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גר בהתנחלות 
חרדית? אתה 

שווה פחות
עמ'  5

זאת  מונעת  אך  בתור,  המתנה  ללא  שירות  לקבל  נפשית  לנכים  מאפשרת   13 תקנה 
דווקא מנכים בעלי מוגבלות פיזית • תחקירן 'ביזנס' התלווה ליצחק, קשיש עם נכות 
מלאה, וניסה להבין כיצד פועלים בממשלה להנגשת השירות עבורו • הפוליטיקאים 
מתחמקים או מיואשים, במשרד הבריאות מפנים למשרד המשפטים ושם מבטיחים כי 
"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת על מנת לתקן את התקנות" / עמ' 2

בין נכה לנכה: 

הסעיף שמפלה נכים פיזית לרעה

צילום:  מייקל ג 'ייקובסון

נותנים לכם כלים
לבישול מושלם!

 מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל
נהנים מהנחה קבועה ברשת נעמן 

הנחה4%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר הבנק או בטלפון: 073-7802861 לא תקף בסניפי עודפים, בירידים ובאתר הסחר 

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

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית
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איציק מצרפי

עד לפני מספר שנים התרגלנו שנכים הם אלו שיושבים 
על כסא גלגלים, הענקנו להם עזרה, פינינו עבורם מושב 
באוטובוס ואפילו ויתרנו על התור שלנו בדואר כדי שהם יסבלו 

כמה שפחות בהמתנה מורטת העצבים. 
סעיף  על  רגשית  נכות  אחוזי  להם  השקופים",  "הנכים 
פסיכיאטרי, מעולם לא קיבלו את אותם ויתורים מצדנו, כי בתפיסה 
המצומצמת שלנו אנו חושבים שאם אתה יכול לעמוד על הרגליים 
כנראה שאתה יכול להמתין כמו כולם, עד לפני מספר שנים או אז 
חל שינוי ו"השקופים האמיתיים" הם דווקא אלה הנכים פיזית...  

זכויות, לאנשים עם מוגבלות  13 לתקנות שוויון  על-פי תקנה 
שכלית,  מוגבלות  עם  בוגר  או  ילד  לשירות(,  נגישות  )התאמות 
מוגבלות נפשית או אוטיזם, זכאי לקבל שירות בלא המתנה בתור 
כפי שהורחב בתקנה 13 - עד כאן נשמע הגיוני, עד שתכירו את 

המקרה של יצחק.
בינלאומית,  נכה  בתעודת  מחזיק  והוא  פיזית  נכות  ליצחק 
עמידה  ללא  שירות  מקבל  הוא  הברית  בארצות  מבלה  כשיצחק 
בתור בכל אתר ובכל סוג של שירות. אבל כשיצחק מגיע לקבל 
הממונים שמפנים  מצד  בסירוב  נתקל  הוא  בישראל,  כאן  שירות 

אותו לתקנה 13 והוא הופך לשקוף. 
יכול לעמוד על הרגליים, כל דקה שלי מחוץ  יצחק: "אני לא 
לבית היא סיוט אבל את אף אחד זה לא מעניין, אם אתה לא נכה 
נפשית אתה בעצם כמו כולם ואת אף אחד לא מעניין שהגוף שלך 

לא יכול לשאת את ההמתנה הזו".
יצחק ביקש לקבל תור ללא המתנה, אבל אז נתקל בסירוב של 
13. התקנה מורה לתת  פקיד השירות ששלח אותו לעיין בתקנה 
תור ללא המתנה לפגוע נפשית בלבד, מה שמעלה שאלות לגבי 
מטרת אותו "שוויון" שהתכוונו להעניק לנכים במשרד המשפטים.

לדברי יצחק, "נולדתי בקום המדינה, אני בן לניצולי שואה, אני 
100%, אני מתבייש ומרגיש מושפל - המדינה  ונכה  70 שנה  בן 

הזו בגדה בי".
הוא  השוויון"  ל"חוק  הברית  בארצות  המקביל  החוק 

מקבלים  העוקף"  ה"שירות  את  האנושות,  שידעה  מהמורחבים 
למשל,  בפארקים  גם  אלא  ממשלתיים  במשרדים  רק  לא  הנכים 
בכניסה לכל מתקן, יש תור מיוחד לנכים, עם או בלי כיסא גלגלים, 
פשוט מראים את תעודת הנכה לפקיד בכניסה והוא יכוון אתכם 
לתור המיועד לנכים, או ינתב אתכם להיות ראשונים בתור הרגיל, 

נדגיש כי הכניסה המקוצרת לנכה היא יחד עם כל המבלים עמו. 
לקבל  יצחק  ניסה  בו  ממשלתי  משרד  באותו  לפקידה  פנינו 
שירות, והיא הסבירה: "אני מבינה אותו אבל אין לי איך לעזור לו, 
אמא שלי נכה ואני משתגעת מזה"... המשכנו למנהלת של אותו 
מוסד, שהגיבה: "אנחנו פועלים ביתר שאת להנגשת השירותים 

לנכים, אי אפשר לבקש להיכנס ללא תור, אחרת זה לא ייגמר". 
יצחק החליף תכתובות במשך כשנתיים עם שרים, חברי כנסת 
ואישי ציבור, אך התגובה שחוזרת על עצמה היא "אנחנו עמלים 

לתיקון התקנה אבל זה לוקח זמן". 
נכים  כנסת  חברי  מספר  תגובת  ביקשנו  הכתבה  הכנת  בשלב 
אדם  ״כל  גילאון:  אילן  הכנסת  תגובת חבר  עד שהגיעה  ובכלל, 
מוגבל במידה כזו או אחרת ועל כן הפתרון אינו יכול לבוא מתוך 
להיות  צריך  הפתרון  בתור.  מהמתנה  אנשים  'לפטור'  של  גישה 
השירות  את  לקבל  יוכל  אדם  שכל  כך  ההמתנה,  הליך  בהנגשת 
המגיע לו בצורה שוויונית ומכבדת. הזכאות לקבלת שירות ציבורי 
אפשרות  אין  בהם  חריגים  במקרים  ניתנת  בתור,  המתנה  ללא 

להנגיש את ההליך וכך אני מאמין שזה צריך להישאר״.
חברת הכנסת קארין אלהרר הגיבה לנו בקצרה אבל נקודתית: 
"מכירה את המצב הבעייתי, ניסו פעמים רבות לתקן את זה וזה 

נפל כמה פעמים".
בתקנה,  חור  שיש  מבינים  כולם  לתהות,  אם  אלא  נותר  לא 
למה יצחק ועוד אלפי נכים פיזית סובלים יום יום בעמידה בתור 
או  כך?  גם  שירות  ומועטי  אדם  עמוסי  ממשלתיים  במשרדים 

לחילופין, מדוע לא מנגישים את השירות לנכים?
ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "עליכם לפנות לדוברות משרד 
זכויות  שוויון  תקנות   -  2013 משנת  בתקנות  מדובר  המשפטים. 
לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג-2013. 
עם  התייעצות  לאחר  המשפטים  שר  ידי  על  הותקנו  התקנות 

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים 
בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר 
לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת".
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים 
מפרטות  השירות  נגישות  בהתאמות  העוסקות  "התקנות  הגיבה: 
את הכלים באמצעותם על נותן שירות ציבורי להנגיש את שירותיו 
באופן  אותו  לקבל  להם  שיאפשר  באופן  מוגבלות,  עם  לאנשים 

שוויוני, מכובד ויחד עם כל הציבור. 
"התקנה שנחקקה בדבר קדימות בתור בוודאי לא נועדה להדיר 
אף אוכלוסייה מקבלת שירות כלשהו. ההנגשה מאפשרת לאנשים 
אשר עצם השהיה בתור מהווה עבורם חסם לקבל את השירות, כך 
פי התקנות לפטור מתור  נכללים בקבוצות הזכאיות על  לדוגמא 
נפשית  מוגבלות  עם  אנשים  האוטיסטי,  הספקטרום  על  אנשים 
ואנשים עם מוגבלות שכלית. לאנשים עם מוגבלויות אחרות ניתן 
)כמו  המוגבלות  למהות  בהתאם  אחרות,  התאמות  לתת  וצריך 
למשל מתן כיסא לאדם עם מוגבלות פיזית באזור המתנה(. יחד 
זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת על  נציבות שוויון  זאת,  עם 

מנת לתקן את התקנות."

בין נכה לנכה: 
הסעיף שמפלה נכים פיזית לרעה

תקנה 13 מאפשרת לנכים נפשית לקבל שירות ללא המתנה בתור, אך מונעת זאת דווקא מנכים בעלי מוגבלות פיזית • 
תחקירן 'ביזנס' התלווה ליצחק, קשיש עם נכות מלאה, וניסה להבין כיצד פועלים בממשלה להנגשת השירות עבורו • 
הפוליטיקאים מתחמקים או מיואשים, במשרד הבריאות מפנים למשרד המשפטים ושם מבטיחים כי "נציבות שוויון 

זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת על מנת לתקן את התקנות"

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

מרכנתיל משדרג את השירותים הדיגיטליים 
אלי כהן

חוויית  למשתמשים  המאפשר  החדש,  "עסקים+"  אתר  את  מרכנתיל  בנק  השיק  לאחרונה 
שירות המותאמת אישית לצרכיהם. האתר כולל מידע רב ומגוון רחב של אפשרויות לביצוע 

פעולות – גם במכשירים חכמים כשרים!
יכול  ידי הלקוח, כך שהוא  דף הבית באתר החדש מאפשר התאמה אישית של עולמות התוכן על 
לבנות לעצמו "תוכן עניינים" על פי החשוב ורלוונטי עבורו. הניווט באתר קל ונוח לשימוש ומאפשר 
מעבר מהיר ופשוט בין תחומי העניין של הלקוח. האתר כולל תפריט פעולות הניתן לעריכה בקלות 
ע"פ צרכי הלקוח והפעולות השימושיות ביותר עבורו. בנוסף, בדף הבית יוכל הלקוח לראות עדכונים 
והתראות הממתינות לו  כגון העברה שממתינה לחתימה, פיקדון שעומד להיפרע לחשבון, כרטיס 
להפעלה  שממתין  אשראי 

ועוד.
בכיר  עוזר  פרג,  תומר 
מרכנתיל  בנק  למנכ"ל 
ומנהל האגף לשיווק וקידום 
מתייחס  בבנק  עסקים 
העסקים  אתר  של  לשדרוגו 
של הבנק: "אנחנו משדרגים 
השירות  את  שוטף  באופן 
ללקוחותינו  מעניקים  שאנו 
באמצעות  והן  בסניפים  הן 
אנו  הישירה.  הבנקאות 
שלנו  ללקוחות  מאפשרים 

הנוח  השירות  תמהיל  את  לבחור 
השירותים  מלוא  מקבלת  החל  להם 
כולל שירותי טלר בכל הסניפים ועד 
פעילות באמצעות הבנקאות הישירה 
באינטרנט ובסלולר המאפשרים כיום 
קבלת מידע רב וביצוע מגוון רב של 
מקום  בכל  ובנוחות  בקלות  פעולות 

ובכל עת".
מרכנתיל  בנק  של  'עסקים+'  "אתר 
פרג,  מוסיף  לאחרונה",  הושק  אשר 
כמעט  לקיים  העסק  לבעל  "מאפשר 

יכול לבצע במקביל מספר פעולות  את כל פעילותו הבנקאית מבלי להגיע לבנק. כך לדוגמא הוא 
וקבלת מידע, תוך מעבר לאזורים אחרים באתר וחזרה בשלב מאוחר יותר להשלמת הפעולה שהחל 
בה קודם לכן. האתר מציע אופציה של CASH MANAGEMENT המאפשרת ללקוח לצפות 
בכל היתרות והתנועות בחשבונותיו בבנקים אחרים בארץ ובחו"ל ולהפיק דוחות 'התאמת בנקים' 

ועוד. 
"בהמשך השנה נשיק אפשרויות נוספות וביניהן העברות מט"ח בין בנקים, הפקדת שיקים עסקיים 
אנו משיקים אתר סחר חוץ  כן, לשירות לקוחותינו היבואנים,  ועוד. כמו  והזדהות בטביעת אצבע 
הודעת  וקבלת  תשלום  הוראות  משלוח  יאפשר  אשר  למשתמש,  ביותר  וידידותי  מתקדם  חדש, 
הסוויפט חזרה באופן מהיר, יחד עם גישה משופרת למידע על הפעילות. אין ספק שחוויית השימוש 
ונוחות השימוש באתר הן טובות מאוד והולכות ומשתפרות לאורך הזמן ואנו שוקדים על התאמה 

מלאה של השירותים הללו למכשירים הכשרים".

הפגנת נכים. צילום: ארכיון



דרושים
שרוציםאנשים
יותר!

תנאים סוציאליים מלאים, אין צורך בנסיון קודם
35 ש"ח לשעה + בונוסים!

למחלקת גיוס הכספים
של 'שינובר גרופ'

בבני ברק ובביתר עילית

סניף בני ברק: 077-9973814
סניף ביתר עילית: 077-9577041

יותר פרנסה! יותר הנאה! 

יש לך
די.אן.איי

של
מנהל?

העבודה במרכז העסקים
)B.B.C( בבני ברק

binifried85@gmail.com :לפרטים

לרגל פתיחת מחלקה נוספת

דרוש
מנהל צוות
טלמרקטינג
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

התרגיל של הבנקים: מעבר לאפליקציות

הטבות מיוחדות של ישראכרט לבין הזמנים

איציק מצרפי 

ופועלים  הרפורמה שחייבה את הבנקים לאומי 
למכור את לאומי כארד וישראכרט אמורה הייתה 
דרך  התשלום  אבל   - יותר  גדולה  תחרות  ליצור 

הסלולר יחליש את אותן חברות אשראי.
בישראל  כי  מעלה   2017 שנת  בסוף  שפורסם  נתון 
ישנם כ-10 מיליון כרטיסי אשראי, מה שמעלה את הנתון 

הממוצע לפיו לכל ישראלי שני כרטיסי אשראי בכיס. 
גיהצו  כמה  לנו  המספר  נתון  פורסם   2017 שנת  בסוף 

הישראלים במהלך השנה – כ-150 מיליארד שקלים. 
לאחרונה החלו להיערך לרפורמה שחייבה את הבנקים 
וישראכרט.  כארד  לאומי  את  למכור  ופועלים  לאומי 
מאחורי רפורמת שטרום, שהביאה למהלך, עמד הרציונאל 
תחרות  ליצור  כדי  הגדולים  הבנקים  שני  את  להחליש 
שהתהדר  רפורמה  והעמלות.  הריבית  האשראי,  בתחום 
בה שר האוצר משה כחלון כמעט כמו שהוא מתהדר בכך 

שהצליח להביא לירידת מחירי הדיור. 

על  מוועדת שטרום...  יותר  מהר  עובדים  בבנקים  אבל 
הדיווחים הרשמיים מספר ההורדות לאפליקציות של  פי 
בתחום  המומחים  מרבית  של  הצפי  קו  את  חצה  הבנקים 
בנק  של  ל"ביט"  הורדות  מיליון  הסלולרית:  הבנקאות 
900 אלף ל"פפר" של בנק לאומי וחצי מיליון  הפועלים, 
ל"פייבוקס" של בנק דיסקונט - בחשבון פשוט, אפליקציות 

התשלומים עובדות אצל כל אדם שלישי בישראל. 
לאפליקציות  במעבר  הבנקים  שעושים  המהלך 
התשלומים בעצם משאיר אותם בשוק הסליקה והאשראי, 
רק בלי הפלסטיק. למהלך הזה ישנה מטרה אחת, להחליש 
את חברות כרטיסי האשראי שיהפכו לשחקן משני, בעוד 
הבנקים ימשיכו לשלוט בשוק הסליקה, מה שבוודאי לא 
לא  ובטח  האשראי  על  שנשלם  הריביות  להוזלת  יועיל 
יועיל לתחרות על העמלות שישלמו בתי העסק, שבסופו 
לקינוח,  תרצו  ואם  הצרכנים,  אל  מתגלגלות  דבר  של 
ששווה  הגדולים  הבנקים  שלושת  עלינו  שיחזיקו  המידע 
הייתה  שטרום  ועדת  וכאילו  אליהם  לזרום  ימשיך  הון, 

המלצה בלבד.

אלי כהן

לך  "מגיע  תכנית  לחברי  מעניקה  ישראכרט, 
בין  בימי  לצאת  הטובות  הסיבות  כל  את  יותר" 

במחירים  לאטרקציות  הזמנים 
משתלמים. 

חברי התוכנית ייהנו מהטבת 1+1 במגוון 
אתרי האטרקציות ובהם; אומגת ענק לירדן 
אבובים  הירדן,  בנהר  הרפטינג  במתחם 
טרקטורוני  הכרמל,  בים  אקסטרים  ואומגת 
טאג’ מאהל ובמוזיאון העליה השניה בזכרון 

יעקב. 
נהנים חברי התוכנית מהטבה  בנוסף לכך 
מיוחדת - הנחה של 10% בכל רכישה בקניון 
הדיגיטלי "כל פה". בנוסף להנחה הקבועה, 
התוכנית.  לחברי  בלעדיים  ישנם  מבצעים 

גיהוץ ב-299  3 תאים משולב עם קרש  בהם: סל כביסה 

יורק במגוון דגמים ב-129 ₪  ניו  339, בובת  ₪ במקום 
במקום 145. 

להטבה  התכנית  חברי  החודש  יזכו  הביגוד  בתחום 
ומעלה   ₪ ב-300  קונים  בייסיק.  קידס  ברשת  מיוחדת 
סביון  בחנויות  לקניה   ₪  50 ומקבלים 
לנשים  בסביון  הרוכשים  ואילו  לנשים, 
 ₪ 50 יקבלו   ₪ 300 בסכום העולה על 

לקניה ברשת קידס בייסיק. 
הטבות  מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
"מגיע  תכנית  לחברי  מוענקות  נוספות, 
לך יותר" באופן אוטומטי במעמד חיוב 
לבקשן  צורך  ואין  החודשי  החשבון 
על  מופיע  ההנחה  פירוט  העסק.  מבית 
הנשלחת  החודשית  החיוב  הודעת  גבי 
מצטרפים  הלקוח.  לבית  חודש  מידי 
חדשים ייהנו מפטור מדמי כרטיס לשנה  
חייגו: -1-800-22 יותר  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 

88-44

הפחיתו מיסים
השבוע רשמה מדינת ישראל ציון דרך כלכלי 
את  העלתה   S&P הדירוג  חברת  כאשר  חשוב, 
דירוג האשראי של ישראל. כלומר, על פי הניתוח 
של  הכלכלית  איתנותה  החברה,  מומחי  של 
מדינת ישראל מקטינה את הסיכון שהמדינה לא 
תוכל לפרוע את חובותיה. המשמעות של העלאת 
הדירוג היא שהריביות על חובות המדינה יקטנו 
)הריבית תלויה בסיכון של המלווה(, מה שנקרא 

- הוצאות המימון יפחתו.  
שלא במפתיע, "חברתיים" לסוגיהם ממהרים 
ומקטרים בעזוז על הצורך להגדיל את ההוצאה 
הציבורית, "יותר רווחה", "יותר חינוך" יו נואו. 
זה  מבחינתם  המדינה  של  הכלכלית  האיתנות 
שקל  ראו  רק  פערים".  "הגדלת  של  תוצאה  רק 
מיד  וזועקים  אחראית,  מדיניות  בגלל  שנחסך 
אותו  לבזבז  והדחוף  המיידי  החיוני,  הצורך  על 
מיידית. בזבוז זה חברתי, אחריות לא. המציאות 
חברתית.  הכי  היא  אחראית  מדיניות   – הפוכה 
כלפי  וחברתית  החלשים  כלפי  חברתית  היא 

משלמי המיסים. 
"יותר  של  הפבלובית  המשוואה  ראשית, 
תקציב" = "יותר רווחה", רחוקה מלהיות אמת 
תקציב  האחרון  בעשור  למשל,  כך  מוחלטת. 
גרועים  נשארו  החינוך  תוצרי  הוכפל,  החינוך 
מינוריים  )השיפורים  המידה  באותה  כמעט 

החינוך  מערכת  מבוגרי  כמחצית  עדיין  ממש(. 
הציבורית אינם זכאים לתעודת בגרות, בערך כמו 
נשארה  הציבורית  הרווחה  לאמור,  עשור.  לפני 
ומשלם  מוסיף  שהציבור  והכסף  כשהייתה, 
פשוט נבלע במנגנון. עדיין ישנם מורים גרועים, 
עדיין מורים מתוגמלים רק לפי וותק וללא קשר 
מיותרים  פונקציונרים  המוני  עדיין  להצלחות, 
ולרוחב,  לאורך  במערכת  ומרופדים  שזורים 
יותר.  עליהם  משלמים  פשוט  אנחנו  שכעת  רק 

אחריתה של "הוצאה חברתית". 
מטרה  על  הוצאה  שהגדלת  יתכן  אמנם, 
הכרח  זה  אין  אך  לקידומה,  תביא  מסוימת 
שהגדלת הוצאה תקדם מטרה. ישנם מקרים בהם 
הגדלת ההוצאה תביא לקידום המטרה, אך לרוב 

לא באופן פרופורציונלי להוצאה. 
מהעשירים  "לקחת  של  הפרוגרסיבי  האידאל 
אל  לצאת  מצליח  באמת  לא  לעניים"  ולתת 
רק  אלא  המדינה,  מנגנוני  באמצעות  הפועל 
אך  לוקחים,  גם  לוקחים  מהעשירים   - בחציו 
העניים לא מקבלים. ולא רק העשירים, גם מעמד 
המדינה.  של  המיסוי  נטל  את  מרגיש  הביניים 
שלה  המנגנונים  בזה  לקחת,  יודעת  המדינה 
המנגנונים  "לתת"  של  בחלק  )יחסית(,  יעילים 
ושאר  מקורבים  עובדים,  וועדי  כלפי  מוטים 
התוצאה  שוויון,  הוא  האידיאל  בישין.  מרעין 

היא שחיתות. בפער הזה שבין חלום על חברה 
חברתית.  בריונות  מתקיימת  לשברו,  שוויונית 
שלא לדבר על כך שמערכת הרווחה הממשלתית 
מועדת לניצול רחב היקף, וישראלים הרי אלופים 
ולחלק  מהעשירים,  "לקחת  יותר  שזה  בתחום. 

למתחזים ונוכלים". 
אנשים בעלי סמכות יש להם נטייה עם הזמן 
הכפופים  אנשים  כלפי  הרגישות  את  לאבד 
שוטרים,  לפרקליטים,  הדבר  נכון  לסמכותם. 
אינו  בשוט  המחזיק  הורים.  ואפילו  מורים 
שמביא  מה  זה  הזמן  ועם  המוצלף,  לגב  רגיש 
פשוט  אלא  מרוע,  לא  הצליפה.  להגברת 
משחיקת המודעות והרגישות. כך גם היחס של 
המודעות   - העובד  האדם  כלפי  ה"חברתיים" 

למשמעות המיסוי נשחקת. 
חובה לזכור תמיד - הפקעה שרירותית של פרי 
עמלו של אדם, זהו מעשה ברוטלי מאד. המיסוי 
ציבור שאינם  צרכי  ישנם  לגיטימי, שהרי  אמנם 
הוא  עדיין  אך  זו,  בדרך  אלא  להתמלא  יכולים 
מקומם.  הוא  מציק.  הוא  מכאיב.  הוא  ברוטלי. 
הם  מס,  הרבה  הכי  המשלמים  שאלה  במיוחד 
אלה המקבלים הכי מעט בתמורה. וברוב מוחלט 
של המקרים, הכסף לא "מיותר" להם, ולקיחתו 

מהם כואבת גם כואבת. 
לברוטליות  רגישות  כל  איבדו  אך החברתיים 

אם  מבחינתם  המיסים,  משלמי  כלפי  המופנית 
לגיטימי לקחת מס, אז גם לגיטימי לקחת הרבה 

מס. העיקר "להגדיל את ההוצאה החברתית"
זה  כך  יותר  תוציא  שהמדינה  ככל  מבחינתם 
"יותר חברתי", ואלה שהכסף נלקח מהם פשוט 
לא נמצאים במערך השיקולים. הם לא פונקציה, 
רק ה"חלשים" מהווים עמוד אש אשר מכשיר כל 

אמצעי לסיפוק צרכיו. 
וכך, מוצאים אנו עצמנו מחד גיסא עם קולות 
העם  ולייסר  להכביד  הדורשים  מבוטלים  לא 
אשר  מנגנון שלטוני  עם  גיסא  ומאידך  במיסים, 
רק  אלא  לחלשים  דרכו  מחלחל  אינו  הכסף 
לחברי איגודים ולקבוצות לחץ. שוויון לא נוצר 
גדלה  גדלה מזה, אך הפגיעה  לא  מזה, הרווחה 

גם גדלה. 
את  להשאיר  זה  חברתי  הכי   - ראש  החליפו 
משלם   - בשבילו  שעבד  מי  של  ביד  הכסף 
המיסים. אמנם נאלצים אנו לקיומה של מערכת 
מיסוי, אך תמיד יש לוודא ולשאוף שהפגיעה הזו 
תהיה מינימלית ככל האפשר. קיומם של חלשים 
עם  וכעת,  חזקים.  כלפי  לבריונות  הצדקה  אינו 
לחסוך  הזדמנות  ישנה  המימון,  הוצאות  ירידת 
מס  "איזה  להיות  צריך  ה"דיפולט"  בהוצאות. 

אנחנו מורידים?"

דוד רוזנטל

שאלה: מה זה בעצם חוק הלאום שכולם מדברים עליו?
תשובה: חוק הלאום הוא חוק יסוד חדש שנחקק בישראל – שמטרתו לעגן את 
"הערכים היהודיים" של מדינת ישראל במעמד משפטי מחייב. מקדמיו טוענים 
שהוא לאזן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הנותן משקל יתר למדינת ישראל 
כמדינה דמוקרטית על חשבון היותה מדינה יהודית ועל כן חוק הלאום אמור לתקן 

זאת ולשים את הערך יהודי לפני הערך דמוקרטי בישראל.
היהודי,  הלאום של העם  ישראל היא מדינת  כי מדינת  עוד  קובע  היסוד  חוק 
לעם  ייחודית  היא  ישראל  שבמדינת  זכות  עצמית,  הטבעית להגדרה  שבה זכותו 
לוח  המדינה,  דגל והמנון  את מעמדם של סמל,  יסוד  בחוק  מעגן  החוק  היהודי. 
החוק  קובע  כן  כמו  המדינה.  העברית כשפת  ישראל והשפה  חגי  העברי,  השנה 
וכי  ישראל  בירת  השלמה היא  שירושלים  יהודית,  תעודד התיישבות  שהמדינה 
הערבית לא תהיה עוד שפה רשמית במדינת ישראל אלא רק שפה במעמד מיוחד.



שאלה: פניתי לעו"ד בשביל להגיש תביעה בסכום של עשרות אלפי שקלים, 
ומאחר ושכר טרחת עורכי הדין שנדרשתי לשלם היה גבוה יחסית ביחס לתביעה, 
נאמר לי שאוכל לזכות בהחזר שכר הטרחה ובהוצאות משפט אם תתקבל תביעתי, 

איך בית המשפט קובע את סכום הוצאות המשפט ושכר הטרחה?
לא  המשפטיים  התיקים  שבמרבית  לכך,  לב  לשים  רצוי  ראשון  דבר  תשובה: 
את  לבחון  ומוטב  מהצדדים,  למי  טרחה  שכר  והחזר  משפט  הוצאות  נפסקות 
המשפט  בתי  היבש'.  ל'חוק  להיצמד  לנסות  ולא  בנושא,  הסטטיסטיים  הנתונים 
גם נוהגים במקרים רבים גם לפסוק הוצאות ותשלומי שכר טרחה נמוכים מאשר 
וגם מקרים כאלו קורים, בית המשפט גם מטיל  ומנגד,  הוציאו הצדדים בפועל, 
דרך  אם  למשל  יחסית,  גבוהים  בסכומים  טרחה  ושכר  משפט  הוצאות  לעיתים 
ניהול המשפט על ידי צד, הייתה מסרבלת או באה להקשות במקום שלא היה נכון 

לעשות זאת.



שאלה: מה בעצם אומר חוק האזנות סתר? האם ומתי מותר לי להקליט שיחה 
שאני מבצע בטלפון שלי?

נכון למועד כתיבת שורות אלו, הרי  תשובה: בהתאם לחוק המחייב בישראל 
להקלטה.  מודע  בשיחה  הדוברים  אחד  שלפחות  בתנאי  שיחה  להקליט  שמותר 
אם אתה מדבר בטלפון שלך מותר לך להקליט את השיחה וההקלטה תהיה גם 
לפי חוק ההאזנות סתר אסור להקליט שיחה אם  מותרת להצגה בבית המשפט. 
המקליט אינו אחד ממשתתפי השיחה. ייאמר שקיימת בימים אלו יוזמת חקיקה 
חדשה, המנסה לשנות את החוק כך שיהיה אסור להקליט שיחה אלא אם כן כל 

המשתתפים בה ידעו אודות ההקלטה.

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



הכלכלה הישראלית בדירוג שיא

חברת דירוג האשראי S&P הודיעה בסוף 
של  האשראי  דירוג  העלאת  על  השבוע 
ישראל לרמתו הגבוהה בכל הזמנים מ+A לרמה 
של AA. מדובר בדירוג הגבוה ביותר של ישראל 
מאז קום המדינה. צ'כיה וקטאר קיבלו גם הן את 
אותו הדירוג. שר האוצר כחלון מתגאה בנתונים 
הכלכלה  האחרונות  השנים  "ב-3  כי  ומציין 
הטובים  המאקרו  לנתוני  הגיעה  הישראלית 

בתולדותיה".

סודה סטרים מכה את התחזית 

מכשירים  המייצרת  הישראלית  החברה 
 - מוגזים  משקאות  להכנת  ביתיים 
 2018 סודהסטרים מסכמת את הרבעון השני של 
הגזה  מכשירי  מיליון  על  העולות  מכירות  עם 
לעומת   22% של  צמיחה  שמהווה  מה  ביתיים, 
הרבעון המקביל אשתקד. בתחום מכירות מילויי 
הגז סודהסטרים רשמה שיא ומדווחת על צמיחה 
המקביל  הרבעון  לעומת  במכירות   17% של 

אשתקד ל כ- 10 מיליון יחידות. 

סוף סוף רכבת לבירה

ודחיות  הבטחות  של  ארוכה  שורה  אחרי 
מצד משרד התחבורה רכבת ישראל נערכת 
כבר  לירושלים  אביב  מתל  המהיר  הקו  להפעלת 
בסוכות הקרוב. הרכבת המהירה תהיה הראשונה 
בסוף  וכבר  חשמלי,  קו  על  שתפעל  בישראל 
הנסיעה   את  לבצע  אמורה  היא  הקרוב  ספטמבר 

המסחרית הראשונה שלה.  
בשל ההיערכות והעבודות שנותרו לצורך הפעלת 
הקו המדובר ביותר בתחבורה הישראלית, פרסמו 
ברכבת ישראל את השינויים בלוחות הזמנים של 
הנחיית משרד  פי  על  הארץ.  חלקי  ברוב  הרכבת 
יחולו  המהיר  הקו  הפעלת  לקראת  התחבורה, 
הרכבת  קווי  ובמסלולי  הזמנים  בלוחות  שינויים 
הודעות  יצאו  כך  על   2018 בספטמבר  מ-1  החל 
מדויקות ומומלץ לציבור הנוסעים להתעדכן טרם 

תכנון נסיעה ברכבת בתקופת השקת הקו. 

היסטוריה בוול סטריט: טריליון דולר לאפל

ב-2.5%,  עולה  אפל  הטכנולוגיה  ענקית 
של  הראשון  המקום  את  ותופסת 
לטריליון  הנושק  שוק  לשווי  המגיעה  חברה 
"השווי  הבורסה:  מענף  דולר. אנליסטים 
ההיסטורי של חברת אפל הוא עדות לחוזקה של 

סביבה עסקית".

פרטנר מובילה בנטישת לקוחות

הראשון  המקום  את  תופסת  פרטנר  חברת 
את  לקוחות". מי שרשמו  "נטישת  בטבלת 
העזיבות הגדולות ביותר של חודש יולי 2018 הן 
איבדה  פרטנר   - בהתאמה  מובייל  והוט  פרטנר 
מובייל  הוט  בעוד  לקוחות   8,283 קיזוז  אחרי 
עיבוד  בסיכום  החודש.  במהלך   6,897 איבדה 
התווספותם  אף  על  פרטנר  כי  מתברר  הנתונים 
החודש  את  סיימה  לקוחות  אלף  מ-40  יותר  של 
האחרון עם הנתון הנמוך ביותר מבין המפעילות. 

1.6 מיליון פיצוי על 4 אצבעות

קיבל  תקווה  בפתח  השלום  משפט  בית 
בחברה  עובדת  של  תביעתה  את  לאחרונה 
לייצור אריזות פלסטיק שנפגעה בכף ידה בתאונה 
בכחצי  אותה  לפצות  למעסיקה  והורה  במפעל, 
כאשר  ב2011,  התרחש  האירוע  שקל.  מיליון 
התובעת עבדה במשמרת שניה על מכונה לייצור 
תבניות פלסטיק כשבשלב כלשהו בתהליך נפגעה 
אוטומטי.  באופן  בתהליך  המשתלבת  מסכין 
יצטרף  לעובדת  המשפט  בית  שפסק  הסכום 
הלאומי.  מהביטוח  שקיבלה  שקל  לכמיליון 
שרון  ריבה  השופטת  מתחה  ההחלטה  במהלך 
באופן  המפעל  את  שניהלה  החברה,  על  ביקורת 

רשלני, תחת לחץ ועם ליקויי בטיחות.

איציק מצרפי 

רשת  את  שופרסל  רכשה   2017 בסוף 
מהמשביר  סניפים   63 המונה  פארם  ניו 
חודשים  מספר  שקלים.  מיליון  ב-128  לצרכן 
לאחר מכן החל מסע השיימינג של הטואלטיקה 
להשמצת  זהה  באופן  בישראל,  והקוסמטיקה 
הפארמים  רשתות  הושמצו  בזמנו,  הקוטג' 
למיניהן בשל המחירים המופקעים בהם נמכרים 
מוצרי הטואלטיקה ביחס למדינות רבות בעולם. 
בחודש מארס השנה נכנס לתוקפו צו של משרד 
הכלכלה, המורה לרשתות שיווק והפארם לשקף 
שבעה  של  המחירים  את  שילוט  באמצעות 
מוצרי טואלטיקה נבחרים בחו"ל לעומת מחירם 
פער  נמצא  בהם  במוצרים  מדובר  בישראל. 
למספר  בישראל  המחיר  בין   107%–50% של 

מדינות בארה"ב ובאירופה.
של  שיניים  משחות  שנבחרו:  המוצרים  בין 

וספיד  דאב  ג'ילט  של  ודאודורנטים  קולגייט 
הכלכלה  במשרד  גורמים  הערכת  לפי  סטיק. 
בעקבות הצו, המחירים של המוצרים הללו ועוד 
לאפריל  בהשוואה  בכ-10%  ירדו  אחרים  רבים 
למוצרים  יורחב  שהצו  כנראה  כך  ובשל   2017

נוספים. 
אמורה  החגים,  אחרי  מעט  הקרוב,  באוקטובר 
ניו-פארם  רשת  את  מחדש  להשיק  שופרסל 
וסביר להניח כי בתכנית האב שלה נמצא סעיף 
מול  להתמודד  כדי  זאת  הרשת,  סניפי  הרחבת 
סופר  הישראלי  -  הפארם  בשוק  הדומיננטית 
נוכח  מחדש  להיבחן  שיצטרך  דבר  פארם,  
השוק הדועך ששופרסל קיבלה במתנה ממשרד 
הכלכלה מעט אחרי שרכשה את רשת הפארמים. 
וכאילו כל זה לא מספיק, בשבוע שעבר הרשות 
להגבלים עסקיים הוציאה צו מוסכם עם חברת 
שופרסל לביטול כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין 
ששופרסל היא צד בהם. בנוסף, הרשות הטילה 

על הרשת קנס בסך 8.9 מיליון שקל בגין הפרת 
הוראות חוק המזון באשר להגבלת התחרותיות 

מצד הרשת.
הישראלי,  הקמעונאות  בענף  ששולטת  כמי 
מכירות של  סך  עצום  עם  קניה  כוח  לשופרסל 
תצטרך  שופרסל  בשנה,  שקלים  מיליארד   12
להשתמש בכוח הקנייה כקבוצת מוצרי הצריכה 
את  משמעותית  לשפר  כדי  בישראל,  הגדולה 
שלא  בשוק  ניו־פארם  של  הכלכליים  המדדים 

נחשב לפורח מבחינת גרף הרווחיות.
המזון,  בתחום  למובילה  נחשבת  שופרסל 
מבין  לזולים  נחשבים  לא  שלה  כשהמחירים 
ניו-פארם,  לנו  מבטיחה  היא  אבל  הרשתות, 
לא  הוגנים,  מחירים  לנו  מבטיח  הכלכלה  ושר 
נותר לנו אלא לקוות שכניסתה לרשת הפארמים 
תניב לשופרסל הצלחה, אחרת כולנו נשלם את 

המחיר בקופה.

5 כ'ז באב תשע"ח 8/8/18

כסף קטן

שופרסל וניו פארם -
 מסלול המכשולים 

במקביל לצו וקנס מהרשות להגבלים עסקיים, על שופרסל להתמודד עם הגבלת מחירי הפארם בהשקה 
המחודשת של רשת ניו פארם

איציק מצרפי

לאחרונה,  שהתפרסם  אדווה  מכון  דו"ח 
ואשר נערך על ידי החוקרים ד"ר שלמה 
סבירסקי ואתי קונור־אטיאס, בחן את השתתפות 
הבריאות,  הרווחה,  החינוך,  בתקציבי  המדינה 
הרשויות  של  נוספים  וסעיפים  הביטחון 
המקומיות, ומצא כי התנחלויות דתיות לאומיות 
גבוה ביחס  נהנות מתקציב ממשלתי  וחילוניות 

להתנחלויות החרדיות. 
מהדו"ח עולה כי ההתנחלויות הדתיות לאומיות 
שקלים   3,250 של  מתקציב  נהנות  והחילוניות 
מהתקציב  ב־119%  גבוה  ב־2016,  לתושב 
החרדיות  להתנחלויות  הממשלה  שמעבירה 

 1,500 על  העומד 
לשנה,  לנפש  שקל 
ב־46%  וגבוה 
המועבר  מהתקציב 
הפיתוח,  לעיירות 
 2,200 על  העומד 

שקל לנפש לשנה.
הפערים המדוברים 
גם  מתבטאים 
בתוספת התקציבית 
הפנים  שמשרד 
כסיוע  מעביר 
חלשים.  ליישובים 
האיזון  מענקי 
הלא  להתנחלויות 

בשנה,  לנפש  שקל   1,025 על  עומדים  חרדיות 
להתנחלויות  בכ-46% מהמענקים  הגבוה  סכום 
החרדיות ביתר עילית, מודיעין עילית ועמנואל 

העומדים על 700 שקל לנפש בשנה. 
יותר:  אף  מכעיס  הבא  הנתון  נגמר,  לא  וזה 
עוד  נמוכים  הפיתוח  לעיירות  האיזון  מענקי 
יותר ועומדים על סך של 660 שקל - כאן הפער 
מתרחב ל 55% לעומת ההתנחלויות החילוניות 

והדתיות לאומיות.
 - ומצטמצם  הולך  הפער  כי  שיאמר  מי  יש 
המיועדת  בהשתתפות  הפער  שנה   20 לפני 
יותר  הרבה  גדול  היה  החרדיות  להתנחלויות 
כשעמד על 172%. בין יתר התורמים לפער הם 
הקטנים  ביישובים  היקרים  הביטחון  צורכי  גם 

הספר  מבתי  גדול  חלק  בעוד  והמבודדים, 
מתוקצבים  ולכן  ממלכתיים  אינם  החרדיים 

באופן שונה ונמוך הרבה יותר. 
עידוד  פיסת  עוד  שירצו  החרדים  למתנחלים 
קטנה, הנה לכם נתון קשה במיוחד: ההשתתפות 
הממשלתית לנפש בתקציבן של עיירות הפיתוח 
גדלה ב־20 השנים האחרונות ב־25% בלבד. זוהי 
העלייה הנמוכה ביותר: ההשתתפות התקציבית 
לנפש עלתה באותה תקופה ב־53% בהתנחלויות 

הלא חרדיות וב-91% בהתנחלויות החרדיות.
השערה  ישנה  הדוח  מחבר  סבירסקי  לד"ר 
המעלה את האפשרות שהזנחת עיירות הפיתוח 
נובעת, בנוסף, מקריסת הייצוג הפוליטי שלהן. 
בכנסת ה־13 וכן בכנסת ה־14, בין השנים 1992 
 12 כיהנו  ל־1999, 
שמקורם  כנסת  חברי 
הפיתוח,  בעיירות 
הנוכחית  בכנסת  ואילו 
הידרדר  מספרם 
נקודה  לארבעה בלבד. 
השאלה,  את  שמעלה 
ומתחילת  מאחר  האם 
חודש מרץ 2015 עומד 
בראש המשרד לפיתוח 
הנגב  הפריפריה 
אריה  השר  והגליל 
רף  אמור  היה  דרעי, 
ההתנחלויות  תקצוב 

החרדיות לעלות?

גר בהתנחלות חרדית -
 אתה שווה פחות

מנתונים מחקריים עולה כי תושבי התנחלויות חרדיות מופלים לרעה בתקצוב בכל הפרמטרים 
לעומת התנחלויות חילונית ודתיות • עוד במחקר: תקציב עיירות הפיתוח נתקע הרחק מאחור

דו"ח מרכז אדווה חושף: 



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

 קצרצרים
עולם ההמתקה עומד בפני מהפכה: 

בתקופה האחרונה עבדה חברת ביסקול, 
יצרנית "סוכרזית" על פיתוח מוצר 

שכמוהו לא נראה עד כה בעולם. המוצר, 
"1/2 סוכר", משלב בין פרוקטוז )סוכר 

פירות( ואריתריטול, ממתיק טבעי המופק 
מעמילן. טעים כמו 

סוכר אך יחד עם 
זאת, מכיל רק 50% 
מקלוריות שבסוכר. 

כשרות: בד"צ העדה 
החרדית. מחיר לשקית 

בת 750 גרם: כ-30 ₪

פריצת הדרך הגדולה ביותר בעשור 
האחרון בתחום תחליפי חלב לתינוקות: 
אבוט משיקה בישראל את סדרת הדגל 

 HMO-עם רכיב ה Similac Gold
הרכיב התזונתי השלישי בגודלו בחלב 

אם, המסייע לצמצם את הפער בין 
מערכות החיסון של תינוקות הניזונים 

מתמ"ל לבין אלו של תינוקות יונקים. כשר 
 OU חלבי לאוכלי חלב נוכרי בהשגחת

הרבנות הראשית לישראל

לקראת חגי תשרי הסקוטית מבית ישרקו 
משיקה סדרת 

יינות חדשים 
מבית יקב 

מדבר: "מדבר 
22" 2017 כוללת 

4 יינות - מרלו, 
קברנה סוביניון, 

ויונייה, ושרדונה. 
מחיר: 35 ₪

חברת "אחוה" משיקה סדרת סירופ 
לשתייה בתוספת ויטמינים: סירופ בטעם 
ענבים, בטעם אננס ובטעם פטל מועשר 
בוויטמינים מקבוצה B ובחומצה פולית, 

ללא צבעי מאכל 
ובמחיר זול 
וקבוע של 

 9.90 – 7.90
₪ לבקבוק 1 

ליטר

יקב היוצר מציע מגוון יינות 
איכותיים ויוקרתיים 
לכבוד ראש השנה: 

סדרת בראשית 
וסדרת וירטואוזו 
 )VIRTUOSO(

המבוססת על 
שלושה זנים 

אדומים וזן אחד 
לבן מובילים

ליימן שליסל, מציעה לכבוד ראש השנה 
סדרה מהודרת של בונבוניירה באצ'י 

)Baci( מותג השוקולד האיטלקי מבית 
נסטלה, המיוצר באיטליה ועשוי שוקולד 

מעולה הממולא בקרם אגוזי לוז עם אגוז 
 K שלם. ללא גלוטן, בהשגחת משולש

ובאישור הרבנות הראשית לישראל

המותג הבינלאומי Alpro )אלפרו(,  
המהווה  תחליף למשקאות על בסיס חלב, 

משיק בימים אלה  משקה סויה בטעם 
בננה, באריזת 

טו גו. מחיר 
מומלץ למארז 

שלישייה :  
15.9 ₪ כשרות: 
בד"ץ בית יוסף

בקבוק חדש וגדול יותר
אחד מיינות הקידוש 

הוותיקים, האיכותיים 
והמוכרים ביותר בכל בית 

חרדי – יין ישן נושן – מתחדש 
בימים אלו בבקבוק חדש 

בעל נפח גדול יותר של יין 
איכותי מבית יקבי כרמל. 
יין ישן נושן הוא יין מתוק, 

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

המבוסס על מתכון וניסיון רב שנים. הרכבו 
של יין ישן נושן מאפשר לו להישמר לזמן ארוך 
יותר מאשר יינות שולחניים רגילים. היין הושק 
לראשונה לכבוד חגיגות יובל יקבי ראשון לציון 
בשנת תשט"ז ומאז רק הולך ומשתבח. לנוכח 

הביקוש הרב בציבור ליין ישן נושן האיכותי, 
הוחלט להגדיל את כמות היין בכל בקבוק. 
הבקבוק החדש מכיל 750 מ"ל יין ישן נושן 

במקום 650 מ"ל שהיו עד כה. והטעם, האהוב 
והמוכר, נשאר כשהיה.

רינגלס קלאסי וגריל
חברת 

"מעולה" 
המתמחה 

בייצור ושיווק 
מוצרי מזון, 

מציגה חטיפי 
טבעות 

תפו"א: בטעם 
טבעי - קלאסי ובטעם 

גריל. החטיף רינגלס הוא שילוב מוצלח בין 
חוויית אכילה לטעם בלתי מתפשרים. רינגלס 

מיוצר מתפוחי אדמה טבעיים ואיכותיים, 
ללא צבע מאכל, ללא חומר משמר וללא 
כולסטרול. החטיפים של מעולה מיוצרים 
מחומרים איכותיים ועוברים בקרת איכות 

ומבחני טעם מוקפדים כדי שתקבלו חטיף 
מעולה! כשרות: בד"צ העדה החרדית.

מבצע קיץ, מ-ט-ו-ר-ף-!
מבצע קיץ 

הגדול של נתיב 
החסד, עלה 

לפני שבועיים, 
וצובר הדים 

רבים. האווירה 
בסניפים ברחבי 

הארץ חגיגית 
ונרגשת לקראת 

ההגרלה 
הגדולה, בה יזכו 2 לקוחות בכסף לקניות 

לשנה ברשת. הסניפים לבשו אוירה חגיגית, 
כל לקוח שמשתתף במבצע, מקבל בנוסף 
כרטיס גירוד, בו אפשר להגריל שוברי קניה 
בסכומים שונים, מוצרים שווים ועוד מאות 

פרסים... וזה עוד לא הכל, רדיו קול חי, שולח 
כתב שטח לביקור פתע בסניפי נתיב החסד 

ברחבי הארץ, שם זוכה אחד הקונים בכל כסף 
הקניה בחזרה! וכל זה בשידור חי בתוכנית 

של מנחם טוקר, בין השעות 14:00-16:00.  אם 
עדיין לא ביקרתם בסניף של 'נתיב החסד' 

הקרוב לביתכם, עצרו הכל ורוצו לסניף, אולי 
הפעם אתם תזכו?

מנה טעימה ועשירה 
לפי המלצות 

משרד הבריאות 
המעבר למזונות 
משלימים צריך 
להיעשות סביב 

גיל חצי שנה, 
בהדרגה, תוך המשך הזנה טבעית או מתן 

תמ"ל ובהתאם לסימני מוכנות התפתחותיים 
של התינוק. דייסות מטרנה הן מבין המזונות 

הראשונים המומלצים לתינוקות המציעות 
את הדרך הנוחה והמתאימה לתת את 

הדגנים הראשונים ובמגוון טעמים ומרקמים 
חדשים בשלב המעבר ההדרגתי ממזון 

נוזלי למוצק. הדייסות מועשרות בוויטמינים 
ומינרלים כגון ברזל, שמהווה מינרל חשוב 
להתפתחות התינוק, בתקופה בה הגדילה 

מואצת וחשוב לספק לתינוק את כל צרכיו. 
מנת דייסת מטרנה בהכנה סמיכה להאכלה 

בכפית מספקת כ 40% מהקצובה היומית 
של ברזל לתינוקות בגילאי 6-12 חודשים 

)בקערה בהכנה סמיכה על פי הוראות ההכנה 
על האריזה(  בנוסף הדייסות מועשרות 

בפרוביוטיקה  וללא תוספת סוכר ומלח. 
)חיידקים ידידותיים למערכת העיכול(.

עשרות זוכים ב-1,000 ₪ לקניות 
'הוד לבן', 

מותג המהדרין 
מבית 'עוף טוב' 

מזמין אתכם 
להשתתף 

במבצע קיץ 
אטרקטיבי עם 

פרס שיממן 
לכם את הקניה 

החודשית: 
אלף ₪ לקניות 

במתנה, 
ברשת מזון נבחרת. כל מה שעליכם לעשות 
זה לרכוש 2 מתוך מגוון מוצרי הפסטרמות, 

השניצלים, הקציצות, הנקניקים והנקניקיות 
של 'הוד לבן- המוצעים בכשרות המהודרת 

של הרב רובין, לחייג למספר הטלאול של 
המבצע 03-9411404, לפעול בהתאם להנחיות 

ולהיכנס להגרלה הגדולה שבסופה תוכלו 
להיות בין עשרות הזוכים באלף ₪ לקניות 
במתנה! ככל שתקנו יותר, תשתתפו יותר, 

כך תגדילו את סיכויי הזכייה שלכם! המבצע 
מתקיים בין התאריכים י"ד באב 26/7/18 עד 

כ"ו באלול 6/9/18. ט.ל.ח.

הכינו את החולצות הלבנות 
הבנים חוזרים 

לישיבה בקרוב? 
זה הזמן 

להתכונן ולטפל 
נכון בחולצות 

הלבנות שלהם, 
כך הן תהיינה 

לבנות יורת, 
בעלות מראה מכובד וכיאות לבן ישיבה. 

כידוע, עם הזמן החולצות מאבדות מצבען 
הלבן הבוהק. פעמים רבות הן הופכות ללבן 

דהוי, אפרפר או צהבהב. בכדי להחזיר להן את 
הצבע הלבן הבוהק תוכלו להשתמש באבקת 

ווניש קליה גולד המיועדת לכביסה לבנה 
ולקבל תוצאות מעולות של לבן צח. בנוסף, 

חשוב לציין כי את התוצאות המעולות של 
הלבן תוכלו לקבל גם בכיבוס ב- 30ᵒ בלבד. 

כן, כן אין צורך להרתיח כדי לשמור על הלובן 
של הבגדים. עם וניש גולד לכביסה לבנה 

הכביסה תהיה בלנה יותר גם ב- 30ᵒ מעלות.

אגף חדש ומשופץ 
מלון 

היולדות 
של שיבא 

הוותיק 
והמוכר 

מאיר פנים 
ליולדת 

החרדית: בימים אלו, כחלק משינויים 
מערכתיים לטובת היולדות שופצו קבוצת 
חדרים ראשונה בסטנדרט גבוה במיוחד. 

החדרים פרטיים ובנויים כסוויטות מפוארות 
ומפנקות ליולדות, בהן מיטות מתכווננות, 

ספה נפתחת, פינת ישיבה, מרפסות שמש, 
מיזוג חדש, חדר רחצה מפואר ועוד. לצד 

התנאים המיוחדים הללו, המבקרים יכולים 
להגיע לביקור בכל שעות היממה וללא 

הגבלה, כאשר ניתן לארח אותם בחדרים או 
בלובי. כל יולדת גם זכאית לארח בחדרה הן 
את הבעל והן ילדים נוספים לשינה בחדרה 

וזאת ללא כל עלות נוספת. היולדת מקבלת 
פנסיון מלא ויכולה גם לרדת לחדר האוכל 

של היולדות, הסמוך לעמדת מהדרין ולקבל 
שם מזון עשיר וטעים, או לקבל מהצוות 
מנה-אישית בכשרות בד"ץ עדה חרדית 

לחדרה. חשוב לציין כי נעשו התאמות רבות 
עבור שומרות-שבת. התינוקייה במלון פעילה 

עשרים וארבע שעות, ומדי יום נערך ביקור 
רופא נשים אצל היולדת ורופא יילודים אצל 

הילוד - לביקורת יומית במהלך האשפוז.

ברזל – המינרל החסר!
אנמיה מחסר 

ברזל הינו החסר 
התזונתי הנפוץ 
ביותר בילדים. 
שיעורי אנמיה 

)רמת המוגלובין 
בדם נמוכה 

מ 11 מ"ג/ ד"ל ( וחסר בברזל בקרב ילדים 
בישראל גבוהים. כ-15-10% מהתינוקות עד 

גיל שנתיים סובלים מאנמיה הנובעת מחסר 
בברזל )פי 3 מילדים בארצות מערביות 

אחרות(. ילדים ותינוקות ונשים המצפות הם 
האוכלוסייה הפגיעה ביותר למצבי חסר ברזל 

בגוף מכיוון שגדילתם המואצת מגבירה את 
ניצול הברזל. אנמיה מחוסר ברזל מהווה 

סיכון להאטה בהתפתחות הילד ובתפקודו 
הקוגניטיבי. הפתרון מתקדם הינו ברזל 

בטכנולוגייה פטנטית SiderAL®  ברזל 
בטכנולוגיית SiderALL® הוא בעל פטנט 
חדשני להגברת הספיגה. יתרון בולט נוסף 

הוא שהברזל נתון ושמור בתוך מבנה המונע 
גירוי של מערכת העיכול על ידי הברזל ובכך 

מפחית משמעותית את תופעות הלוואי. 
מגיעה באבקה טעימה ואפשר לצרוך ללא 
קשר לארוחות. בגלל החסר הנפוץ בברזל 

והשפעתו על הילד כדאי לערוך בדיקות 
דם כדי לאתר את החסר. ברזל ליפוזומלי 

בטכנולוגיית SiderAL ® הינו ברזל 
בטכנולוגיית הסוכרזום להגברת זמינות 

ביולוגית והפחתת תופעות לוואי במערכת 
העיכול הניתן לצריכה ללא קשר עם סוג 

המזונות או זמני הארוחות. *חשוב להתייעץ 
עם רופא הילדים לפני נטילת התוסף.

ברכות ל-300 הזוכות!
עשרות 

אלפי נשים 
השתתפו 
בפעילות 

" הבחירה 
שלך, הפרגון מיופלה" והשפיעו! הפרגונים 

שנבחרו: בשבוע הראשון נבחר שובר לתכשיט 
 MP3 ברשת תכשיק, בשבוע השני נבחר נגן
ברשת רפאלי, בשבוע השלישי נבחר מארז 

טיפוח ברשת סטייליש. בתנובה שמחים 
להעניק לך הזדמנות אמיתית לפרגן לעצמך 

משהו שעושה לך טוב, ומודים לכל מי 
שהשתתפה בפעילות. שיחקה, השפיעה 

ובחרה את הפרגון שלה!

הכל דבש
חברת 'מעולה' משיקה מוצר 
חדש: דבש טבעי מפרחי בר. 

הדבש מגיע בבקבוק לחיץ ונוח 
לשימוש, השומר על סביבת 

עבודה נקיה ולא דביקה. הדבש 
מופק מצוף של פרחי בר. ומגיע 

בבקבוק של 400 גר'. משמש 
תוספת בריאה למגוון מנות 

מתוקות: עוגות, עוגיות, גרנולה, שייקים ועוד. 
כמו כן, הדבש משתלב נהדר במגוון מתכונים 

כגון רוטב לסלט ירוק, מרינדה לעוף או פרגית, 
משרה לדג סלומון אפוי בתנור ועוד. הדבש 
של 'מעולה' בכשרות העדה החרדית, מכיל 

100% דבש טבעי, ללא חומרים משמרים 
ועובר בקרת איכות ומבחני טעם מוקפדים. 

להשיג ברשתות השיווק המובחרות.

כשבוחרים תחליף חלב 
מדריך לבחירת 

תחליף החלב 
מאת רננה מזרחי, 
דיאטנית קלינית, 

מנהלת מדעית 
"מטרנה": "במידה 

ואת מזינה את 
התינוק שלך בתמ"ל – תרכובת מזון לתינוקות 

כדאי שתכירי כמה רכיבים חשובים לפני 
שאת בוחרת את התמ"ל עבורו: פרוביוטיקה 
- חיידקים פרוביוטיים הם חיידקים ידידותיים 

שקיימים באופן טבעי בתזונה הטבעית 
ובמערכת העיכול של תינוקות הניזונים ממנה 

וחשוב שגם תינוקו שניזונים מתמ"ל יקבלו 
 LC-PUFA .פרוביוטיקה כבר מההתחלה

חומצות שומן מסוג DHA וARA ממשפחת 
אומגה 3 ו-6 הקיימות בחלב אם ותורמות 

לחדות הראייה בתינוקות. תמ"ל איכותי צריך 
להיות ללא תוספות מיותרות לחלוטין, כמו 

סוכר לבן )סוכרוז( או חומרי טעם וריח. הרכב 
שמנים ייחודי מסוג בטאפלמיטט - שמן 

בטאפלמיטט הוכח מחקרית כתורם לספיגה 
של סידן, תורם לעיכול קל ולהפחתה במשך 

פרקי הבכי בקרב תינוקות. מומלץ לעיין היטב 
ברשימת הרכיבים ובמידע הקיים על המוצר, 
כדי לבחור את הטוב ביותר לתינוק. הכי קרוב 

לאמא".

פולקע שגדל בחיק הטבע
בשוק הכללי בארץ, 

כבר התחברו אליו 
מזמן. הוא זוכה 

לביקוש גבוה 
ונוצרה לו קהילת 
מעריצים כמעט 

מושבעת. אך לשוק 
החרדי הוא מגיע 
רק עכשיו, קצת 

באיחור, אבל חדור אמביציה ורצון להראות 
לכולם מה הוא שווה. העוף הטבעי של נתח. 
הרב אברהם רוזנברג, מנהל השיווק של נתח 

והאיש שבעצם אחראי על המהפכה הזו, 
מסביר כי "העוף שייך לאותו זן של העופות 
המוכרים, אך הגידול השונה שלו – גורם לו 

לתוספת של ערכי בריאות, מה שלא מפריע 
לטעם: לכשתטעם תגלה חווית לעיסה עדינה 

ומרקם רך יותר מהעוף הרגיל, צבע בהיר ונקי, 
שהוא רק אינדיקציה למה שקורה בתוך העוף, 

שאכן גדל על מזון טבעי ו'נקי' יותר. ללא 
אנטיביוטיקה, ללא הורמונים וקוקדיוסטטים. 

העוף של 'נתח' מלא בערכים תזונתיים 
משופרים ובשומן מופחת, וזאת אודות למזון 
הבריא והמזין אותו צורך העוף, בדגנים אותם 
הוא אוכל, בתוספות מיצויי שמנים מבריאים 

ובתוספי תזונה פרוביוטיים )חיידקים 'טובים'( 
אותו הוא מקבל לקינוח ובתנאי הגידול 

המרווחים שלו, שמצמצמים את התחלואה 
בלול. הכשרות של הרב רובין שליט"א.

פעילות  פיקניק קיץ עם עמק
תנובה מזמינה 

משפחות 
שיצאו בשבוע 

הקרוב 
לפיקניק, 

לפגוש את סיירת עמק ולקבל מתנה. ביציאה 
לפיקניק המשפחתי, מצטיידים באריזה 

ריקה ממגוון מוצרי עמק, פוגשים את סיירת 
עמק בטנדר הממותג בסמלי עמק, מציגים 

ומוסרים אריזה ריקה ממגוון מוצרי עמק 
ובו במקום מקבלים ערכת פעילות מהנה 

לפיקניק המשפחתי וצילום מגנט, שמבוצע 
במקום. ערכת הפעילות לפיקניק כוללת 

זוג מטקות וכדור, צלחת מעופפת, חוברת 
צביעה עמק, סט צבעי פסטל, משחק 

סולמות וחבלים. בנוסף, בהתחשב בסמיכות 
לתחילת שנת הלימודים, הערכה כוללת 

גם ערכת בית ספר: עפרונות, מחדד, מחק 
ופנקס. מוקדי הפעילות: בית שמש, יום 

ראשון כד באב, בפארק איילון ברמה א  בין 
השעות -16:30 18:30 ובפארק ברמה ג בין 

השעות 19:30-22:00. מודיעין עילית, יום שני 
כה באב, בפארק בכניסה לעיר בין השעות 

-21:00 17:00, ירושלים ,יום שלישי כו באב, בגן 
סאקר בין השעות 16:30-18:30 ובגן טדי בין 

השעות 19:30-22:00. אלעד, יום רביעי כז באב, 
בפארק המרכזי בין השעות 17:00-21:00. בני 
ברק, יום חמישי כ"ח באב, בגינה בגהה צפון 

בין השעות 16:30-18:30 ובקריית הרצוג, בגינה 
ברחוב נויפלד בין השעות 19:30-22:00. פרטים 

ועדכונים על המקומות, המועדים ושעות 
הפעילות של סיירת עמק ניתן לקבל בטלפון 

.03-3739999

3,000 שקל לקניות במתנה
קפה עלית, חברת 

הקפה המובילה 
בישראל, כמי 

שמחוברת לקהל 
לקוחותיה, משיקה 
בימים אלה מבצע 

מדהים לאוהבי הקפה 
הנמס: רוכשים 2 אריזות קפה עלית- ברזילאי 

או אינטנס, מחייגים לטלמסר 03-3738000, 
משחקים במשחק טריוויה חווייתי ויכולים 

לזכות ב- 3,000 שקל לשופינג בקניוני 
עזריאלי, כל יום זוכה! את הקפה הברזילאי 

האיכותי, העשוי מ-100% פולי קפה מברזיל, 
ואת קפה עלית INTENSE – אינטנס, קפה 

עוצמתי מחוזק באספרסו, כולם כבר מכירים, 
ואין ספק שהם הפכו להיות חלק מכל מטבח 
חרדי.  כעת אתם מוזמנים לחבר את האהבה 

לקפה עלית לזכייה מדהימה במיוחד! המבצע 
יתקיים בין התאריכים י"ז אב 29.07.2018 עד 

ה' אלול 16.08.2018

להיות רגועה כבר מההתחלה
בחודשים 

הראשונים, 
לתזונת 

התינוק ישנה 
השפעה 

מכריעה על 
התפתחותו השכלית ועל גדילתו. סימילאק 

למהדרין מבית אבוט הוא הפורמולה 
המתקדמת למהדרין שהוכחה מדעית 
כמסייעת להתפתחות שכלית בשבעה 

מדדים שונים בזכות הרכב השמנים הייחודי 
שלה המועשר בכל השלבים בחומצות שומן 

LC-PUFA מסוג אומגה 3 ו-6. שלב 1 של 
סימילאק למהדרין מבית אבוט מאפשר לכל 

אימא להיות רגועה ולדעת שהיא מעניקה 
לתינוקה את הטוב ביותר ואת כל הרכיבים 

הדרושים לו בשבועות הראשונים שלו.

תיק בעיצוב אישי
קרלו - מעדן 

החלב האהוב, 
מזמין את 

הילדים לעצב 
ציור לתיק 
גב! "ילדים 

אוהבים לצייר 
והם ישמחו 

מאוד לשאת 
על גבם תיק 

בעיצוב אישי, תיק שעוצב על-ידם", אומרים 
בתנובה. בעלון הנושא את הכותרת "כיף ליצור 

תיקרלו", שצורף לעיתונים, מופיע שרטוט 
של תיק הגב. הילדים מוזמנים לקשט את 

השרטוט כפי שהם אוהבים, להדביק שמונה 
מכסים של קרלו בעמוד הפנימי של העלון, 

למלא את הפרטים האישיים ולשלוח בדואר. 
המשלוח קל – אין צורך בבול. סוגרים את 
העלון לפי ההנחיות, מדביקים את צדדיו 

ומשלשלים לתיבת דואר. הכתובת למשלוח 
כבר מודפסת על העלון. 500 הציורים 

המיוחדים ביותר יזכו את בעליהם בתיק גב 
עם הציור ששלחו. המבצע יימשך עד כ"ב 

באלול תשע"ח.

כרטיס זוגי במתנה
מחפשים 

מה לעשות 
עם הילדים 

בקיץ? 
לבלות 

יחדיו כל 
המשפחה? 
הקיץ הזה 
תפוצי'פס 

דואג 
לבילוי המשפחתי שלכם. במסגרת "מבצע 
קיץ משפחתי" של תפוצ'יפס, תוכלו לזכות 

בכרטיס כניסה זוגי למגוון אטרקציות וחוויות 
שיעשו לכם יופי של חופשה. בכל שקיות 

תפוצ'יפס מסתתרים כרטיסים לאטרקציות 
משפחתיות מגוונות. מאת האטרקציות תוכלו 

לבחור בטלמסר 4503*. כל כרטיס מזכה 
בפרס אחד. רוצים לזכות עוד? בדקו מה 

מסתתר בשקית הבאה ואולי תזכו שוב, כל 
שקית מעלה את סיכויי הזכייה, ללא הגבלה 

על מספר הפעמים שניתן לזכות. בחירת 
האטרקציות אפשרית בין  התאריכים י"ח תמוז 
תשע"ח עד ד' תשרי תשע"ט )1.7.18-13.9.18(, 

שעות הפעילות בימים א׳-ה׳ בין השעות 
14:00-16:00, הכרטיסים לאטרקציות ניתנים 
למימוש בין התאריכים י"ח תמוז תשע"ח עד 

כ"ב חשוון תשע"ח )1.7.18-31.10.18(.

חדש! 
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 KIWI מותג האופנה לילדים
במבצע סוף סוף עונה על 

קולקציית הקיץ 2018 החל 
מ-19.90 ₪ עד 69.90 ₪ החל 
מ- 29/7/2018 ועד 15/8/2018

רשת Scoop משיקה טרנד חדש לקראת עונת המעבר 
של הסתיו, סניקרס בשילוב נצנצים במגוון ורסיות על 

גבי הנעל עצמה

מקסימום זוהר! השקה חדשנית ופורצת דרך למותג הקוסמטיקה 
AHAVA – מסכת זהב 24K ובוץ מינרלי. הזהב הוא מרכיב אנטי 

דלקתי ומסייע להאטת סימני הגיל. מחיר: 199 ₪ 

 MAYBELLINE
NEW-YORK משיק 

בימים אלה מייק אפ 
 SuperStay :עמיד חדש

 PHOTO READY
24H עמיד עד 24 שעות, 

נטול שומן, כיסוי מלא, 
גימור מאט ועמידות 

מקסימאלית. מוצע ב-8 
גוונים. מחיר: 55 ₪ 

 ANJALY מותג היוגה והפנאי
יוצא במבצע עד 50% הנחה 

על קולקציית הקיץ 2018 טווח 
מחירים: 99-384 ₪ להשיג 

בחנות- מקווה ישראל 10 ת״א 
www.anjaly.com ובאתר

רשת הסטוק מציעה בכל סניפיה מגוון 
הנחות ענק לקראת החזרה ללימודים על 

כל תיקי גן ובית ספר בחנות: קנה תיק 
וקבל 50% מערך התיק לקנייה בחנות

רשת האופנה 
 GOLBARY

משיקה קולקציה 
פרחונית. בין פריטי 

הקולקציה ניתן 
למצוא שמלות, 

הדפסי פרחים על 
חולצות ועוד. מידות: 

36-46

הוניגמן קידס במבצע סוף 
סוף עונה על קולקציית 

אופנת הקיץ 2018 מ- 19.90 
₪ עד 49.90 ₪, לא כולל 

ג'ינסים. החל מ- 29/7/2018 
ועד 15/8/2018

חברת אס. סי ג'ונסון מציעה סדרת 
מוצרים של המותג הבינלאומי גלייד, 

שישמרו על הבית שלכם עם ניחוח 
נעים לאורך זמן: מכשיר ספריי 

אוטומטי מעוצב, עם מנגנון אוטומטי 
המבטיח ניחוח טוב בבית 24/7

סטודיו לתכשיטים עדיים מכל הלב, אשר 
כל הכנסותיו קודש ליצירת מקומות פרנסה 

לאנשים הנמצאים  בשיקום נפשי, מציג מגוון 
שרשראות אוריינטליות, האקססורי המושלם 

לבגד הים. טווח מחירים: -80 400 ₪

במלכות וקסברגר מציגים את המגוון הגדול ביותר של 
לוחות שנה יהודיים, בגדלים ובסגנונות שונים, כמיטב 

המסורת המפוארת של האמן ר' יואל וקסברגר. ועכשיו 
להשיג במחירי מבצע מיוחדים

חברת "סולתם" משיקה את סדרת 
 Magma  כלי הבישול הקלאסית

Black, המביאה בשורה מפתיעה 
לכל חובבי הבישול, מסייעת לשמירה 

על הבריאות וחוסכת זמן יקר

דונה קארן ניו יורק משיק 
 BE DELICIOUS בושם

בניחוח קייצי. מחיר: 199 
₪ ל- 50 מ"ל, 299 ₪ ל- 

100 מ"ל

קולקציית עטי העיפרון של 
המותג Lamy המשווק בישראל 
בבלעדיות על ידי חברה פלאנט, 

מציעה סדרות ססגוניות 
וצבעוניות המוכיחות שעיפרון 
כבר מזמן אינו רק כלי כתיבה. 

מחיר 79 ₪ בסדרה גם עט כדורי 
ועט עיפרון עשוי פלסטיק שקוף. 

להשיג ברשת פלאנט, צומת 
ספרים, ניו מן ודנה עטים

חוזרים לגן עם תיקי 
הילדים של שורש 
לשנת 2018: תיקי 

פרפר, תיקים זוהרים, 
תרמיל לילדים 

מאושרים ועוד. מחיר: 
 ₪ 149 - ₪ 139

הגיע לישראל המשחק החדש 
של "קטאן" - שמשגע את 

העולם: "קטאן" משחקי הכס 
- משמר הלילה. המיומנויות 

הנדרשות במשחק הן חשיבה 
אסטרטגית, ניהול משאבים 

ויכולת מסחר כמו בחדר בריחה. 
בבלעדיות בחנויות סטימצקי 

ברחבי הארץ. מחיר: 399.90 ₪ 
לחברי מועדון: 349.90 ₪
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כבר לא צריך להתלבט מה לשים לו בסנדויץ': 
לקראת החזרה ללימודים, שירה אליצור )שירצור( 

משיקה את המוצר שלא תוכלו לחזור ללימודים 
בלעדיו: הפתקונים. מחיר השקה: 20 ₪. בהוצאת 

https://bit.ly/2uoYhue :ספרית בית-אל

תנובה מעדכנת מחירים

אלי כהן

בעקבות עליית מחיר החלב הגולמי 
בשיעור של 10.7% מאז ינואר 2017, 
מידתי של  על עדכון מחיר  תנובה  מודיעה 
חלק ממוצרי החלב הלא מפוקחים בשיעור 

ממוצע של 2.2% בלבד.
החלב הגולמי הוא הרכיב המרכזי בעלות 
ומהווה כ-50% מעלות  ייצור מוצרי החלב 
לגידול  של  הביאה  המחיר  עליית  הייצור. 
כ-6% בעלויות הייצור של תנובה. במונחים 
 160 של  עלות  בתוספת  מדובר  כספיים 
תגיע  השנה  סוף  עד  לתנובה.  שקל  מיליון 

תוספת זו ל-200 מיליון שקל. 
מחיר  עלה   2018 ליוני   2017 ינואר  בין 
יולי  בחודש  אגורות.   12 ב  הגולמי  החלב 
2018 עלה שוב מחירו ב 8.23 אגורות, כך 
הגולמי  החלב  במחיר  המצטברת  שהעלייה 

הינה 20.23 אגורות לליטר )10.7%(. 
שמחירם  מפוקחים  הלא  המוצרים  בין 
צהובות  גבינות  מלוחות,  גבינות  יעלה: 
במדף, גבינות מיוחדות, מעדנים, משקאות 
תנובה  כי  יצוין,  מהיוגורטים.  וחלק  חלב 
יהיה  שהקוטג'  שנים,  מספר  לפני  החליטה 
למוצרים  בדומה  ויתנהל  עצמי  בפיקוח 
יעלה, על אף  כן, מחירו לא  מפוקחים. על 

היותו מוצר לא מפוקח.
ממתינה  תנובה  מאי  חודש  מאז  כי  יצוין 
לחתימת שר האוצר על עדכון מחיר מוצרי 
כפי   3.4% של  בשיעור  שבפיקוח  החלב 

שהמליצה ועדת המחירים הממשלתית
מתנובה נמסר כי "תנובה תמשיך לפעול 
לצרכן,  מחויבותה  את  ולקיים  באחריות 
ולמשק הישראלי, תמשיך לספק  לחקלאים 
ומצפה  גבוהה  באיכות  מוצרים  מגוון 

שהממשלה תפעל ע"פ דין ובאחריות כלפי 
התעשייה והחקלאות המקומית".

קצת רקע
רבות  שנים  לפני  קבעה  ישראל  ממשלת 
ומפוקח,  מתוכנן  ענף  יהיה  החלב  ענף  כי 
בין  היא,  הדבר  משמעות  חוק.  באמצעות 

היתר, כי המדינה קובעת את:
1. מחיר החלב הגולמי )מחיר המטרה( - 
חומר גלם מרכזי בתעשייה המהווה כ-50% 
נקבע   המחיר  החלב.  מוצרי  ייצור  מעלויות 
 – ממשלתית  ועדה  ידי  על  לרבעון,  אחת 
"ועדת היישום" - המורכבת מנציגי משרדי 
ומועצת החלב  האוצר, החקלאות הרפתנים 

ומתעדכן כ"טייס אוטומטי". 
מחירים  שבפיקוח  החלב  מוצרי  מחיר   .2
גבינה לבנה,  גבינה צהובה,  - חלב שתייה, 
מתוקה.  ושמנת  חמאה  שמנת,  גיל,  אשל, 
חישוב עדכון המחיר הנדרש מבוצע על-ידי 
ממשלתית  ועדה  שהיא  המחירים"  "ועדת 
האוצר  למשרדי  המשותפת  מקצועית, 
את  מעדכנת  המחירים  ועדת  והחקלאות. 
המחיר כאשר יש ירידה או עלייה של יותר 
מ-3% במחיר או אחת לשנה, המוקדם מבין 
השניים. השינוי בפועל במחירים מבוצע רק 
לאחר חתימת שרי האוצר והחקלאות על צו 

עדכון מחירים. 
מוצרי  ליצרניות  כי  היא,  המשמעות 
החלב אין חלק בקביעת המחיר וכי החלטת 
השרים נשענת אך ורק על חישוב כלכלי נטו 
שמבוצע על ידי הדרג המקצועי, אשר בוחן 
האם ירדו או עלו מחירי התשומות ומעדכן 

בהתאם את מחירי המוצרים המפוקחים.

תנובה מודיעה על עדכון מחיר חלק ממוצרי החלב הלא מפוקחים בשיעור ממוצע של 2.2% 
עקב עלייה מתמשכת במחיר החלב הגולמי # בין ינואר 2017 ליולי 2018 העלתה הממשלה 
את מחיר החלב הגולמי )מחיר המטרה( שתנובה מחויבת לשלם לרפתנים ע"פ חוק ב- 10.7%
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מאוחדת קיימה פעילות בריאות לאלפי ילדים  מכבי ערכה ערב בריאות ומודעות לחולי סוכרת 

מלון 'שיבא בייבי' – אגף חדש 
ומשופץ פותח את שעריו לציבור

מס הכנסה החזיר מאתיים אלף שקלים לחולה פוליו

'פפסי' בפעילות קיץ: "הופכים שישייה לאלפייה"

הילה פלאח

לאות  ללא  פועלת  אשר  מאוחדת 
חלק  לקחה  לקוחותיה  בריאות  לקידום 
של  "תודעה"  קייטנת  לפתיחת  חגיגי  באירוע 
בב"ב  אלחנן  רמת  הפיס  במפעל  התורה  דגל 

וקיימה פעילות בנושא הבריאות.
הבריאות  לקידום  רבות  פועלת  מאוחדת 
היתר  בין  הילדות.  בגיל  ובהם  הגילאים  בכל 
'ביקור  תכנית  את  בלעדית  מאוחדת  פיתחה 
ללקוחותיה  מאוחדת  של  שירות  שהינו  בריא' 
במסגרתו מזמינה מאוחדת ילדים מגיל שנתיים 
אצל  יזום  לביקור  בשנה  פעם  להגיע  שש  ועד 
רופא הילדים למשך כחצי שעה. מטרת הביקור 
ומעקב  רפואית  בדיקה  ביצוע  היא  הבריא 
הגדילה וההתפתחות של הילד במטרה לשמור 

ולקדם את בריאותו.
קיבלה  התוכנית  קיום  על  ההחלטה  את 
שנתית  בדיקה  קיום  כי  ההבנה  לאור  מאוחדת 
תחלואה.  מניעת  תאפשר  לילדים,  מקיפה 
לאור זאת נשא דברים במהלך האירוע החגיגי 
לפתיחת הקייטנה הגדולה הרב משה כהן, סגן 
דברים  נשא  מנהל מחוז מרכז במאוחדת אשר 
על חשיבות קידום הבריאות בפרט אצל ילדים, 
וחשיבות  השמש  מפני  הגנה  על  הקפדה  תוך 
השתייה המרובה בימי הקיץ החמים אשר הינה 

במסגרת חובת "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

באירוע השתתפו ח״כ משה גפני יו"ר ועדת 
התורה,  דגל  אשר מזכ"ל  יעקב  ח"כ  הכספים, 
ב"ב,  העיר  ראש  מ"מ  רובינשטיין  אברהם 
ומנהל  ב"ב  העיר  ראש  סגן   - שפירא  מנחם 
המחלקה המוניציפאלית בדגה"ת, הרב מרדכי 
אלדד  ארנד,  אליהו  החינוכי,  המפקח  בלוי 
אשורי מנהל אגף נוער בעיריה, יוסף סטל מנהל 
קשרי  מנהל  פרג  ושמשון  בעירייה  גנים  אגף 

קהילה של מאוחדת בני ברק.
הפתיחה  יריית  היה  שהתקיים  האירוע 
ל-1000  למעל  שנפתחה  גלגלים  על  לקייטנה 

ילדי בני ברק, שהשתתפו באירוע.
של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
מרפאות: רחוב ירושלים, מרום שיר, אבני נזר, 
מאוחדת  תחנוך  בקרוב  הרצוג.  ויז'ניץ  וקרית 
המרפאה  בעיר.  אוסם  במתחם  חדשה  מרפאה 
החדשה שתפתח תשתרע על פני 500 מ"ר ובה 
רפואת  ובהם  ראשונית  רפואה  שירותי  יוצעו 
משפחה, ילדים ונשים כמו גם רפואה מקצועית 

במגוון מקצועות הרפואה. 

הילה פלאח

בימים  השתתפו  סוכרת  חולי  עשרות 
האחרונים בערב בריאות מיוחד שקיימה 
רבי  הרפואי  במרכז  בריאות  שירותי  מכבי 
עקיבא 86 בעיר. הכינוס המיוחד נערך במסגרת 
להעלאת  שנועד   ,"30-40-50" מכבי  פעילות 
בכל  בריאות   וקידום  מונעת  לרפואה  מודעות 

גיל.
של  הרפואי  המנהל  היה  הדוברים  ראשון 
אשר  שיף,  קובי  ד"ר  ברק,  בני  במרחב  מכבי 
סקר בפני המשתתפים את מרפאות הסוכרת של 
מכבי בכל רחבי העיר, המציעות ייעוץ של צוות 
רב מקצועי המוסמך לטפל ולסייע בהתמודדות 

עם מחלת הסוכרת.
בבני  ומו"צ  דיין  שטיין  משה  רבי  הגאון 
ברק, הודה להנהלת מכבי על שירותי הרפואה 
האחריות  את  והדגיש  ברק,  בבני  הטובים 
האישית של כל חולה במחלת הסוכרת לשמירה 
על אורח חיים בריא ועל ביצוע בדיקות מעקב 

בכדי לשפר משמעותית את מחלת הסוכרת. 
לרפואת  מומחה  ויינפאס,  מיכאל  ד"ר 
העשיר  ונטורופת,  סוכרת  רופא  משפחה, 
מגוון  על  וחשוב  רב  בידע  המשתתפים  את 
תזונה  ועל מרכיבי  הטיפולים במחלת הסוכרת 
ולקיים  בה  להתמיד  שניתן  ובריאה  נבונה 
בזכותה אורח חיים בריא. יצחק בר טוב – אח 

מקדם בריאות במרחב בני ברק הרחיב בדבריו 
שגרה  ובדיקות  חיסונים  ביצוע  חשיבות  על 
מעמד  באותו  תחלואה,   של  ומניעה  למעקב 
ניתנה למשתתפים אפשרות לקיים מדידות לחץ 
פנאומווקס  חיסון  והשלמת  ומשקל  גובה  דם, 
כנגד דלקת ריאות אשר מומלץ לבני 65 ומעלה.

ברק  בני  מרחב  בריאות  שירותי  במכבי 
הסוכרת  במחלת  שאובחנו  לחברים  קוראים 
להגיע למרפאות ולקבל מצוות הסיעוד הדרכות 
אודות המחלה, ניטור למניעת סיבוכים ומעקב 
קבוע של בדיקת כף רגל, רמת סוכר, לחץ דם, 
גובה ומשקל ועוד – כדי לשמור על אורח חיים 

בריא. 
עובדיה  אליהו  מר  ברק  בני  מרחב  מנהל 
מציין כי במכבי מתקיימים ימי בריאות מרוכזים 
אליהם מוזמנים החברים לבצע בדיקות מעבדה, 
מעקב אחות ובדיקת רופא עיניים לקרקעית העין 
– בדיקה המשמשת לאבחון מצבי מחלה בעין 
)סיסטמיות(  מערכתיות  מחלות  לאבחון  וכן 

המתבטאות ברשתית העין ובעצב הראייה.

הילה פלאח

ליולדת  פנים  מאיר  והמוכר  הוותיק  שיבא  של  היולדות  מלון 
היולדות  לטובת  מערכתיים  משינויים  כחלק  אלו,  בימים  החרדית: 
שופצו  קבוצת חדרים ראשונה בסטנדרט גבוה במיוחד. החדרים המשודרגים 
בהן  ליולדות,  ומפנקות  מפוארות  כסוויטות  ובנויים   פרטיים  כמובן  הם 
מיזוג חדש,  ישיבה, מרפסות שמש,  פינת  נפתחת,  ספה  מיטות מתכווננות, 

חדר רחצה מפואר ועוד.
לצד התנאים המיוחדים הללו, המבקרים יכולים להגיע לביקור בכל שעות 
היממה וללא הגבלה, כאשר ניתן לארח אותם בחדרים או בלובי. כל יולדת 
גם זכאית לארח בחדרה הן את הבעל והן ילדים נוספים לשינה בחדרה וזאת 

ללא כל עלות נוספת. 
ויכולה   מלא  פנסיון  מקבלת  היולדת 
היולדות,  של  האוכל  לחדר  לרדת  גם 
שם  ולקבל  מהדרין  לעמדת  הסמוך 
מהצוות  לקבל  או  וטעים,  עשיר  מזון 
מנה-אישית בכשרות בד"ץ עדה חרדית 
לחדרה. חשוב לציין כי נעשו התאמות 
לדוגמה:  שומרות-שבת,  עבור  רבות 
פתוחות  החשמליות  הדלתות  בשבתות 
כולל  מקום  לכל  להיכנס  וניתן  לרווחה 
לתינוקיית המלון ללא שימוש באמצעים 
גם  החול  לימי  בדומה  אלקטרוניים. 
בשבתות מוגשות סעודות שבת עשירות 

בהתאמה ליולדת החרדית.
עשרים  פעילה  במלון  התינוקייה 
ביקור  נערך  יום  ומדי  שעות,  וארבע 
רופא נשים אצל היולדת ורופא יילודים 
במהלך  יומית  לביקורת   - הילוד  אצל 

האשפוז.
מלבד המבצע שלנו של לילה שלישי 
לכל יולדת במתנה, אנו עובדים עם כל 
מול  מתבצע  וההחזר  החולים  קופות 
הקופה, כל יולדת על פי הביטוח שלה. 
חשוב לציין כי יש ביקוש גבוה לחדרים 
את  להבטיח  שרוצה  ויולדת  במלון 
המוקדם  ככל  שתתקשר  חשוב  מקומה 

כדי לשריין לה מקום במלון.

הילה פלח

שישיות  את  הופך  "פפסי"  המותג  הזה  בקיץ 
פפסי  שישיית  רוכשים  שוות.  לקניות  הבקבוקים 
או פפסי מקס, עונים על שאלות בטלמסר שמספרו -03

במגוון  לקניות   ₪ ב-1,000  לזכות  ויכולים   3739000
רשתות ומותגים מובילים!

בכרטיס  לזכות  יוכלו  השאלון  על  העונים  מבין   45
סמארט טעון ב-1000 ₪ לקניות במגוון מותגים מובילים. 

100 זוכים נוספים יזכו במארז פפסי.
ורדיו קול  ניידת ממותגת של פפסי  בנוסף לכך תסייר 
והשבים  והריכוזים החרדיים, כשהעוברים  ברמה בערים 
שוות  מתנות  ומגוון  לארוחות  לשוברים  לזכות  יוכלו 

ומיוחדות.
הפעילות תתקיים בין התאריכים כ' באב – י' באלול.

טעימה  מתחמי  מקס  פפסי  קיימה  לאחרונה  כי  יצוין 
בשטח המזמינות את העוברים ושבים לבדוק מה באמת 

אם  עיוורת.  טעימה  במבחן  שלהם  הטעם 
מבחני  את  עשו  ישראלים  שאלפי  לאחר  כן, 
למתחרה  מקס  פפסי  בין  העיוורת  הטעימה 
הטעם  מה  להכריז,  הזמן  הגיע  המוביל, 
המועדף על הישראלים. חלקם של הישראלים 
ידעו וחלקם הופתעו לגלות שפפסי מקס טעים 
הטעימה  במבחן  הנתונים  פי  על  יותר.  להם 
העיוורת התברר כי 58% מעדיפים את הטעם 

של פפסי מקס.

הילה פלאח

מאתיים  בסך  תשלומים  החזיר  הכנסה  מס 
במחלת  בילדותו  שלקה  לאדם  שקלים,  אלף  אלף 
הוחזר  המס  קשה.  פיזית  פגיעה  עם  ונותר  הפוליו 
על ניכויים שנעשו בין השנים 2012-2017, בנוסף לפטור 

שהוענק לצמיתות על הכנסותיו מכאן ואילך.
החולה, שמנהל זה שנים רבות חברה בבעלותו, לא קיבל 
את קצבת הנכות המגיעה לו, בשל רמת הכנסתו הגבוהה, 
אולם לא ידע שמחלתו, עשויה להקנות לו פטור מתשלומי 

המיסים הגבוהים, אותם שילם במשך שנים רבות.  
גם  מגיע  הכנסה  ממס  פטור  אולם  יודעים,  כולם  לא 
מס  שמשלמים  ועצמאיים,  פנסיונרים  שכירים,  לאנשים 
ויש להם רקע רפואי כזה שמקנה להם את אחוזי  הכנסה 
הכנסות  על  גם  את הפטור  להחיל  ניתן  הנדרשים.  הנכות 

מעבודה, דיבידנדים, פנסיה ושכירות מנכס.
כשנודע לו על הפטור האפשרי, הוא הגיש בקשה לפטור 
למס הכנסה. הוא נבדק על ידי ועדות רפואיות של הביטוח 
שבעים  כשנה,  שנמשכו  הליכים  בסיום  שקבעו  הלאומי, 
ושמונה אחוזי נכות רפואיים. לפי החוק, פטור ממס ניתן 
תביעתו  נדחתה  לפיכך,  לפחות,  נכות   90% כ  בהיקבע 

לפטור ממס.

רואי החשבון של החולה, שחרף מחלתו הקשה מנהל 
למימוש  המרכזית  החברה  אל  פנו  רמה,  ביד  חברתו  את 
זכויות, שמנהלת עבור לקוחותיה הליכי פטור מוצלחים, 
לו  תסייע  שזו  כדי  הלאומי,  והביטוח  הכנסה  מס  מול 
את  לפטור  לו  שיש  הנוסף  ובסיכוי  המורכב  בערעור 

הכנסותיו ממיסים. 
למימוש  המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
זכויות: "כשזה מגיע למקצוע שאינו בסמכותם, ידעו רואי 
החשבון לתת ללקוח שלהם את ההמלצה הטובה ביותר, 
לקבל ליווי וייעוץ רפואי, ולנהל את ההליכים המורכבים 
עמוקה,  רפואית  בהסתכלות  בכך.  שבקיא  גורם  ידי  על 
שקיבל,  מאילו  גבוהים  נכות  אחוזי  לו  שמגיעים  התברר 
היעדר  עדכני,  רפואי  במעקב  חוסר  בגלל:  ממנו  שנגרעו 
תיעוד רפואי מספק,  הנוגע למכלול הפגיעות של המחלה, 
לרבות תסמונת פוסט פוליו שהתפתחה בשנים האחרונות, 
הצלחנו  הרפואיות.  הועדות  מול  בהתנהלות  ידע  וחוסר 
להוביל את זכאותו לפטור בערעור שנוהל בהצלחה רבה 

ובליווי צמוד של הצוות הרפואי בחברה."
המרכזית  החברה  בליווי  שהתנהל  ערעור  לאחר  רק 
נכות,   90% למעלה  לחולה  נקבעו  זכויות,  למימוש 
בעקבות זאת קיבל את הפטור הרטרואקטיבי בסך מאתיים 
אלף שקלים וכיום הוא פטור לחלוטין מתשלום מס הכנסה 

לצמיתות.

באירוע לפתיחת הפעילות השתתפה צמרת דגל התורה • סגן מנהל מחוז 
מרכז במאוחדת הרב משה כהן נשא הרצאה שהדגישה את חשיבות קידום 

הבריאות אצל ילדים, בפרט בימי הקיץ

הכינוס, שנערך במסגרת פעילות "30-40-50", ובשיתוף הגאון רבי משה 
ולאימוץ  מקדימות  לבדיקות  החולים  מודעות  את  לעורר  נועד  שטיין, 

אורח חיים בריא – שיקל רבות על מצבם הבריאותי ואיכות חייהם

רוכשים שישיית פפסי/ פפסי מקס ויכולים לזכות ב-1,000 ש"ח

אירוח מלונאי, התאמה למקפידות על שבת וחלום של כל יולדת:



מח‘ חזות העיר

 
  

 

תושבים יקרים, 

כדי להערך מבעוד מעוד לגיזום עצים ציבוריים שבסמיכות 
לבתים ומפריעים לפתיחת הסוכות כראוי, וזאת בנוסף 
לסיורים עירוניים לאיתור ולרישום המקומות המצריכים 
גיזום, הנכם נקראים לעדכן את המוקד העירוני "106" 

ולמסור פרטים על כך.

אנו מודים לכם מראש על העדכון.
כדי שנוכל להתארגן היטב ובזמן לעבודות אלו,

הנכם מתבקשים לעשות זאת בהקדם,
ולא יאוחר מיום ראשון, ט“ו באלול ה'תשע"ח (26,8,18).

נערכים לסוכות!נערכים לסוכות!

לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה
ולא תטופלנה

כל פניות נוספות.

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני-ילדים

אגף
לשירותים
חברתיים
מח‘ לעבודה
סוציאלית
קהילתית

אגף
תשתיות ופיתוח

המטה לבטיחות
בדרכים

בס“ד

עולים
לכיתה א'
בדרך הבטוחה

אירוע חווייתי
לילדות העולות לכיתה א‘, יחד עם אמא

אירוע חווייתי
לילדות העולות לכיתה א‘, יחד עם אמא
הנכן מוזמנות לאחה"צ של חוויה לקראת עליית  בתך היקרה לכיתה א' 

שתתקיים אי"ה ביום שלישי, ג' באלול ה‘תשע"ח [14.8.18], בשעה 15.45 בדיוק עד 19.30,
באולם הפיס המרווח בבית ספר בית-יעקב זכרון מאיר, רח' האדמו"ר מגור 29, בני-ברק.

בתכנית:

אוכל בריא של אימא – משעה 16.00 עד 17.00 - הקשר בין בריאות והקשבה
מצגת וחלוקת חומרים לילדות  ע"י תזונאית של מכבי שירותי בריאות בני ברק.

חיוך מלא שיניים בריאות -  משעה 17.15 עד 17.55.
הנחיה והסברה ע"י שיננית ממכבידנט בני ברק. 

אירוע שיא של זה"ב - משעה 18:15 עד 19:15 - הפעלה בשירה ותנועה עם הילדות 
בנושא עולים לכיתה א' בדרך הבטוחה עם מלכה שידלובסקי תחי'.

שלוש וחצי שעות יחודיות לך ולילדתך
שמתחילה ללמוד בכיתה א'

את אמא יקרה! 
מוזמנת להגיע רק עם ילדתך שעולה לכיתה א'. 

לא תותר כניסה לעגלות ולתינוקות.
חובה רישום מראש אצל : גב' לאה בן-שלום, 03-5776466, או 054-8460177.

זה לא תרגיל עוקץ!
חלק מהפגעים שנמצאו

 בחצרות בתים
וגורמים

לעקיצות אמיתיות

הפינה השבועית

במסגרת הטיפול המניעתי החיוני בעצי הדקל,
מבצעת העירייה את ההדברה הנחוצה

בעצים העירוניים.

אשר לעצים שבמקרקעין פרטיים,
האחריות המלאה הינה של הבעלים ו-או המחזיקים

שבשטחם מצויים עצי דקל,
ועליהם לדאוג לביצוע בהקדם האפשרי

על ההדברה הנחוצה בהם.

הסדרת הטיפול בעצי הדקל

אגף
תשתיות
ופיתוח

מחלקת חזות העיר
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 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

באר שבע

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

אלעד

אופקים

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

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(_____________________________________________

 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, 
050-5308742 ,5797756)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

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

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 4 חד' 
גדולים, ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 חד' 
גדולים עם גג גדול, חזית 
עם נוף פתוח, 3 כ"א עם 

חניה 3,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

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

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

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

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

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

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

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

סגורה. מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 -050

03-5797756 ,5308742)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
 בטבריה באיזור עמי _____________________________________________)26-26(050-5308742

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

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

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

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

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי העליון + 
מחסן+אופציה יפיפיה מול 
הנוף, מושקעת, ק.כניסה. 

לל"ת 1,620,000 גמיש
052-6006575)29-32(_____________________________________________

+5 חדרים

 דירת גן בנחל נחשון 145 
מ"ר במפלס אחד+מחסן 

_____________________________________________)29-32(וחנייה מקורה 058-4198767

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 דלת כניסה מעוצבת 
וחדשה, דלתות פנים פולימר, 

סורגים ושער טרילדור, 
ממוזגת, מקלחת חדשה 

_____________________________________________)30-33(לל"ת. 050-6000530

 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(_____________________________________________

 לל"ת בהרב קוק 4 חד', 
80 מ"ר+מעלית 3 כ"א, 

מוארת ומאווררת. 1,920,000 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח 052-7661363

 בהצבי ק.הרצוג, 4 חד' + 
תוספת בנייה ק"ב + מעלית 

במחיר ירד חניה בשפע
_____________________________________________)31-32ל(054-8481372 

 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

 דירה+יח"ד, 6 חד', )4+2(
בגניחובסקי 125 מ"ר, ק"א, 
משופצות מהיסוד ומפוארות.

_____________________________________________)31-32ל(054-8405486

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! בעליון 3 

חד'+מחסן+מרפסת מרווחת, 
נוף 1,330,000 ש"ח גמיש 

052-5752500)32-32(_____________________________________________

 3 חד', בפינת רח' רגר/ 
הסנהדרין 66 מ"ת משופצת, 

ממוזגת, קומה 2/4 רק 
ב-590,000 ש"ח הבית מושכר 

לשנה 2,200 ש"ח 
054-4490025)32-32(_____________________________________________

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)32-33ל(מאושרת. 054-8435155

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

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

054-4502728)32-32(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 4.5 חד' 
+ ק"א + חזית, מושקעת. 
2,150,000 ש"ח *** 3 + 

4 + גג, ק"א + חזית + 
כניסה פרטית + רבע מגרש( 

3,500,000 ש"ח *** בבן 
זכאי שדרות גרשטנקרון, בית 
בנוי 280 מ"ר, על מגרש 400 

מ"ר, בהזדמנות המפתחות 
_____________________________________________)32-32(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 "מדורגי הפארק" במרכז 
ב"ב, שקט + נוף + מעלית 

+ מ.שמש + )לכל בנין 2 
כניסות( + פוטנציאל, 

3.5 חד' 1,600,000 ש"ח
*** 4 חד' 1,920,000 ש"ח
*** 6 חד' 2,450,000 ש"ח

*** 7 חד' + גג + מחולקת. 
2,290,000 ש"ח בלעדי 

_____________________________________________)32-32(ל"שפיצר נכסים" 03-6188685

 מעונין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)32-32(054-4980159 דורון 

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

נדלן בועז' 03-5702323 
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בית 
יוסף דירות 3/4 חד', יפות 
החל מ-1,550,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

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

הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד', 

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

ליח"ד, חדשה, מחיר פיצוץ, 
_____________________________________________)32-32(תיווך הנדלן 050-4177419

 בלוין מרישא ק"א, 
מפוארת+מעלית+חניה, 
80 מ"ר, 1,730,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(תיווך הנדלן 050-4177419

 מציאה!! בסמטת 
רחל, 75 מ"ר, מחולקת 
ל-3 יח', ק"ג+אופ' בגג, 

כניסה מיידי, 1,520,000 
ש"ח "סלומון-נכסים  

_____________________________________________)32-32(והשקעות" 054-4290600

  בלעדי ברימון/קהילות 
יעקב, 90 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירות, ק"ב, חזית 
+אופ', מיידית להרחבה 

20 מ"ר, 1,820,000 ש"ח 
"סלומון-נכסים-והשקעות 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בחנה סנש, 4 חד'+ 
2 יחידות+חצר ענקית, 

מושקעת מאד, לפרטים: 
_____________________________________________)32-32(סופר נדלן 050-6452128

 במימון פנטהאוז, 150 
מ"ר, משוקע במיוחד, נוף 

לים+גג מוצמד+חניה, מפוצל 
ליחידת דיור, תיווך הנדלן 

050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ה', דירת גן, 
5 חד', 124מ"ר, משופצת 
כחדשה+חצר 100 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב, 
פנהאוז, 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון דב 
פנהאוז מפואר ויחודי, 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע 
דופלקס 5 חד'+מרפסת 
ענקית ק"ג ללא מעלית. 
מחיר: 2,400,000 ש"ח 

דלוקס נכסים 
054-8451271)32-32(_____________________________________________

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

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

2,500,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בקריית הרצוג דופלקס 
פאר, 250 מטר, עם מעלית, 

מתאים לחלוקה בקלות, 
_____________________________________________)32-32("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

2,400,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא, דופלקס, 6 חד' 

)4+2(+ מרפסת גדולה 190 
מ"ר, ק"ג+מעלית+חניה, 6 

דיירים, חזית. 2,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור 
הנביאים, 4 חד', 92 מ"ר, 

ק"ג+מעלית+חניה משופצת, 
חזית, 3 כ"א, 1,950,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא, איזור 
הרצוג, 4 חד', 92 מ"ר, 

משופצת+סוכה, ק"ב, חזית, 
1,850,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

 למשקיעים!! א.רח' 
ביאליק, דופלקס כ-140 מ"ר, 

מחולקת ל-4 )ז.לשיפוץ( 
1,520,000  "תיווך-משגב-

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

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

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

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

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

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

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

 בבן פתחיה מחסן וחנייה 
בטאבו, 3 כיווני אויר, קומה 

א',+מעלית+מיזוג 
050-2525025)32-33(_____________________________________________

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

נוחים, תיווך הנדלן 
050-4177419)32-32(_____________________________________________

 באיזור גבעת רוקח, 5 
חד', 125 מ"ר, ק"א+מעלית 
+חניה+2 מחסנים, חזית, 3 
כ"א, משופצת, 2,430,000 

ש"ח גמיש א.פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בלעדי באיזור רחוב הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק ל-4 

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

_____________________________________________)32-32(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 למבינים!! בשיכון ה', 6.5 
חד', כ-110 מ"ר+כ-35מ"ר 

גינה)1מתוך 8( נ.לחלוקה ל-2 
2,600,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 מציאה בגני הזית 
)פדרמן( חדשה, 5 חד', 

עורפית ושקטה, מוארת 
ומאווררת+מעלית, מיידי 
1,820,000 ש"ח "סלומון-

נכסים  -והשקעות" 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחזון איש 
קרוב למגדל המים, 5 
חד'+מ.שמש/סוכה, 
ק"ד, חזית, מטופחת 

ומיוחדת+מעלית+מחסן 
+ חניה 2,500,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בגורדון דירת גן, 5 דד', 
משופצת כחדשה+חצר 
ענקית 2,900,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בהרצוג, 6 חד', מחולקת, 
משופצת ויפה, 1,850,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)32-32(_____________________________________________

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

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

 בר' עקיבא/קוטלר, 4 
חד', עורף, שקט, פתוח 
לנוף, ק"ג ואחרונה+א. 
בניה בגג )יש חתימות(, 

"מקסימום נדל"ן"
054-4340843)32-32( _____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירת 4 חד'+חצר גדולה, 
פרגולה, ממוזגת, קרוב 

ללעלוב. דלוקס-נכסים
054-8451271)32-32(_____________________________________________

 באיזור צפניה/זכריה 
כ-90 מ"ר, מטופחת + 
מעלית וחנייה, חזית, 

ב-1,950,000 ש"ח פינוי 
גמיש, להב נכסים

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 BA 4 חד', בירמיהו בלעדי 
_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159

 בקובלסקי 4 חד', 
סלון ענק, ק"ב, חזית, 

95 מ"ר, במחיר לסגירה! 
1,750,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 באבוחצרא, 4 חד', 
גדולה, ק"ב, מושקעת 

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

ש"ח, מיקום ובניין 
מעולים 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 
4 חד', ענקית, 95מ', 

משופצת כחדשה, מטבח 
חדש, רק ב-1,590,000 
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)32-32(_____________________________________________

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

שמש/סוכה, מחיר 
לסגירה! 'אפיקי נדלן 

בועז' 03-5702323 
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד'+סוכה, אופציה 

ענקית לבניה 1,650,000 
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
 054-8474843)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
4 חד+יחידה+חצר ענקית, 

הכל משופץ קומפלט "פנחס 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדב גרונר, 
4 חד', ק"ד + ממ"ד וסוכה, 
בניין חדש, "פנחס נכסים" 

055-6789653)32-32(_____________________________________________

 מציאה בצייטלין/שך, 
4 חד', משופצת ומפוארת, 
חזית, מעלית, חניה, סוכה 

גדולה, 1,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)32-32(הנדלן 050-4177419

 בבלעדיות בטרום בניה 
)אכלוס שנתיים( בהרב ניסים, 
4 חד' יפים, חזית, קבלן אמין, 
1,750,000 ש"ח תיווך הנדלן 

050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם 9,
4 חד', 103 מ"ר, גדולה 

ומרווחת, ק"ב, בנין חדש 
ומתוחזק, סוכה, חניה תיווך 

050-4122744)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור הרצוג, 4 
חד', 100 מ"ר, מחולקת ל-3 

חד'+יחידה מושכרת, משופצת 
כחדשה+סוכה, ק"ג)פיר 

למעלית( חזית+ א.בגג בון 
1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא, 4.5 חד', 
115 מ"ר+יחידה בקרקע 26 

מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב + 
מעלית 2,300,000 ש"ח )לא 
כולל את היחידה( א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד', 90מ"ר, משופצת + 

סוכה, ק"ג, א.בגג בטון, כולל 
חתימות שכנים, 4 כ"א, חניה 

משותפת, 1,980,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה, 4 חד', 
90 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ב, אחרונה, א.בגג בטון, 

חתימות שכנים, חזית. 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני+ליווי בנקראי!! דירות 4 
חד', ענקיות 1,850,000 ש"ח

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד', אחרונה, 

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 באלישע 4.5 חד', 
משופצת, קומה אחרונה+ 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

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

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

050-5308742)17-17(_____________________________________________

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

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

 בהרצוג, משופץ, 3 חד' 
+ יח' מושכרת בק"ג עם 
גג בטון, יש נכונות מצד 
השכנים לבניה על הגג, 

2,100,000 ש"ח. 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר למשכיר ולקונה 

ללא דמי מנוי כנסו לאתר 
dira4me.co.il לפרסום נכס 

_____________________________________________)32-32(אפשר בטל 074-7020616

באלעד

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

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

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

0544901948)32-32(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן



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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

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

כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

 וילות ובתים

וילות ובתים

1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

עומר

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

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

צפת

קריות

קרית אתא

קרית ביאליק

קרית ים

לפרסום
03-6162228

 בעמרם גאון 10 5 
חד' קומה ראשונה, מלאת 

שמש 134 מ"ר, גישה לנכים 
בהזדמנות 3,300,000 ש"ח

054-6600198)29-32(_____________________________________________

+5 חדרים
+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

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

_____________________________________________)29-34ל(055-6662393

 "ידיים טובות" 
כל התיקונים לבית שלך! 

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

שירות מיוחד למשקיעים!
053-5313790)29-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

2-2.5 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)29-32(_____________________________________________

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

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

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

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

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

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

 ברח' האדמו"ר מקוצק 
3.5 חד', ק"ב, חזית, כ- 65 

מ"ר. 1,690,000 ש"ח
054-8786736)30-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
ענקית, פרטיות, סוכה, חניה, 
מחסן, לוי דרוק ניהול ושיווק 

_____________________________________________)30-33(נדלן 052-7276299

 בטרומפלדור, 3 חד', ק"ק, 
משופצת כחדשה 1,150,000 

_____________________________________________)31-33(ש"ח 052-7660852

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 
ק"ג, גג בטון+אופציה, 
1,420,000 ש"ח לל"ת

_____________________________________________)31-32ל(052-7684978

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

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

_____________________________________________ )32-32(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

)220מ"ר(+חלל, נוף, גישה 
נוחה, 4,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים, 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

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

_____________________________________________ )32-32(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)32-32( _____________________________________________

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

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

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

_____________________________________________ )32-32(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

נוף,ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

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

משופצת+סוכה+חניה 
1,490,000 ש"ח  "תיווך-

_____________________________________________)32-32(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ! חדשה! 
4 חד'+גינה כ-90 מ"ר, 3 כ"א, 
רומת קרקע, 1,600,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 המציאה!! א.פרישמלן , 
4 חד', כ-85 מ"ר, ק"א, 3כ"א, 
א.להרחבה, 1,510,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 באלישע המבוקש, 
4 חד' גדולים + סוכה, 

חזית, ק"ג ואחרונה, גג 
בטון + חתימת שכנים 

לבניה בגג + חניה 
2,200,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה, 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד', מפוארת, ק"ב, 
3כ"א, 2,600,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32( _____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)32-32(נדל"ן" 054-4340843

 באיזור יהושע 3 חד'+ 
חניה ,חדשה, קומת קרקע 
1,650,000 ש"ח "בנין-עד" 

050-4152330)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סומך 3 
חד', קומה ד' ואחרונה, גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח מס' 
נכס 7180 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בבניין חדש, 3.5 חד' + 

מרפסת שמש וסוכה, פינוי 
גמיש רק ב-1,650,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)32-32(_____________________________________________

 ברח' חברון 3 חד' + 
3 מרפסות, מרווחת מאוד, 
_____________________________________________)32-32(שמורה. נטלי 052-2948691

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 

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

בועז' 03-5702323 
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 
חד', כ-60מ' + אופציה 

30מ', מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 3 חד', בנויפלד, 
בלעדי עם אופציות יפות, 
בנין מעולה, מחיר אמיתי 

רק ב-'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 3 חד', בלעדי בפרויקט 
המדובר ביותר, בפ"כ, 

נשארו לנו 2 דירות בלבד, 
לפרטים נוספים 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד! 3 
חד', משופצת חלקית, 
אופציה ענקית לבניה 

1,350,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

 054-8474843)32-32( _____________________________________________

 הזדמנות במכבים!! 
3.5 חד', ק"א, משופצת 
מהיסוד+מרפסת סוכה 

ומחסן, אופציה להרחבה. 
רק 1,460,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

 בפרדס כץ, 3 חד', דירת 
פאר+ממ"ד וסוכה+יחידה 

דיור, קומה 2 "פנחס נכסים" 
055-6789653)32-32(_____________________________________________

 בהאי גאון, 3 חד', 80 
מ"ר, מרפסת גדולה, ק"ק, 
משופצת כליל, 1,600,000 

ש"ח תיווך הנדלן 
050-4177419)32-32(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

 בבלעדיות ברח' קובלסקי 
12, דירת 3.5 חד', 85 

מ"ר, קומה 4, משופצת 
מיסוד+סוכה גדולה, 2 

כ"א+אופציה לבניה על הגג 
_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

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

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי.
_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

 בבלעדיות ברחוב שלמה 
בן יוסף, 3 חד', 75 מ"ר, גדולה 

ומרווחת, קומה 4, אפשרות 
לבניה על הגג, לעסקה מהירה 

_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

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

30 מ"ר, )בתהליך בעירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה, חזית 
1,790,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

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

03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 בבלוי, 3 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,570,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולמב, 
דירת נכה, 3 חד'+חצר 

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 לרציניים!! א.קובלסקי, 
3 חד'+מרפסת, ק"ב, כ-110 

מ"ר, שמורה, 1,410,000 ש"ח 
 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 מציאת העונה!! 
א.דנגור, כ-3 חד', כ-55 

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.אהרונסון, 3 
חד', כ-67 מ"ר, ק"ב, א.בצג 

וברעפים!!! 1,410,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 נדירה!! בדב גרונר, 
3 חד', כ-62 מ"ר, קומה 

א', מ.מהיסוד, א.להרחבה, 
1,295,000 ש"ח  "תיווך-

_____________________________________________)32-32(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק, כ-73 מ"ר, 3 חד', 
ק"א, מטופחת, 1,300,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ז'בוטינסקי, 
2.5 חד', כ-50 מ"ר, קומה ב', 

עורפית, אפשרות להרחבה. 
1,270,000 ש"ח מס' נכס 
7398 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

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

מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 
נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר, קומה 1, מסודרת, 
1,220,000 ש"ח מחיר גמיש 

מס' נכס 7176 אורי, תיווך 
אדוארד 077-2050410

050-5750880)32-32(_____________________________________________

 2 חד', ברח' מימון 
ליד רח' אחיעזר, 2 חד', 
משופצים ק"ק, כניסה 

נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בפלמח, 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, 1,230,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323

 054-8474843)32-32( (_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!! 
בסמטת רחל, 2.5 חד', 

ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת, אופציה 

לסוכה. 1,400,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים 
052-7684074)32-32(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-30 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,250,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בפרדס כץ, 
2.5 חד', 50 מ"ר, ק"ג+א.
בגג+אישורים. 1,280,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

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

שמורה, 1,360,000 ש"ח  
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.הרצל, 2.5 
חד', "היתרים" בגג-רעפים 

משופצת 1,190,000 ש"ח  
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 רח' ירושלים, כ-2.5 
חד', ק"ב, כ-60 מ"ר, 

משופצת+סוכה, מעלית, 
1,330,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! בבנימין 
אברהם, 2.5 חד', 

כ-65מ"ר, משופצת 
חלקית, ק"ב, 1,380,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 
חד' משופצת+אופציה בגג 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר 
ומושקע ק"9, שטח 240 

מ"ר, כולל 3 מרפסות 
ומטבח מושקע, נוף 

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-53608742)32-32(_____________________________________________

 בקריית שמואל 
)בקרייה החרדית( 

למכירה דירת 4 חד', 
120 מטר, גדולה מאד, 
מרווחת, קומה רביעית, 

מעלית, חניה, מחסן, נוף 
לכינרת+חנייה בטאבו, 

רק 840,000 ש"ח 
לפרטים: סופר נדלן 

050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בגאולה, 75 מ"ר, 
3 כיווני אויר, מאווררת 

ושקטה, קומה ב', 
1,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)32-32ל(058-3269915

 מבצע קוטג'ים/דו 
משפחתיים/וילות למכירה 

ברמות! החל מ-2,700,000 
ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

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

 5.5 חד', בעומר, שטח 
850 בנוי 250 וילה עם בריכה 
ברמה גבוהה מאוד. לפרטים: 
_____________________________________________)32-32(סוגדא נכסים 054-4490025

עמנואל

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 
650,000 ש"ח גמיש 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)32-33ל(050-7877767

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

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

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 להשקעה!! באיזור מצוין, 
מחולקת ל-2 יח"ד, מרווחות, 

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

050-4104044)32-32(_____________________________________________

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

6חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)32-32(חניות 052-2656825

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

חד', מרתף+כניסה, ממ"ד, 
_____________________________________________)32-32(גינה, חניות. 052-2656825

 בכפר אברהם, מעלית 
שבת, מרווח מאד, חדש, 
1,980,000 ש"ח מיידית. 

052-5194411)32-32(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+
גג,עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי, 
_____________________________________________)32-32(נטלי 052-2948691

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר" מ"ש, 

מחסן, חניה. רביד 
072-3957393)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות! בכפר גנים 
ג', רח' שמחי המבוקש, 

2,800,000 ש"ח 
052-3330965)32-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר" מ"ש, 

מחסן, חניה, נוף לכיוון הים. 
_____________________________________________)32-32(רביד 072-3957393

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

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בכפר גנים א', 112 מ"ר, 
מעלית שבת, חניה, מיידית, 

1,690,000 ש"ח 
050-7505449)32-32(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית)שבת(+חניה+מרפסת 
שמש)סוכה( 1,650,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

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

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

חנייה, רק 1,430,000 ש"ח 
לפרטים נוספים: רם נכסים 

054-5566145)32-32(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", 

מרפסת שמש, מחסן, חניה. 
_____________________________________________)32-32(רביד 072-3957393

 בהדר גנים, מעלית, חניה, 
מ"ש, ממ"ד, קומה ג', מיידית, 

1,430,000 ש"ח גמיש 
050-7505449)32-32(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד'+ חצי 
ק"א, כ- 90מ"ר, מסודרת 
ביותר, 1,290,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 מחולקת! ל-3 יח', ברח' 
ההסתדרות/מונטיפיורי הכנסה 

7,800 ש"ח חודשי! רק 
1,300,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 מעולה לכל מטרה 
במהוליבר, 3 חד', ק"ב, 

מושכרת )ב-3,500 ש"ח( רק 
1,190,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 3.5 חד' באיזור הרב קוק 
3.5 במקור, מרווחת, מסודרת

_____________________________________________)32-32(נטלי 052-2948691

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

_____________________________________________)32-32(יוחנן 050-4104044

 מעולה להשקעה! 
בוולפסון 2.5 חד', ק"ב, 

מסודרת וגדולה )אפשרות 
לחלוקה!!( רק 1,190,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 050-4811122

 במרכז העיר, חפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70מ"ר, ק"ב, 
במצב מצויין 1,160,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(תיווך יוחנן 050-4104044

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

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

 בחרדי 95 מ"ר, ק/1, 
שכירות עוברת, הקודם זוכה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרויקטים! 052-2790370

 דירת קרקע, 6 חד', 
ממ"ד, גינה, משופצת מהיסוד, 

רק להיכנס! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים! 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ניתן להוסיף 
יחידת דיור, גינה ענקית, 

מציאה! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים! 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק/1, שכירות 
עוברת רק 450,000 ש"ח! 

המלצת השבוע! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים! 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק/2 ניתנת 
לחלוקה רק 425,000 ש"ח! 
לזריזים בלבד! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים! 
052-2790370)32-32(_____________________________________________

 רחוב ז'בוטינסקי 4 חד', 
80 מ"ר, פינתית, מתאימה 

לחלוקה, מחיר 550,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(ניר דהן 050-2962666 

 רחוב שי עגנון 3 חד', 
קומה 3, שכירות 2,400 מחיר 

510,000 ש"ח מנחם כהן 
053-9312551)32-32(_____________________________________________

  רחוב גיורא 3 חד', קומה 
2, מחיר מציאה, 600,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח מנחם כהן 053-9312551

דירות 
להשכרה

בני ברק
 מרווחת ומרוהטת, 2 חד' 
+ מרפסת + סוכה, משופצת 

וממוזגת, חזית, ק"ב בבעלז. 
054-8449156)31-32(_____________________________________________

 רחוב יוספטל, 3 חד', 
70 מ"ר, קו ראשון לים, מחיר  

650,000 ש"ח ניר דהן 
 050-2962666)32-32(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בבני ברק 

ופרדס כץ, לשןכרים טובים 
במחירים זולים, אפשרי 

מרוהטות מוטי
03-5444815/054-7477054)32-32(_____________________________________________

 בפרדס כץ, רזיאל, 
בבנין החדש, 4 חד', נוף 

עוצר נשימה, 4,100 ש"ח 
מיידי. 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר, 
בית פרטי ומפואר, 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה, 

מתאים למגורים/ישיבה 
וכו' לפרטים "סלומון-
נכסים  -והשקעות" 

054-4290600)32-32( _____________________________________________

 להשכרה בהר השלום, 
דו משפחתית, 5 חד', 

200 מטר, מרווחת 
מאד+חניה פרטית+גג 

גדול לפרטים: סופר נדלן 
050-6452128)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת במקום 

יוקרתי, 200 מטר, קומה 
_____________________________________________)29-32(א'+מעלית 054-4338135

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
כ3.5 ח' קומה ג' גג בטון 

משופץ בניין חרדי 9 דיירים  
1.405.000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בז'בוטנסקי 
במתחרדים עורפית לבני ברק 
קומה ב' משופצת + אופצייה 

לסוכה 1340.000 תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 בשד' רמז, 4 חד' 115 
מ"ר, מרווחת מאוד, ק"א 

מעוצבת אדריכלית + 
סוכה, 2,440,000 ש"ח 

בניין חדש סופר נדלן 
050-6542128)32-32(_____________________________________________



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

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

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

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

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

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

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

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

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

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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

ביריה

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

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

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

 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

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

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

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

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

 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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

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

חצור הגלילית

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חצר. קרוב לטיילת
 052-7130111)24-33(_____________________________________________

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

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

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-33(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

קרוב לקריה ולכנרת, 
במרחק הליכה
052-7127837)26-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)26-37(שווה!! 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

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

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

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

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

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

 בין הזמנים מבצע ל-3 
לילות + בריכה. זוג + 2 

1200 ש"ח, סוויטה ל-7,  
2100 ש"ח, דירה ל-10 

3,000 ש"ח קרוב לכנרת
054-2076792)27-32(_____________________________________________

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

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

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

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

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

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

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

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

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

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים כ-80 

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

 2 חד' גדולים סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)29-32(חצר גדולה. 052-6920506

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

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

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

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

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה. 
054-8475006)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 054-7177004

 דירות נופש בטבריה 
בכל רחבי העיר לתקופת בין 

_____________________________________________)29-32(הזמנים. 055-9923279

 דירת נופש עם נוף
מדהים לכינרת, קומה א', 

מרווחת וממוזגת. 
_____________________________________________)29-32ל(054-8484075/058-3294637

מחסנים

משרדים

 ל"בין הזמנים" ממוזגת, 
נוף מקסים, להרי מירון מתאים 

למשפחה עד 6 נפשות
_____________________________________________)30-32ל(050-4397775

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

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

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

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

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

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

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

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:
y055678089@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

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

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

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

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

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

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

 ברמז, דירת 4 חד', חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים 6,300 

_____________________________________________)29-34(ש"ח 054-8418243

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 להשכרה דירת 4 חד' 
ברח' בריה ק"ב 3,800 ש"ח 

_____________________________________________)30-33ל(050-5540887

 לזוג צעיר בנורוק, 2 לד', 
ק"ג, חדשה, מרוהטת וממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)30-32ל(ש"ח 052-7663771

 ברח' מינץ' מרווחת 
וממוזגת, 3.5 חד'  כ-100 מ"ר, 

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-32ל(מעלית. 054-5778503

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

עמנואל

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

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

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

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

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

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

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

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

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

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

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

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

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

 מפרטי, השכרה! מכירה 
ב"ב, משרד מול מכון מור, 
בבני ברק כולל ריהוט, מיידי

_____________________________________________)31-32ל(052-3332859

 להשכרה! 20 מ"ר 
חדשה ומפוארת בגני טל 

ב"ב+מטבחון ושירותים, לכל 
מטרה 050-8759071

_____________________________________________)31-32ל(052-7624906

 קייטרינג "טעמו וראו" 
באור הגנוז, סעודות שבת 
וארוחות צהריים אישיות 

בהשגחה מהודרת
04-6777381

0548489960/1)29-32(_____________________________________________

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

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

 דירה גדולה מאד+גג חציו 
מקורה+מזגנים באיזור ויז'ניץ 

050-4123938)31-32(_____________________________________________

 בחצור הגלילית, דירת 
נופש מדהימה לכל השנה, 

בריכה, מצעים, מגבות, בית 
מדרש צמוד, 800 ש"ח. 

054-7964399)31-32(_____________________________________________

 סוויטה במלון 
"לב ירושלים" 3 חד', 
מב' אלול-ט"ז אלול 

052-7473222 13/8-27/8)31-32(_____________________________________________

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

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 ברח' עמי, יפיפיה, 
מרווחת, עורפית, 

ממוזגת, קומה ראשונה, 
_____________________________________________)31-32(חניה. 050-2060329

 בפרדס כץ, בניין חדש 
ומפואר, 4 חד', כ-100 מ"ר, 

אפשרות לתקופה ארוכה 
ב-4,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 במכבים, בבנין חדש 
ומפואר, 4 חד', כ-100 

מ"ר, אפשרות לתקופה 
ארוכה ב-4,500 ש"ח, 

כניסה תוך חודשיים להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 ברמב"ם, 4 חד', חדשה 
ויפה+מעלית וחניה 5,500 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)32-32(_____________________________________________

 ברמז החדשה 4 חד', 
ק"א, חזית+מ.שמש/
סוכה, מעלית, חניה 

6,200 ש"ח **בגוטליב 
4 חד', ק"ד+מ.שמש, 

חזית, מעלית, חניה 
6,300 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)32-32( _____________________________________________

 בחברון קרובה לשלישות, 
3 חד', ענקית, ק"א, מרוהטת, 

מתאימה לנכה. 4,500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(052-3663117

 בלעדי! באיזור העירייה, 
3 חד', ענקית, ק"ב, מצב 
מעולה, חזית, 4,200 ש"ח 

)אפשרי לטווח ארוך( א.פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בבנין חדש, 
בשמעיה, דירת 3.5 חד', 

מפוארת, לטווח ארוך, 4,700 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)32-32(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 
חד', 80 מ"ר, משופצת, 

ק"ב + מעלית, מיידי, 
4,600 ש"ח** במוהוליבר 

4 חד', ק"ד+מעלית 
5,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)32-32( _____________________________________________

 בקוטלר, 80 מ"ר, 
3 חד'+מרפסות, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית, 4,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)32-32( _____________________________________________

 להשכרה 3 חד', 
ענקית עם מרפסות, 

ברח' סעדיה גאון/
וילקומירר, ק"א, חזית, 
מרוהטת עם 2 מזגנים, 

4,600 ש"ח מיידי בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 2 חד' בחת"ם סופר 7 
ק"ב, יפיפיה מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)32-33ל(מיידית. 052-8421010

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

קומה א', מחיר 2,900 ש"ח 
מס' נכס 17860 אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880)32-32(_____________________________________________

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

משופצת, מס' נכס 17064
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

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

מרוהטת וממוזגת. 
_____________________________________________)32-33ל(050-6285999

 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

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

מחיר 2,800 ש"ח מס' נכס 
17767 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ בזוננפלד ק"ק, 
30 מ"ר, חדשה, מרוהטת, 

_____________________________________________)32-33ל(ממוזגת, מיידי. 052-7145611

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית+מרפסת סוכה+יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)32-33ל(ארוך. 054-4346744

 יח"ד בהדר גנים, 
מרוהטת+מוצרי חשמל, 
משופצת, ק"ד+מעלית, 

_____________________________________________)32-33(2,900 ש"ח 054-2542771

 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(_____________________________________________

 במרכז מסחרי נחלת 
יצחק חנות/משרד 80 

מ"ר, ממוזגת, משופצת 
בחניה+גלריה 4,000 ש"ח 

052-7671305)32-33(_____________________________________________

 בק.אתא חנוית למכירה 
בק. אתא עם תשואה גבוהה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרויקטים 052-27910370

 מציאה! חנות למכירה 
 BA 25 מ"ר, ברב קוק תיווך

_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה בגן וורשא 
 BA רק 7,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה 70 מטר, 
קומת כניסה, איזור קוטלר/רבי 

עקיבא תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)32-32(054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 
 BA איזור הרב קוק, תיווך
_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159 דורון

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בזבוטינסקי, 3,000 ש"ח, 
גמיש, מיידי. 03-5444815

054-7477054)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בהרב קוק 
השקט, 30 מ"ר לחנות 

או משרד, חזית, משופץ 
ומושקע, כניסה מיידית, 

3,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)32-32(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

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

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

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

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

052-2656825)32-32(_____________________________________________

 4 חדרי אירוח מאובזרים 
מאוד! קרוב לכינרת, לבתי 
כנסת ולר' מאיר. מושב דתי

054-7270028)32-33(_____________________________________________

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

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד! 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)32-33ל(054-8523020

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

050-4124556)32-35(_____________________________________________

 בתנובת הארץ, יחידת 
אירוח+מרפסת ונוף, משופצת 

_____________________________________________)32-33(לזוג+תינוק, 052-7672575

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 סויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים מ-י"ד-י"ח אב אלול 

052-9482232/054-8480860)28-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

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

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

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

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

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

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

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

שעון מים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228



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

 הסעות לבין הזמנים, 
רכבים מ4-20 מקומות 

לכל מקום בארץ 
054-8538184)31-32(_____________________________________________

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מירון

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

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

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

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

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

נתניה

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

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

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

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

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

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

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

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

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

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

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

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

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

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

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה לשבתות 
ובין הזמנים, א.לקייטרינג, 

052-7142331)22-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

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

כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה, דתי  

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 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

 בכפר שמאי, מתחם עם 
צימרים משפחתיים + בריכת 

שחיה + ג'קוזי ספא, מתחם 3 
_____________________________________________)29-32ל(דונם 054-4385580

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

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

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

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

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

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

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

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

רמת מגשימים

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)באביב השכרת רכב, _____________________________________________)20-45ל 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

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

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

055-9765707)23-34(_____________________________________________

שברולט

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

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

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

 ,052-7623725
כמוכן לזוג + 1, מרפסון 

_____________________________________________)27-26/19(לרשב"י 052-7638501

מאזדה

טויוטא

קריית שמונה
 להשכרה בק.שמונה 

דירה  לבין הזמנים 
משופצת ומרוהטת 
_____________________________________________)29-32(050-2442421 אבי

 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(_____________________________________________

 שברולט ספאק, ידני, 
שמורה, מטופלת, מחיר 

מציאה. מפרטי, 133 
קמ"ש, ללא תאונות. 

054-4543701)29-32(_____________________________________________

 דירת קיט 4 חד', מטבח 
מאובזר, ממוזגת, כ. נפרדת, 
לזוגות ומשפחות, 10 דקות 

מהעיר העתיקה
053-9662366)30-33(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד', 
ממוזגת, נוף לאגם, מחיר 

מיוחד לשבוע הקרוב ואלול. 
_____________________________________________)30-33ל(052-7609717

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

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

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

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

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

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(_____________________________________________

 בעיר העתיקה מבחר 
יחידות אירוח למשפחות או 

לזוגות, נקיות, יפות וממוזגות. 
052-7679018)30-33(_____________________________________________

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

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

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

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

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

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-33(רחבי הארץ 053-4271269

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

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

בריאות

התנדבות

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)20-32(_____________________________________________

אירועים

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 הסעות ל8-10 מקומות 
לכל הארץ, נתב"ג, חתונות 
וכו' 24 שעות, שומר שבת

_____________________________________________)29-32ל(052-8381326

 סיטרואן גמפי חדשה 
9 מקומות )ידנית( רק לבין 

_____________________________________________)29-32ל(הזמנים 052-7626431

 וילה עד 16 מיטות, חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

1,650 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)31-32ל(050-3804386

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 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

לימוד משניות
 אקרא עבורכם ח"י פרקי 
משנה עם פירוש הברטנורא, 

לעילוי נשמת או להצלחה בכל 
יום,עבור תשלום לפרטים:

_____________________________________________)29-32ל(052-7105642

 הגיע הזמן שנדאג 
לעצמינו. צורי הראל 

יעוץ, הרצאות, סדנאות. 
054-2239350)30-33(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

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)32-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 טויוטא קורולה, שנת 99, 
הנעה בנזין וגז, במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ל(6,000 ש"ח 054-6610110

 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

משכנתאות
 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 יועצת משכנתאות 
מסורה, גם לבעייתים, גם 

כשאין הוכחת הכנסות. 3,000 
_____________________________________________ )32-35ל(ש"ח גמיש 058-4414354

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

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

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

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

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

אבידות

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

 אבדה מצלמה איקסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק תכלת 
_____________________________________________)31-32ח(052-7145526

 אבד כרטיס זיכרון 32 
ג'יגה בקו 422 לירושלים או 

להפך. או בערים אלו.
_____________________________________________)31-32ח(052-7136879 

 נמצא תיק גב עפ תכולה 
בפארק רידינג בת"א ביום 

_____________________________________________)31-32ח(חמישי י"ד אב 052-7366616

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 לאברך דרושים ספרי 
"והגדת" בתרומה או המחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל 058-3237037

 דרוש עגלת תאומים 
במצב מצויין במחיר סמלי 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)32-32(תורה 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 050-6651365

 דרוש ספר רפואת 
חירום לחובש מד"א/איחוד 
_____________________________________________)32-33ח(הצלה)עדיף( 054-8529043

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

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 /

₪

₪



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

054-2233562
מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

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 

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

_____________________________________________)31-34(6,000 ש"ח 052-4227714

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

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה, בהזדמנות
052-4227714 )32-35(_____________________________________________

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפשרי מקולקלים. 
052-3595314)32-32(_____________________________________________

  03-6880091050-3131740 |

בהשתתפות:  ⋅ הרב שחר לוי  ⋅ הרב אמנון בן סימון  ⋅ הפייטן דוד שלמה שירו
לנשים:  הרבנית אוריאנה בן סימון

⋅ תוקע ירא שמים ⋅ הרצאות מרתקות

11.09  09.09
אפשרות מיום שישי עד שלישי

 עם אוצרות חיים
במלון המצודה צפת

לפרטים נוספים:

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אשה מעונינת לשמור 
על ילדים בביתם+אוכל 

משעות הצהרים+המלצות 
_____________________________________________)32-33ח(054-8428746

 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

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

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות

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

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(_____________________________________________

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום!

בנושא: 
"מצב רוח וביטחון"

אורך הקורס כ-45 דקות

 
 

058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 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(_____________________________________________

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא ב-300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 סיר חשמלי לבישול מהיר 
חדש עדיין בקופסא 80 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 חלקים של מקרר אמקור 
500XL מדפים ומגירות מצב 

מצויין 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3419552

 מכסחת דשא חשמלית 
במצב מעולה+חרמש בוש 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 052-5773251

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)32-33ח(90 ש"ח 052-3463482

 "רדיו טייפ סניו" 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מייבש כביסה כחדש 
 ELECROLUX EDE 1070 PDW
7 ק"ג, מחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-4154203/077-7081184

 בלנדר מוט חזק 
 300MR BRAUN

NEMH, קיצוץ, מקציף 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4783220

 מסכי מחשב 21 אינץ 
למחשב PC חדשים 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3205446

 ברה"ע למכירה מיחם 
חים לשבת 30 כוסות ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7966786

 מדפסת קנון משולבת 
צבעונית כמו חדשה רק 150 

ש"ח ברמת גן גבול ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(054-4980062

 מציאה! מסך מחשב 
ריכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-8453370

 תנור משולב כיריים 
KINK כשמו כן הוא 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייח מצוין 320 
ש"ח מסך דק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3346080

 מכונת צילום ופקס 
HP3835 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-8585960

 רביעיית בטריות נטענות 
AAA פנסוניק חדשות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8441856

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 מסך מחשב שטוח 160 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-3595314

 פלטת שבת ענקית 6 
סירים כחדשה 120 ש"ח 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחטה ובלנדר חדש באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 052-4831449

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת, צבע לבן 
וכסף חדש במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 ראדיאטור לחדר ילדים 
בצבע אפור, לבן במחיר 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצויין 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7396092

 מסך מחשב שטוח 160 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3595314

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב 130 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7126106

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

3 כרכים ב-50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 גליונות "משפחה" 
"בקהילה" "בשעה טובה", 

מבחר ענק! 15 גליונות ב-50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6297418

 גליונות כל העלונים "חיכו 
ממתקים" 30 גליונות ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6297418

 ספרי מ.ארבל, ש.ברקת, 
נ.גרשונוביץ, צ.אדלר חדשים 

ממש! 20 ש"ח לכל ספר 
_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 ספור לחג יאיר וינשטוק 
חלקים ב', ג', ד' 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 ראדיאטור 8 צלעות, 
חברת DAVO איכותי במצב 

מצויין בשימוש כשנה 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7628985

 מיקרוגל חברת גולדליין, 
איכותי, חזק, צבע לבן, מחיר 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7628985

 בטריה של אופניים 
סמסונג כחדשה 36V אמפר-
_____________________________________________)32-33ח(10 500 ש"ח 050-4110991

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדש באריזה 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449]

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מייקוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 שולחן מרובע+4 כסאות 
מעץ מלא ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-6245339

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 חזק ונוח 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3297027

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3297027

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה ארון עץ מלא 
עם מגירות ותליה 420 ש"ח 2 

_____________________________________________)32-33ח(דלתות 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 4 
להבות מצב מצויין 210 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח 054-4783220

 מיטת נוער נפתחת 
כחדשה+מגירות 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(כ"א 052-7177539

 מיטה משולבת עץ מלא 
כולל מזרונים עם ארגז 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8461423

 שולחן כתיבה /ספריה 
400 ש"ח כולל כוננית בעלת 3 

_____________________________________________)32-33ח(מגירות כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח צבע עץ 

משולב פיסטוק בהיר כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(052-6140800 

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח צבע עץ 
_____________________________________________)32-32(משולב פיסטוק בהיר כחדש

 סלון עור בצבע שחור 400 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-2655837

 למכירה מיטה יהודית 
מצב חדש 500 ש"ח 

052-5316312)32-32(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

054-5705546)32-32(_____________________________________________

 שולחן וכסאות כ"א 500 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-8483032

 מזנון ויטרינה בצבע בוק 
במצב טוב 450 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-6325550

 מיטה נפתחת+ארגז 
בסגול ג'אמס כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 ארונית 2 דלתות נמוכה, 
בהזמנה מנגר, כחדשה!! 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 פינת טואלט עתיקה, 3 
חלקי, צבע קרם, כחדשה!! 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-6325550

 90X40 מיטה זוגית+ארגז 
ללא מזרון בצבע חום 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 ארונית גבוהה במצב טוב, 
בצבע בוק מדפים+דלתות 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 052-6325550

 יחידה סגורה למזנון 
משולב זכוכית בצבע בוק 

כחדש 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-6325550

 שטיח מהמם בצבע בז' 
או שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 ארון שירות מפלסטיק 
כתר חדש צבע חום 2 דלתות 

במחיר מציאה! 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 ארגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים הצהע ירוק 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 שולחן עץ לסלון בצבע 
שחור מבמם 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 זועדים 
במחיר מציאה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר, 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש, במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 2 שידות קטנות בעלות
2 מגירות כל אחת, מעץ חום 

אפרפר, 250 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 לול לתינוק מפלסטיק 
מרובע במצב טוב+גלגלים 

ללא מזרון 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-6539056

 תיק לעגלה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצויין בהזדמנות!! 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3346080

 מציאה! כחדשה במצב 
מצויין+סלקל שמתחבר לאוטו 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 053-3346080 

 עגלת תינוק חב' 
GOBABY אמבטיה וטיולון 

במצב מצוין ב-500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב טוב+מזרון ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 

מעולה ב-150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה כסא תינוק לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(ב-50 ש"ח 050-6245339

 שידת תינוק, חמש 
מגירות במצב מצויין ב-250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8465270

 בב"ב טיולון סיבקס סצבע 
_____________________________________________)32-33ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 למכירה עגלת אמבטיה 
"ציקו" במצב מצויין" 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מציאה 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-3980448

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן-

אופרייט במחיר מדליק! 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 כסא תינוק במצב מעולה 
במחיר מציאה 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2449915

 לול תינוק מתקפל 
מפלסטיק בצבע לבן 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
054-4783220)32-32(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 תלת אופן חדש באריזה 
_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 053-3155415

 מכנס ג'ינס חדש במידה 
_____________________________________________)32-33ח(4 של קסטרו 053-3155415

 גגון לרכב מאלומניום מלא 
_____________________________________________)32-33ח(ב-500 ש"ח 050-4145023

 קורקינט במצב חדש 
_____________________________________________)32-33ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6245339

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, לתוכי, 500 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה שק 
 210X70 שינה לטיולים מידות

_____________________________________________)32-33ח(ב-100 ש"ח 052-7966786

 למכירה שתי תיכונים 
ב-100 ש"ח 052-7664337

_____________________________________________)32-33ח(03-5707062

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)32-33ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)32-33ח(5 ש"ח 052-7653753

 למכירה תמונות מצלימה 
של רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7653753

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז' 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-5858631

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 

בס"ד 500 ש"ח נקנתה 
_____________________________________________)32-33ח(ב-2,200 ש"ח 03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 מסך דק למחשב 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7938941

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(ירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש,ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תיק ליטל פרינסס חדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4176776

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 
_____________________________________________)32-33ח(8 ש"ח לקלטת 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגוולן נגד חלודה, 
עבה וחזק במיוחד, 215 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336 בב"ב

 שמלת ערב פייטים, 
יפיפיה, רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4143035

 נעל עור בורדו, 39,"מורן", 
_____________________________________________)32-33ח(רק ב-99 ש"ח 050-4143035

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 מעמד קרימקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ספר "בראש חרדי" 
יסודות הפרסום במגזר החרדי 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 058-3237037

 למכירה 4 קרטונים של 
בדים מהממים במחיר מדליק 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים זמינים וקלים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)32-33ח(חדשה 052-4831449

 בבני ברק אופני ילדים 50 
ש"ח, גלגלי עזר 20 ש"ח גלגל 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח 050-5343924 איתן

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי. 490 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו. 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5745359

 למכירה כלים חקלאיים: 
מכוש, טוריה, אתי חפירה, 

מגרפה, ועוד... 50 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-32ח(052-6539056

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)31-32ח(5 ש"ח 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)31-32ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)31-32ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה אופניים 100 
ש"ח מצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה אופני הילוכים 
מידה 24 במצב מצויין 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7938941

 סורג+חלון+תריס 300 
ש"ח גובה 90 רוחב 70 

_____________________________________________)31-32ח(050-4140143

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים מפלסטיק 

קשיח כול מכסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-3073826

 מציאה! תיק עור אמיתי, 
שחור, חדש, רק ב-300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4143035

 מציאה! שמלת ערב 
יפיפיה  מידה 36-38 רק ב-150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4143035

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאחסון קורנפלקס 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה. 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחיטה ובלנדר, חדש באריזה.

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים )פצעים חניכיים וכו'( 

_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח מי-ם 058-3216830

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 סבלים לקמיקו סנטו ומובי 
_____________________________________________)31-32ח(רק 70 ש"ח 058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 למכירה אורגן ימהה דגם 
 PSR240 500 ודגם PSR150

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כ"א. 058-7252151

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831442

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

חדשה. 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא ב-300 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 גגון לרכב אלומניום מלא 
_____________________________________________)31-32ח(ב-500 ש"ח 053-3114819

 כובע שנאל לנשים שחור 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח חדש. 058-3285108

 ספרי להמן 20 ש"ח, 
גמרות לישיבות 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4131038

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 37.5 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4131038

 ברז מטבח, פיה ארוכה 
נשלפת, מסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח. 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 ציידנית חדשה ענקית, 
 65X40 :חברת קולמן גודל

עומק:35 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8401217

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה. רק 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-4514210

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-45114210

 למכירה שמלות ערב 
יפיפיות מידה 36/38 350 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 052-5316312

 למכירה אופניים ילדים 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 052-5737813

 עלוני פרשת השבוע 
)25 שנה( מבחר גדול 200 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3463482

 שמשיית צל, כחולף גודל 
סטנדרטי, 100 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)31-32ח(054-2633790

 2 שמיכות נוצות של פריד 
חדשות באריזה ב-155 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 054-8421886

 2 סטים של מצעים 
מהממים באריזה של חברת 
אמטיקס ב-270 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(054-8421886



כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  68-10/8/2018 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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11 
 שנות
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מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 לחלוקת עיתון גלובס 
בר"ג ב"ב 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 
גבוה. עם אופנוע/ אופניים 
_____________________________________________)21-33(חשמליות. 054-2204060

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)31-34ל(050-5245338

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

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

עירית קרית אונו / 15532 )סייעות מוכן(
קו עיתונות דתית / 8174898 /סופי / דרור / 2

קריתאונו
תקציבאי/ת: ניר

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 

למ.מלאה שכר נאה 
050-4146721)31-32(_____________________________________________

 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

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+ רישיון על אופנוע 

054-2146510)29-32(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
וקלדנית למשרד עו"ד 

בר"ג משרה מלאה -8:30
16:30 קו"ח

gidansky@zahav.net.il
052-7117085)29-33(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים 

055-9474416)29-32(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בקרית אונו לשנת הלימודים 
הבאה: משרה מלאה תנאים 
טובים למתאימה. לפרטים: 

_____________________________________________)29-32(050-4102929 שרית

 דרושות מטפלות למשרה 
מלאה/חלקית, לשנה"ל למעון 

באוירה נעימה בב"ב 
_____________________________________________)29-32ל(050-4179969

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים פקידה אלמטרי 
לשיחות נכנסות, 8 שעות 
riki@tlp-ins.co.il .30-33(ביום(_____________________________________________

 דרוש בב"ב מלווה אחראי 
לקשיש למספר פעמים ביום, 
_____________________________________________)30-33ל(לביה"כ ולכולל 03-6192827

 דרוש מחסנאי בב"ב חרץ 
ונמרץ, חצי משרה 

_____________________________________________)30-33ל(03-5709972

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)30-33ל(053-3391691

 דרוש/ה סייע/ת לבי"ס 
ממ"ד חינוך מיוחד, מוגבלות 

שכלית התפתחותית קלה 
בבני ברק. שעות עבודה: 

 14:30-17:00 /08:00-14:30
קו"ח למייל:

etzion.bb@gmail.com
ניתן ליצור קשר בטלפון: 

03-6168713)31-32(_____________________________________________

 דרושים מתרימים/ות 
בעמותה למשפחות נזקקות, 

תגמול הולם, 
054-7411712/055-9829388)30-33(_____________________________________________

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

 דרושה מטפלת למעון
מ. מלאה אוירה טובה לשנה"ל  

_____________________________________________)29-32(תשע"ט 052-7686713

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים עובדי דלפק ונהג 

משאית.שכר נאה למתאימים!
054-2199260)29-32(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים. עבודה לטווח 
ארוך, תנאים ושכר מעולים 

_____________________________________________)29-32ל(בבני ברק 050-6964424

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)32-36(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל דרושה סיעת 

לשנה"ל לגליאי 2,3 תנאים 
_____________________________________________)29-32ל(טובים 052-6471287

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד.
ml1264@015.net.il :29-32ל(קו"ח ל(_____________________________________________

 לשנת הלימודים הבאה 
דרוש/ה משלב/ת לליווי 

ילד בן 4 וחצי בגן ילדים עם 
התפתחות תקינה בגבעת 

שמואל. שעות עבודה: 
8:00-16:00 עם יום חופשי 

בשבוע)עדיין לא ידוע היום( ימי 
שישי: 8:00-12:00

הדרכה מקצועית תנתן בגן
mayakariv@bezeqint.net :מייל

_____________________________________________)31-32ל(פקס: 077-3181374

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 לבית ספר תיכון תורני 
באיילת. דרושים מורות, 

תנאים טובים למתאימות. 
קו"ח למייל: 

mosad22@walla.com
055-6684442)31-32(_____________________________________________

 לחברה פינססית מתאמת 
פגישות לחצי משרה בבנ ברק 

riki@tlp-ins.co.il :31-32(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות בב"ב לאחה"צ.
____________________________________________)31-32(שלמה 050-6686389

 במרכז בני ברק לתינוקיה 
נעימה, דרושה מטפלת 

מסורה, משרה מלאה, תנאים 
_____________________________________________)31-32(מצוינים. 054-5841018

 למ.הספורט הדתי, 
מדריכות, התע' קרקע, 

ריקוד ומדריכי כדורגל/סל 
תד"כ, לחימה. שכר גבוה

_____________________________________________)31-34ל(053-5242789/0

 דרושה משלבת, ללווי 
ילד בן 5, בגן בגבעת שמואל. 
שיעורי: 10:45-16:00 קו"ח: 

mayakariv@bezeqint.net)31-34(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)31-34ל(למתאימות. 054-7694963

 לחברה בהתרחבות, נציג/
ות ורכזים/ות למגוון תפקידים, 

לא מכירות, מתאים גם 
_____________________________________________)30-33ל(למורים/ות 058-6500715

 דרוש עובד קופאי 
למכולת, עדיפות עם ניסיון 

_____________________________________________)31-32ל(050-6408008

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

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

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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

הולם למתאימה.
052-5456295)31-34(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 למשרד רו"ח במתחם 
הבורסה מנה"ח ניסיון 

בחשבשבת/מיכפל חובה. 
GILAC@SHALRON.CO.IL:31-32(מייל(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)31-34(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באיזור ב"ב, 

מתאמות פגישות 
מקצועיות, יכולת ביטוי 

גבוהה. א. למשרת 
אם. תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)31-34(מעולים! 054-4771509

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 
למ.מלאה, מסורה שכר נאה,

 050-4146721)31-32(_____________________________________________

 דרושה בבני ברק מזכירה 
אסרטיבית, עצמאית ואחראית 

לניהול משרד עם ניסיון וידע 
בהנהלת חשבונות. 
שעות 10:00-14:00 

keren210890@gmail.com)31-32(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למרפאת שיניים ב"ב 
דרושה מזכירה עם ניסיון 

עבודה במשמרות. 
054-5424005)32-33(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-33(לשעה. 054-3607420

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דרושות טלפניות 

לשעות הבוקר/ערב תנאים 
מצוינים למתאימות נא 

להשאיר הודעה בתא קולי: 
052-5808957)32-33(_____________________________________________

 לחברה מזכיר/ה לתיאום 
פגישות לעבודה מהבית, 

שיחות קלות ופשוטות,
3 שעות ביום, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(קריירה 072-22-222-62

 למשרד באיזור גאולה 
בירושלים מנהלת משרד, 

שעות גמישות, עבודה 
משרדית נוחה, 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(קריירה 072-22-222-62

 דרושות מורות לשה"ל 
תשע"ט בירושלים ובני ברק 

והסביבה. מנהל/ת חשבונות 
סמוך לבני ברק, 6 שעות ביום, 

8,000 ש"ח קריירה 
072-22-222-62)32-32(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת 
גן )ז'בוטינסקי( פקיד/ה 

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(_____________________________________________

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)32-32(_____________________________________________

 דרושים זכיינים לעסק 
אינטרנטי פעיל, כולל 
ציוד. דרושה השקעה.

054-4215109)32-34(_____________________________________________

 למעון פרטי בפתח 
תקווה, דרושה עובדת 
למ.מלאה- 7:00-5:00, 

מטפלת לתינוקיה- 7:00-1:00 
עובדת לצהרים- 2:00-5:00 

052-6348543)32-33(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-32(טובי 054-8477787

 לת"ת חשוב בב"ב 
דרושים מלמדים אחה"צ 

15:00-18:00 ניסיון בלבד קו"ח 
_____________________________________________)32-33(לפקס 153-3-577-9518

 לניקיון מרפאות דרוש/ה 
מנקה 12:00-16:00 ב"ב/ר"ג/

_____________________________________________)32-32(ת"א ועוד 052-7646401

 לניקיון מרפאות דרוש 
עובד ניקיון 10:00-15:00 רישיון 

_____________________________________________)32-32(לקטנוע חובה 052-7646401

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' דרוש
עובד/ת מטבח כללי 

למשרה חלקית 75%-50%
דרישות המשרה: אחריות, 6 ימי עבודה, הבנה בסיסית במחשב, 

עדיפות עם נסיון במטבח מוסדי
tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
דרוש/ה עובד/ת אחזקה כללי

משרה מלאה
 דרישות התפקיד: 

התפקיד כולל מתן מענה לקריאות אחזקה שוטפות, 
Tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' דרוש
עובד/ת מטבח כללי 

למשרה חלקית 75%-50%
דרישות המשרה: אחריות, 6 ימי עבודה, הבנה בסיסית במחשב, 

עדיפות עם נסיון במטבח מוסדי
tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
דרוש/ה עובד/ת אחזקה כללי

משרה מלאה
 דרישות התפקיד: 

התפקיד כולל מתן מענה לקריאות אחזקה שוטפות, 
Tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

 תיווך דרוש/ה סוכנ/ת 
מאיזור ב"ב למשרד תיווך, 

אין צורך בניסיון קודם, שעות 
גמישות, 3 חודשים ראשונים 

עמלות ואחוזים לאחר מכן 
_____________________________________________)32-32(משכורת 054-7477054

 לרשת מעונות בגן 
הרצוג דרושות מטפלות 

לשנה"ל למ.מלאה/
חלקית תנאים טובים. 

054-4499177
054-8426675)32-35(_____________________________________________



הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד. 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 הסניף הקרוב לביתך < 
רח' חזון איש 2, פינת רבי עקיבא, בני ברק. 076-8095055

מבלי לעבור בנק

הלוואת חגים

ללקוחות כל הבנקים

מתחילים 
מבראשית

לא משנה מי אתם ובאיזה בנק אתם, 
יש לנו הלוואה שתשלים את הצורך 
שלכם בהוצאות החגים הבעל״ט



התרגיל של הבנקים: 
מעבר לאפליקציות

/ עמ' 4

שופרסל וניו פארם -
 מסלול המכשולים 

 / עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

בס"ד יום רביעי כ'ז באב תשע"ח  8/8/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום כ'ז באב תשע"ח 8/8/18

דולר ארה"ב « 3.6950
אירו « 4.2838
לירה שטרלינג « 4.7882
יין יפני « 3.3241
פרנק שוויצרי « 3.7153

גר בהתנחלות 
חרדית? אתה 

שווה פחות
עמ'  5

זאת  מונעת  אך  בתור,  המתנה  ללא  שירות  לקבל  נפשית  לנכים  מאפשרת   13 תקנה 
דווקא מנכים בעלי מוגבלות פיזית • תחקירן 'ביזנס' התלווה ליצחק, קשיש עם נכות 
מלאה, וניסה להבין כיצד פועלים בממשלה להנגשת השירות עבורו • הפוליטיקאים 
מתחמקים או מיואשים, במשרד הבריאות מפנים למשרד המשפטים ושם מבטיחים כי 
"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת על מנת לתקן את התקנות" / עמ' 2

בין נכה לנכה: 

הסעיף שמפלה נכים פיזית לרעה

צילום:  מייקל ג 'ייקובסון

נותנים לכם כלים
לבישול מושלם!

 מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל
נהנים מהנחה קבועה ברשת נעמן 

הנחה4%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר הבנק או בטלפון: 073-7802861 לא תקף בסניפי עודפים, בירידים ובאתר הסחר 

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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