B.A יזמות 
_____________________________________________)35-35(דורון 054-4980159

 200 מטר להשכרה, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 
 B.A איזור הרב קוק. תיווך
_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 משרד 30 מ"ר להשכרה 
ברב קוק קומת כניסה רק 
 B.A ב-2,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 בקרית הרצוג! 
להשכרה! מבנה דו 

קומתי! 200 מ"ר 
משרדים+200 מ"ר 

מחסנים! לרציניים! 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 בק. הרצוג  דירה +
 מגרש 250 מ"ר אופציה לבנין 

6 קומות דירות 5 חד'
 4,500,000 ש"ח

050-4102467 )35-38(_____________________________________________

 למכירה בקריית הרצוג 
מחסן מינוס 1, מחולק ל-5 

חד', יש חלונות בלגים, מחיר 
מיוחד אצל פנחס נכסים 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

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

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

052-2656825)35-35(_____________________________________________

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 ברמת גן משרדי יוקרה 
כ-17 מטר כולל ציוד ומיזוג, 

מיקום מעולה ומבוקש 
להשכרה רק 400,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 בקרית מטלון רחוב 
הסיבים, 3 קומות )אפשרות 
לחצאי קומות( מיידי משה 

_____________________________________________)35-35(דסקל 050-5926021

 משרד להשכרה במגדלי 
השקל 70 מטר, מחולק ל-4 
חדרים תיווך B.A יזמות דורון

054-4980159)35-35(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע! 4 
חד' בבניין מגורים, ק"א, 

3 חזיתות לר"ע! רק 
1,200,000 ש"ח "אביחי-

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-35(ובתי כנסת 052-8834610

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-46(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-34/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה הליכה לכותל, 

מבצע אלול 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(052-7681369

כלנית

 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!

+5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק
 ברבי עקיבא, גן וורשא, 

80 מ"ר, קומת קרקע, 
מתאימה מאד לעסקים! יעד 

_____________________________________________)34-35(נדל"ן 054-8410006

 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)35-35(_____________________________________________

 בניין חדש בז'בוטינסקי/
השומר פנהאוז 120 

מ"ר+מרפסת ענקית, מיידי, 
_____________________________________________)35-36(תיווך 050-4193366

 בהר שלום, דו 
משפחתי, 5 חד', 200 

מ"ר, מרווחת מאוד + חניה 
פרטית + גג גדול סופר 

_____________________________________________)35-35(נדלן 050-6452128

 בלעדי! באזור העירייה, 
3 חד' + 3 מרפסות, ענקית, 
90 מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, 
חזית, 4,200 )אפש' לטווח 

ארוך" א. פנחסי 03-5799308 
054-7843709)35-35(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 בפנקס 3.5 חדרים, קומה 
א', פנויה לכניסה מיידית, 

4,000 ש"ח. ישראל ריינהולד 
054-6401612)35-35(_____________________________________________



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

ערד

 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)35-34/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)17-41/18(פרטיים, 050-2004839

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 "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

י”ח - כ’ באלול תשע”ח  29-31/8/2018

 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

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(_____________________________________________

 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

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

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

מאזדה

טויוטה

קרייזלר

רני גרנד

סיטרואן

קאיה

מיצובושי

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)36-34/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

052-3018899)31-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 

ש"ח, ידני 120 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)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(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, 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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

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

 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(_____________________________________________

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
 וילה 7 חד', ממוזגת, 

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

סוכות

רפואה משלימה

 "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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-46(60 איש 052-8860953

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-42(שיש! 054-8476755

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-51(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-34/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מיקום מרכזי שקט 

ויפה + חצר, קרוב לעתיקה 
050-7697594)35-38(_____________________________________________

 טויוטה קורולה 2010 
אוטומט מצב מצויין טל: 

055-8856959)35-35(_____________________________________________

 מאזדה לאנטיס 232 
2002 במצב טוב 5,000 ש"ח 

גמיש, טסט עוד 4 חודשים 
_____________________________________________)35-35ל(054-8484104 

 מיציבושי אוטלנדר מודל 
2008, 7 מקומות, אוטומטית 

_____________________________________________)35-35(טל: 052-7336064

 C-4 ,2010 סיטרואן 
שמורה, מטופלת, מחיר 

_____________________________________________)35-35(12,000 ש"ח 055-8856959

 קאיה קרניבל מודל 2006, 
7 מקומות במצב מצויין טל: 

053-4707059)35-35(_____________________________________________

 רני גרנד סניק מודל 
2011, 7 מקומות, יד ראשונה 

_____________________________________________)35-35(פרטית טל: 053-4707059

 ישירות מהיבואן
קישוטים לסוכות, מארזי 

תמונות לסיטונאים ולבעלי 
_____________________________________________)35-38ל(דוכנים בלבד! 055-6687487

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(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-34/19(דרושים זכיינים

אבידות

 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

 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(_____________________________________________

 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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

 דרושה עגלה בתרומה או 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סמלי 054-8421867

 דרוש טייפ בתרומה או 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סמלי 054-8421867

 מעוניין לקנות מגילת 
אסתר )כתב אשכנזי( עד 

_____________________________________________)35-36ח(1,800 ש"ח 054-8408459

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________
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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)25-38(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)35-38(_____________________________________________

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

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

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 

המונית-השמדת הכל.
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(_____________________________________________

 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

 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

 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

■ 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(_____________________________________________

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 דרוש מיני בר/מקרר 
קטן במצב מצוין/חדש 

לחדר בישיבה 
054-6337121)34-35(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)34-35(בתרומה 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
054-8432271)34-35(_____________________________________________

 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

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
בתרומה או במחיר סמלי 

_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 דרוש ארון בגדים במצב 
טוב 5/6 דלתות למשפחת 
_____________________________________________)35-36ח(אברך בב"ב 052-7670211

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה, שולחן+כסאות 

_____________________________________________)35-36ח(050-4125549

 דרושה קולנועית של 
הבמבה החשמלית לקניה מיד 

_____________________________________________)35-36ח(2 050-4176776

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה, פתח קדמי 

_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3121020

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב טוב עד 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7163334 י-ם

 תנור עם כיריים במצב 
מצויין 500 ש"ח חברת 
_____________________________________________)35-36ח(פריסמה 054-8420444

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7432012

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין פתח קדמי 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-9472004

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-8453370

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה+ווינדוס+אופיס 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3346080

 מ.כביסה מעולה 
קונסטרוקטה ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8482801 משעות אחה"צ

 למכירה 2 גופי תאורה עם 
פלורסנטים דקים, צבע נחושת 

במצב מצויין 160 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 מכונת תספורת 
"פנסוניק" חדשה באריזה 
אחריות לשנה 320 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8498187

 מזגן חלון 3/4 גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת דגם 

930 ב-150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7966786

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
קטן/מזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938641

 למכירה משאבת חלב 
אוונט ידני חדשה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676969

 כסא אוכל לתינוק עם 
מגש נשלף כפול מצב מעולה 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 052-7623377 

 מאוורר עמוד בלו סטאר, 
עוצמתי במיוחד, מהירות 
כפולה, כחדש, 190 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7623377

 רולים לשיער רומינגטון 
מקצועי 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 מבערים לחצובות בלרס, 
פסחים מהדרין במבצע 80 

ש"ח של כל השנה 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 מיקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח ( 
_____________________________________________)35-36ח(052-711779

 מנורה לסלון 170 ש"ח 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30 ליטר גז 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 052-7396092

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק+ שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2437292

 hp A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך מגע 
_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 052-2437292

 שעון יד חכם עם 
מצלימה, מקרופון, בלוטוס 

ועוד... חדש באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2437292

 טלפון כפול אלחוטי 
כחדש חברת יונדאן דגם 9600 

_____________________________________________)35-36ח(190 ש"ח 054-8981054

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ויפות, 200 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)35-36ח(054-8497499

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדש באריזה 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוריים 
של מיקרוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 מכונת אספרסו 
אוטומטית קפסולות 

NESPRESSO במצב מצויין 
_____________________________________________)35-36ח(260 ש"ח 052-6784969

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7188017

 כיריים לגז 5 להבות 
מצוינות מזכוכית 400 שח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)35-36ח(הלוגן 70 ש"ח 052-463482

 פקס הכולל מכונת צילום 
"זרוקס" PE120 ש"ח 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-8585960

 LG בהזדמנות!! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר מוכסף, רק 1,900 

_____________________________________________)35-36(ש"ח 054-8420684

 מציאה!! קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח 

054-8420684)35-36(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5705546

 שולחן נפתח ל-1.60 מטר 
ללא כיסאות 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-4919299

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים בלבד מצב מצויין 

חזקה ויציבה 230 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח( 052-5737813

 שולחן נוער, עץ מלא 
100X75X75 ס"מ במצב 

מצויין בב"ב 250 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4575757 

 למכירה ארון 4 דלתות 
לבן במצב טוב 250 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4184747

 למכירה עמודון ספרים+ 
דלתות תחתיות X 2 יחידות 

במצב טוב 150 ש"ח כל אחד. 
_____________________________________________)35-36ח(052-7662125

 מזנון סלוני מפואר כחדש 
עץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8481585

 שולחן סלוני ו-5 כסאות 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 054-8421867

 כסא דלפק שחור, יש 
אפשרות להגביה ולהנמיך 30 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8421867

 למסירה ספה 
דמוי עור 3 מושבים שמורה. 
_____________________________________________)35-36ח(03-5700672 055-6785805

 דרושה סוכה מברזלים 
או מעצים לבן תורה בתרומה 

_____________________________________________)35-36ח(054-7432012

 ספת עור 3 מושבים צבע 
שמנת 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8487449

 שטיח חדש ללא שימוש 
יפיפה 1.90X1.40 ס"מ 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4514210

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח יש אפשרות לקנות שאר 

_____________________________________________)35-36ח(החלקים 052-7110779

 סלקל לתינוק כחדש 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה לול ומזרון צבע 
לבן מצב מצוין 170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 מיטת לתינוק צבע חום 
_____________________________________________)35-36ח(90 ש"ח  053-3155415

 בהזדמנות עגלת איזי בייבי 
במצב מצויין 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4160457

 בהזדמנות!! עגלת 
תאומים במצב מצויין 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4160457

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק+מגש מתקפל ב-150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7966786

 מיטת תינוק צבע חום 
+מזרון 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-7041010

 עגלת פג במצב מעולה, 
ריפוד נשלף+תיק+כיסוי גשם 
_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח בלבד 052-761867

 עריסת פלסטיק צבע לבן 
+ מזרון וקרש חדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מתקפל 03-6169291

טרמפולינה חזקה "פישר 
פרייס" כמעט חדש+קשת 

משחקים 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 כסא אוכל אינפנטי שמור 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 03-6169291

 שולחן וכסאות לפעוטות 
"פו הדוב" במצב מצויין 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 03-6169291

 צמיג 24 אינץ 5 ש"ח , 
גאנט קדמי 24 אינץ 10 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ 20 
ש"ח גאנט קדמיראלי 20 אינץ 

_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-3177932

 אופני הילוכים 50 ש"ח, 
אופניים ללא הילוכים 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3177932

 2 תוכונים יפיפיים+ 
כלוב+מתקן לאוכל, מתקן 
לשתיה+אוכל רק 100 שח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3202097

 שטרות ישנים ומטבעות 
_____________________________________________)35-36ח(10 ש"ח 052-7653753

 אוסף גדול דל טלכרטים 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-76553753

 גז מן ליו"ט ושבת 24 
שעות, חדש באריזה! 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5981054

 שמלת ערב מידה 38-40 
יפה ועדכנית וחדשה! 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8497499

 דרבוקה מצרית, חדשה! 
איכותית! 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(054-8497499

 חליפה קצרה כחולה 
חדשה, בגיר 44, נקנתה ב-700 

ש"ח נמכרת ב-430 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3234734

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, צבע אדום מתקפל. 

_____________________________________________)35-36ח(מצוין 60 ש"ח 0502897977

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 נעלי דייר סטר, ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות, מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח כ"א, 052-7110779

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחידות לימוד של אספיס 

_____________________________________________)35-36ח(כחדש 20 ש"ח 052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הדעה ולשון-הכנה 

ותרגול לבגרות 2015 20 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 2 כרכים של עיתוני ילדים 
"מגדלור" כרוכים בכריכה 
קשה, כל השנה. 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7600336

 מזגן 1 כ"ס מקרר משרדי, 
ארון בגדים, שולחן גדול 

ומכתבייה סה"כ 2,800 ש"ח
_____________________________________________)35-36ל(053-3119493/053-3121520

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 מנדולינה 2/1 בטן 
מרומניה+אביזרים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188183

PURE- בושם 
CRYSTAL 100 מ"ל )95 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח( 050-4188923

 בושם NOA 30 מ"ל,60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4188923

 ספר אור המאיר מסדרת 
המאורות מרהיבים 12 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3174459

 כלוב גדול לתוכים 490 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-546206

 תמונות ממוסגרות גדולי 
ישראל 30-300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 שולחן מעץ לילדים ו-2 
כסאות פלסטיק 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 כרית הנקה 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 פאזל חדש באריזה 
3,000 חלקים 200 ש"ח 

איכותי ביותר+דבק לפאזל 
_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 מנעול הגה לרכב 
כחדש+2 מפתחות 80 ש"ח, 
כיסוי לרכב נגד שמש כחדש 

_____________________________________________)35-36ח(90 ש"ח 053-3121020

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עודיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)35-36ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילשים 
מעודד אכילה בריאה חדש 25 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

_____________________________________________)35-36ח(חדשה 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-4831449

 שעון זהב של נשים דניאל 
קליין יוקרתי כחדש עם אחריות 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-8400759

 חלוק רחלי ברית 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3289108

 גמרות למכירה 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(כ"א 058-3289108

 נעלי ניו בלנס 37.5 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3289108

 כובע שאנל נשים שחור 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 058-3289108

 פלנציה חדשה 60 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 ספרי לימוד קרא כצבי, 
ילדותינו, סודות הלשון ועוד 25 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה ראש דיו 
_____________________________________________)35-36ח(למדפסת 650HP ב-40 ש"ח 

 גיליונות עיתונים ישנים 
)"בתוך", ו"משפחה( 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7458429

 שרוך גומי ללא צורך 
בקשירה 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7167995

 גיטרה קלאסית 130 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7167995

 מוצץ מד חדש באריזה 
צבע חום 30 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7167995

 2 ערכות כלים+חומרים 
לימוד מקצועי ויטראז' 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-5858631

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 קורקינט לילד קטן/גדול 
במצב טוב, צבע אפור 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(כ"א. 052-6539056

 סטנדר יפיפה חדש 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-7041010

 סידור פרחים מלאכותיים 
בכלי גבוה יפיפה חדש ממש 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 03-6169291

 למכירה ג'קט חדש מידה 
38 צבע כחול טורקיז מאח 

אקספרסס ב-50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7163334

 מכנס ג'ינס מקסטרו 
מידה 40 100 ש"ח -053

_____________________________________________)35-36ח(3155415

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4514210

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.02X103 למרפסת 

כחדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4514210

 לחנות בומבלינה למוצרי 
תינוקות 10% הנחה בזיכוי של 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח 052-7171488

 חליפה לגברים בחורים 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 058-7041010

 מזוודה 2 גלגלים שמורה 
גודל בינוני 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 2 כריות נוי מיוחדות 
בהירה וכהה 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 תמונת קנבס יפה 
ואיכותית בגודל בינוני 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטרומנגנטית המיוחדת 

500 ש"ח נקנתה ב-2,200 
_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מניולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806 בערב

 תלת אופן לילדים עם 
מוטי נשיאה חזק מאד 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 תחפושת משה רבינו 
חדשה מידה 4 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 חליפת 3 חלקים חדשה 
מידה 5 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 ילקוט לבנים כחול-ירוק 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
חצי שחור חצי שמנת מידה 48 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-7676856

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשפלת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 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

 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

 למסירה מכשיר גלקסי/
אפשרי תמורת החלפה 

_____________________________________________)35-36ח(במכשיר כשר 052-7396092

 למכירה אוזניות בלוטוס 
סמסונג מקורי באריזה 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בלבד 052-7165780

 מיטה יהודית במצב 
מצויין 500 ש"ח 

050-4184747)34-35(_____________________________________________

 ספת נוער נפתחת 500 
ש"ח 6 כסאות מעץ בהיר, 
מושב עור חום, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4227714

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 כסא לתלמיד אירואוולי 
כחדש אורטופדי שחור 150 

ש"ח בפתח תקווה 
_____________________________________________)35-36ח(052-2786557

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500



י”ח - כ’ באלול תשע”ח  629-31/8/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)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!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
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

 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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת,
_____________________________________________)32-18/19(ח. כהן 050-4137343

 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 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

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 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(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 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

 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 

 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(_____________________________________________

 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

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)34-35(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 פועל/ת 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושים אנשים לניהול 
עסק בתחום השיווק, הובלת 

צוותים, אין צורך בניסיון 
053-3169946)35-38(_____________________________________________

 לחברה פקיד/ה 
לתיאום פגישות, עבודה 

מהבית, שיחות קלות ונעימות, 
שעות גמישות מאד, שכר 

בסיסי 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לחברה פקיד/ה לתיאום 
פגישות סמוך לבני ברק, א'-ה' 

9:00-15:00, 7,500 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית מנהל/ת 
צוות, עבודה מהבית, 7-8 

שעות ביום, שכר 9,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בין 

15:00-19:00 5 ימים 
בשבוע. לפרטים נוספים: 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגן-מעון 
בפ"ת, למשרה מלאה/חלקית 

_____________________________________________)35-36ל(ציפי 052-7603242

 סייעת לגן ילדים פרטי 
מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
_____________________________________________)35-38(052-38776056 סמדר

 דרוש עובד אריזה וליקוט 
למאפיה בפ"ת ימים א'-ה' 
שעות עבודה 13:00-22:00

_____________________________________________)35-38(לפרטים: 054-7708222

 דרושה עובדת נקיון  
לביה"ס לבנות בקרית הרצוג

בוקר 9:00-13:00 משרה 
_____________________________________________)35-35(מלאה/חלקית 054-5888747

 לגן ילדים בגבעת שמואל 
דרושה גננת משלימה/מטפלת 

_____________________________________________)35-38(משלימה 052-2959591

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)35-36(_____________________________________________

 דרושים למרכז הספורט 
הדתי מדריכי כדורגל, 
כדורסל ברייקדאנס. 

מורים/ות חנ"ג ואנגלית, 
שכר גבוה 

053-5242789)34-38(_____________________________________________

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים נהגי משאית מעל 15 
טון ועובדי דלפק באיזור פ"ת 

054-2199260)35-38(_____________________________________________

 דרושה מזכירה וקלדנית 
למשרד עו"ד, בר"ג, משרה 
חלקית 15:30-8:30 קו"ח: 
gidansky@zahav.net.il)35-35(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
סייעת רצינית, תנאים טובים 

_____________________________________________)35-36ל(050-7208097

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-46(_____________________________________________

 דרושה אישה לניקיון 
ביה"ס לבנות 10:00-13:00 

6 ימים בשבוע 053-5330717
_____________________________________________)35-36ל(03-5704092

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים רציניים, עם 

ניסיון בלבד, בעלי ויזה בתוקף 
להתקשר בין 18:00-21:00 

_____________________________________________)35-38ל(בלבד 054-8474734

 דרושים בחורים שמעונינים 
להתרים בערב ר"ה ויום כיפור 

_____________________________________________)35-36ל(שכר נאה 054-8590346

 למאפיה בבני ברק 
עובד למשמרת ערב+יום ו', 

וכן דרוש נהג לימי ו'. 
_____________________________________________)35-36(054-2802057 ישראל 

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בפרדס כץ 

)ב"ב( למשרה מלאה -08:00
16:00 / חלקית- 13:00-16:00

054-8432610)35-36(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים דרושות טלפניות 

למשמרות בוקר/צהריים. 
תנאים טובים למתאימות 

052-5808957/052-4428837)35-36(_____________________________________________

 בפ"ת למינימרקט 
דרוש/ה קופאי/ת אחריות 

_____________________________________________)35-36(וחריצות 058-7910000

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
_____________________________________________)35-36ל(מבוססת  054-8447473 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)35-36ח(סחורה במחסן 053-3147562

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפה בתור שכיר 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 מעוניין לעבוד כעוזר 
_____________________________________________)35-36ח(טבח/נהג 052-7191083

 בוגר נתיבות עולם, 
תואר שני בתקשורת, ניסיון 

במדיה בקירוב ובניהול במשרה 
_____________________________________________)35-36ח(בכירה! 050-4160390

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מאיזור 

_____________________________________________)33-36(המרכז 074-7030025

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

 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

 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

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972



מקום ראשון
בשביעות רצון הלקוחות

על מגוון מוצרים עם אחריות אמישראגז

 ורק לקוחות אמישראגז
נהנים מ-70 ימים של מבצעים

₪ 2,790
מחמם מים החל מ-

תנור 90 ס"מ
תוצרת איטליה

₪ 3,975

גריל קנדי החל מ- 

₪ 1,299

 כיריים 
איטלקיות החל מ- 

₪ 499

להשיג בסניפי אמישראגז 3626* 

בכפוף לתקנון. המחירים לכיריים לתנורים ולגריל אינם כוללים הובלה, הרכבה או חיבור. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף המבצע עד ה-21.10.2018 
או עד גמר המלאי )המוקדם מבניהם(. מלאי מינימום במבצע: 500 מוצרים ממגוון המוצרים המוצעים. ט.ל.ח. 

)ליד איקאה(, מולטי סנטר קרית אתא דרך חיפה 16  מולטי סנטר באר שבע רחוב הרצל 38, מולטי סנטר חיפה רחוב הנביאים 20,  סניפי אמישראגז ברחבי הארץ: מולטי סנטר צומת בית דגן, 
ירושלים  רחוב  ברק  בני   ,8 צה"ל  רחוב  אשקלון   ,19 חנות  א'  מסחרי  מרכז  אשדוד   ,10 יהודה  רחוב  א'  מסחרי  מרכז  אריאל  סנטר,  מסחרי  מרכז  אילת   ,17 שנקר  רחוב  פ"ת  סנטר  מולטי 
מסחרי,  מרכז  רסקו  בנין  טבריה   ,57 סמואל  הרברט  רחוב  חדרה   ,3 ויצמן  כיכר  חולון  אגד(,  )תחנת   17 גוריון  בן  רחוב  הרצליה  מסחרי,  מרכז  דימונה   ,35 לד  רוטשי רחוב  ים  בת   ,8
,25 ההגנה  רחוב  תקוה  פתח   ,3 הנשיא  רחוב  עפולה   ,43 עמי  בן  רחוב  עכו   ,20 געתון  שדרות  רסקו  בנין  נהריה   ,124 ויצמן  רחוב  סבא  כפר   ,35-33 ג'ורג  המלך  רחוב  ירושלים 
צפת רחוב ירושלים 59, קרית אתא דרך העצמאות 50, ראשל"צ רחוב הרצל 52, רחובות רח' הרצל 184, רמלה שד' הרצל 69, רמת גן רח' הרוא"ה 2 קניון שופינג, תל אביב רח' אחד העם 34.

 פותחים שנה עם חגיגות
יום הולדת לאמישראגז



הרפורמה בטואלטיקה:
צו שני לסימון מחירים 

 / עמ' 5

מניית שגריר צונחת: 
הרווח הצטמצם ב-70%

 / עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  8-9

בס"ד יום רביעי י"ח באלול תשע"ח  29/8/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום י"ח באלול תשע"ח 29/8/18

דולר ארה"ב « 3.6240
אירו « 4.2400
לירה שטרלינג « 4.6738
יין יפני « 3.2631
פרנק שוויצרי « 3.7114

רוב מקבלי השכר 
הגבוה במשק – 

אשכנזים 
עמ'  6

אחרי הנופש והחזרה ללימודים, מצטבר גל נוסף של הוצאות – אוכל וביגוד לחגים • על 
ההבדל בין רצון לצורך, השוואת מחירים, פרידה מהאשראי ועוד טיפים וכללים שיעזרו 

לכם להימנע ממבצעי סרק, לערוך קניות במקום הנכון ולחסוך / עמ' 2

המדריך המלא:
כך תעברו את החגים 

בלי מינוס

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

מוקד טלפוני: 053-3139207

חנוך לנער
המרכז הארצי להכוונת נערים למסגרות לימוד

אצלנו תקבל יעוץ מקצועי והכוונה

למגוון מקומות ע"י צוות מקצועי

כולם התחילו ללמוד
כולם התחילו ללמודורק הבן שלך עדיין בבית?
ורק הבן שלך עדיין בבית?

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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