
בני ברק: רש"י 5 אשדוד: בעל הנס 22  .  א-ה 12:00-21:00 שישי וערבי חג 10:00-12:00  .  08-8642439

מעבדת "מרכז המחשבים בשירות חדש ומותאם במיוחד עבורך:

ביטוח
מקיף 
₪39 למחשב

לחודש

למינוי 
שנתי

כאן לשירותך בכל תקלה :(

הקניה המתקדמת ביותר

מרכז
המחשבים

שירות ייחודי ומקצועי המציע ביטוח מקיף למחשב הביתי שלך. פרטים בסניפים או במרכזיה 

תפריט אביב חדש

  

    

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

דו"ח המבקר חושף:
כך התייקר הסלט 

|  עמ' 4 |

|  עמ' 5 |

|  עמ' 5 |

עלייה של 2.5% 
בתעסוקת חרדים 

היסטוריה: 
הפרטת אגד 
יוצאת לדרך

תביעת ענק: 
טבע מואשמת 

במזימה 
להעלאת מחירי 

התרופות 
בארה"ב

  

יוקר המחיה חוזר: לפי דו"ח המבקר, מחיר הסלט 
עלה ב40% • הסל שהתייקר בשל אי יישום מסקנות 
הועדות • מדוע המדינאים מעדיפים שנשלם יותר? • 

וגם: כך קברה הממשלה את מסקנות הועדות 

|  עמ' 2 |

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

ש.ל.המיי דנט בשיתוף קופ"ח כללית

טיפולים במסגרת סל הבריאות
למבוטחי שירותי בריאות כללית

כל סוגי הטיפולים במסגרת 
סל הבריאות ללא עלות!!

הטיפול
 בגז צחוק

רופאת שיניים 
לילדים-25 שנות ותק

טיפולים ברמה
הגבוהה ביותר 

זמינות תורים גבוההיחס חם ואישי

מבצעת את כל טיפולי השיניים
 לכל מבוטחי כללית

 עד גיל 18
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איציק מצרפי 

המזון  מחירי  זה  ובכלל  בישראל,  המחיה  יוקר  סוגיית 
לרבות מחירי הפירות והירקות, עומדת במרכז סדר היום 
וירקות  פירות  על  ההוצאה  ארוכה.  תקופה  כבר  הציבורי 
משקי-הבית,  של  מזון  על  ההוצאה  מסל  נכבד  חלק  היא  טריים 

ובפרט של אלה הנחשבים לבעלי מעמד סוציואקונומי נמוך. 
הממשלה,  משרדי  של  הטיפול  את  בחן  המדינה  מבקר  משרד 
טופלו  וכיצד  האם  לבדוק  במטרה  החקלאות,  משרד  בראשם 
החברתית  המחאה  בעקבות  הממשלה  שאישרה  ההמלצות 
ביקשו  בנוסף   .2011 בקיץ  הקוטג’  של  מחירו  סביב  שהחלה 
עשורים,  כשני  הסחבת, שמתמשכת  את  לבדוק  המבקר  במשרד 
את  להוזיל  היה  שאמור  דן  בגוש  הסיטונאי  השוק  הקמת  סביב 

מחירי הפירות והירקות.
צוות טיפול שהיה אמור להוביל את המהפכה בענף אך מעולם 
לא הוקם, מחסור בנתונים אמינים בזמן אמת, והתנהלות איטית 
ש"גבלה לעתים בגרירת רגליים, אלו רק חלק מהדברים העומדים 
לטיפול  בנוגע  המדינה  מבקר  שמפרסם  הביקורת  דו"ח  במרכז 
פירות  עבור  הציבור  שמשלם  למחירים  שנוגע  במה  הממשלתי 

וירקות, דווקא אלו שמביא איתם הטבע. 
על-פי המבקר, למרות שהסוגיה מונחת על שולחנם של משרדי 
הממשלה השונים עוד מלפני מחאת קיץ 2011, עדיין לא מולאו 
הבדיקה  שופר.  לא  הציבור  ומצב  בנושא,  הממשלה  החלטות 
עוסקת בוועדת המחירים המשותפת למשרד החקלאות ולמשרד 

האוצר, עם דגש על משרד החקלאות. 
פחות מחודש אחרי בהלת הקניות של חג הפסח, רשתות המזון 
הישראלי  בו  העצמאות,  יום  לקראת  קניות  של  נוסף  לגל  זכו 
הממוצע הוציא קרוב לאלף שקלים עבור הקניות ליום הזה שכלל 

סל של ירקות בשרים סלטים ושתייה. 
בהמשך למגמה שהסתמנה בבדיקות סלי המזון לפסח, ולעליית 
גם  ועדיין,  באחרונים,  בחודשים  המתחוללת  הכללית  המחירים 
בתקופה  מאשר  יותר  יקרים  הקניות  סלי  היו  העצמאות  ביום 
המקבילה בשנה שעברה. בשלב זה לא נראה כי עליות המחירים 
בניגוד  לעלות.  ממשיכים  רק  המזון  ומחירי  להיעצר,  צפויות 
לפסח, אז בשל הסקרים הנפוצים, נרשמה התייקרות של כ-15% 

בממוצע סלי הקניות של רשתות הדיסקאונט השונות. 
הקימה   -3.5% בכמעט  שבפיקוח  החלב  מוצרי  התייקרות 
הכריע  המשפט  לבית  שהגיע  וויכוח  רבתית.  מהומה  לאחרונה 
אפילו  המחירים.  עליית  בעד  האוצר  שר  של  לדעתו  בניגוד 
התייקרות הטבק לגלגול זכתה לסיקור רחב בתקשורת. שר האוצר 
טען בזמנו שההתייקרויות יכבידו על המשפחות הנמצאות במצב 
ללא  אך   - המחיה  יוקר  נטל  תחת  קורסות  כך  שגם  הישרדותי 

הועיל, בג"ץ נתן את המילה האחרונה וההתייקרויות בוצעו. 
חמקה  וכואבת  משמעותית  יותר  התייקרות  מה,  משום  אך 
התייקר  הסלט  שמחיר  הידעתם  הראשיות.  מהכותרות 
ב-76%,  עלה  העגבניות  מחיר  בכ-40%?  האחרונה  בשנה 

ובצל  ב-11%  חסה  ב-13%,  פלפלים  ב-32%,  מלפפונים 
עלה  הטריים  הירקות  מחירי  מדד  הכל,  בסך  ב-62%. 
בכ-20%. הטריים  הפירות  ומדד  בכ-28%  האחרונה   בשנה 

אם שאלתם את עצמכם - אז לא, העלויות לחקלאים לא הצדיקו 
רגולטורים  ניסיונות  האוויר.  מזג  לא  וגם  במחיר,  הקפיצה  את 
בעבר נכשלו, ובמקום לחפש אשמים - הגיע הזמן למצוא אותם. 
מדו"ח המבקר האחרון עולה תמונה של סחבת מתמשכת ביישום 
והירקות  הפירות  מחירי  להורדת  להביא  היו  שעשויים  מהלכים 
ובראשם, אי־יישום החלטת הממשלה מ־2001 להקים שוק סיטוני 
באיכות  ולעלייה  התיווך  בפער  להפחתה  להביא  שנועד  חדש, 
התוצרת החקלאית. אלא שהשוק הסיטונאי עדיין פועל במתחם 
יעילים  לא  בתנאים  ־2006  בשנת  עוד  בצריפין  שהוקם  זמני 
במשרד  החליטו  שעברה  בשנה  אך  אחסנה,  בשטחי  ומחסור 
בקצה  האור  שהיתה  סיטונאי  שוק  חברת  את  לסגור  החקלאות 

המנהרה לביצוע המהלך. 
ובהיעדר  לשנה,  משנה  והירקות  הפירות  מחירי  עליית  נוכח 
שוק סיטונאי פעיל, ניסה מרד החקלאות להקים שווקי איכרים, 
שיאפשרו לחקלאים למכור באופן ישיר תוצרת טרייה לצרכנים. 
במועד  רגליים  וגרירת  ניסיונות  של  שנים   5 לאחר  כאן,  גם  אך 
הביקורת, ספטמבר 2018, הופעלו שוקי איכרים בארבע רשויות 

בלבד.
האחרונות  השנים  עשרים  של  הכשלים  ברצף  להכיר  במקום 
המביאים את הצרכן הישראלי לשלם יותר מדי על תוצרת פירות 
וירקות, המשרד מתכסה ביישום כושל והזנחה פושעת של תחום 
יוסף  המדינה  מבקר  האוצר.  משרד  על  אותה  ומגלגל  אחריותו, 
שפירא הגדיר זאת כ"פעילות ממשלתית שמתאפיינת בשורה של 

חולשות מקצועיות ותפקודיות". 
וכאילו לא קראו את הדו"ח מגיבים במשרד החקלאות: "הביקורת 
נכונה. ההיפך הוא  ואינה  יסודה  המופנית כלפי המשרד בטעות 

הנכון"
עדיין  אך  בענף,  בשינוי  הצורך  את  מבינים  החקלאות  במשרד 
מספקת.  הגנה  ללא  החקלאים  את  כמו  הצרכנים  את  מותירים 
של  הריכוזי  המבנה  כי  עלה  ב־2015  המשרד  שערך  בבדיקה 
החקלאים  לעומת  הגדולות,  השיווק  ורשתות  הירקות  סיטונאי 
רק  זאת,  למרות  שווים.  לא  כוחות  יחסי  יוצר  מאוגדים,  שאינם 
לכללי  הצעה  לנסח  החלטה  לכדי  הצורך  הבשיל   2018 במרץ 
מסחר הוגן בשיווק פירות וירקות טריים, אך עד לכתיבת הדוח 
הצדדים,  להערות  האמנה  טיוטת  את  פרסם  לא  עדיין  המשרד 

למרות חשיבות הנושא והשפעתו הניכרת על יוקר המחיה.

אפס החלטות
 

הממשלה  הקימה   ,2011 בקיץ  הציבורית  המחאה  בעקבות 
המחיה  יוקר  סוגיית  את  לבחון  שמטרתה  טרכטנברג  ועדת  את 
"מגלה  המזון  בענף  המחיה  יוקר  כי  מצאה  הועדה  בישראל, 
את כשלי התחרות הגדולים ביותר". בעקבות ועדת טרכטנברג 
שוק  מאפייני  את  ללמוד  היה  שתפקידה  קדמי,  ועדת  נולדה 
המזון, לאתר כשלי שוק, ולגבש המלצות להגברת התחרותיות 
קדמי  ועדת  שפרסמה  ההמלצות  המחיה.  יוקר  ולהורדת 
של  הגבוהים  במחירים  עסקו  הממשלה  על-ידי  שאומצו 
הירקות והפירות, והיא המליצה בין השאר על קידום שוקי מזון 

מקומיים והקמת שוק סיטונאי חדש בגוש דן.

אחת מההמלצות עסקה באפשרות להטיל פיקוח מחירים תקופתי 
על ירקות ופירות מסוימים, שהרווחים בהם אינם סבירים. הוחלט 
גם על הקמת צוות בין משרדי שיכלול נציגים של משרדי הכלכלה, 
בשנת  התיווך.  פערי  ובראשן  סוגיות  שיבחן  והחקלאות  האוצר 
2012 ההמשלה קיבלה את ההמלצות, והחליטה כי בתוך 90 יום 
ממועד קבלתה יגיש הצוות את המלצותיו לשרי האוצר, החקלאות 
והכלכלה. הביקורת שמפרסם כעת מבקר המדינה מעלה כי צוות 
 כזה מעולם לא הוקם, למרות שחלפו מאז כמעט שבע שנים )!( 
"אף שהצורך בבדיקה עלה כבר לפני שנים, טרם הושלם גיבוש 
המסקנות בנושא", מפרסם המבקר, שמוסיף כי למרות שוועדת 
תיבדק,  שרווחיותם  מוצרים  רשימת  לקבוע  המליצה  קדמי 
בפועל לקח שלוש שנים עד שהנושא טופל לראשונה באמצעות 
2016 הוועדה דנה  בדיקה מדגמית ברשתות השיווק, ורק במאי 
כי  נכתב  הוועדה  של  הדיון  בסיכום  ועדיין,  הבדיקה.  בממצאי 
ממצאי הבדיקות השונות שנערכו אינם חד-משמעיים, וכי קיים 
קושי במדידה רוחבית של מרווחי השיווק בשל מחסור בנתונים 
אמינים". מדו"ח המבקר עולה כי זה כ-17 שנים, מאז שהממשלה 
החליטה על הקמת שוק סיטונאי לגוש דן חדש עוד ב-2001, לא 

עולה בידי הממשלות ליישם את החלטותיהן בנושא.

טעויות משרד החקלאות
 

השוק  בהקמת  הכלכלית  התועלת  את  העריך  החקלאות  משרד 
קל  בחישוב  שאומר  מה  בשנה,  שקלים  מיליוני  בכ-300  החדש 
כולל  לא  וזה  שקלים,  מיליארד  כ-5  של  סך  הפסיד  שהציבור 
ניכרים  משאבים  כ"הוצאת  המבקר  אותן  שהגדיר  ההוצאות  את 

שרובם ירדו לטמיון".
לדברי מבקר המדינה, הכשלים בטיפול בהקמת השוק הסיטונאי 
ב-17 השנים האחרונות משקפים פעולה ממשלתית שמתאפיינת 
היא  והתוצאה  ותפקודיות",  מקצועיות  חולשות  של  ב"שורה 
דומה למצבם   2018 ש"מהבחינה המעשית מצב הדברים בשנת 

ב-2001".
הוא  המאה  בעל  שנאמר,  כפי  "אולם  החקלאות:  משרד  תגובת 
בעל הדעה, ולכן כשמשרד האוצר החליט שאין זה נכון להשקיע 
את התקציבים בזירה הקונבנציונלית - על אף החלטת הממשלה 
והקמת חברה ממשלתית לצורך כך ועל אף כל הסיכומים בנושא 
- בוטל הפרויקט, וכעת פועלים משרד החקלאות ומשרד האוצר, 

בשיתוף הרשות לחדשנות, להפעלת זירת מסחר דיגיטלית".
שמסכלת  כלכלית  מריכוזיות  סובלת  ישראל  רבים  בתחומים 
מחקרים  שלל  קטנים.  ועסקים  מיזמים  פרנסה  ומונעת  תחרות, 
מראים כי הריכוזיות בולמת צמיחה, פוגעת בתחרותיות לעומת 
בעקבות  שנעשו  הצעדים  לפערים.  ותורמת  אחרות,  מדינות 

המחאה החברתית הם רק שלב ראשון, אך נותרה עבודה רבה.
יכולה  ולא  בו  משתתפת  שישראל  תהליך  היא  הגלובליזציה 
להימנע ממנו באמצעות סגירת ענפים לתחרות, בעילה של הגנה 
על תעשיות מקומיות, או לטובת אינטרסים צרים. תכנון המבוסס 
המצוינות  את  לעודד  יאפשר  פנים  משוא  וללא  עובדות  על 

המקומית תוך שיפור מצבם של הצרכנים.

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב 
עורך 'ביזנס': איציק מצרפי

כתבים: הילה פלאח, אלי כהן
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

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

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

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

דו"ח המבקר חושף:
כך התייקר הסלט 

יוקר המחיה חוזר: לפי דו"ח המבקר, מחיר הסלט עלה ב40% • הסל 
שהתייקר בשל אי יישום מסקנות הועדות • מדוע המדינאים מעדיפים 

שנשלם יותר? • וגם: כך קברה הממשלה את מסקנות הועדות 
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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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למ"ס: עלייה במספר החרדים העובדים וברמת ההשתכרות • עדיין לא מגיעים 
לנתוני החילונים בשוק העבודה • דרוש גוף ממשלתי לאסדרת הענף

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

עלייה של 2.5% בתעסוקת חרדים  

ימי הסברה במרכז 'הכוון' למשרות 
בהיי-טק מותאם למגזר החרדי

אלי כהן

בימי  האחרונים  בימים  השתתפו  מתעניינים  מאות 
ברק  בני  תעסוקתי'  'הכוון  מרכז  שערך  ההסברה 
למגוון משרות מכובדות בהיי-טק המותאמות למגזר החרדי. 
ימי ההסברה נערכו ביום רביעי י' אייר לנשים, וביום שלישי 

ב' אייר לגברים. 
של  מיסודם  'הכוון',  מרכז  של  ההסברה  ימי  במסגרת 
רבטק,  ובשיתוף  והרווחה  העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית 
הוצעו עשרות משרות היי-טק מותאמות למגזר החרדי בשכר 
ובונוסים בסביבת עבודה  מיוחדים, הטובות  תנאים  מכובד, 
הולמת, מטבח כשר למהדרין וימי עבודה מותאמים במיוחד 
לעובדים החרדים. בחודש הקרוב יחל גיוס העובדים בפועל.
שורה  עם  פורה  פעולה  שיתוף  ברק  בני  'הכוון'  למרכז 
והם פועלים כל העת לאתר  גדולים  ומעסיקים  של מפעלים 

עבודה  מוסר  כבעלי  הידועים  איכותיים  חרדים  עובדים 
גבוה, המתאימים לדרישות המעסיקים. לפיכך, גם בחודשים 
הקרובים יערוך מרכז 'הכוון' ימי הסברה לציבור, לצורך גיוס 
העבודה  למחפשי  שיבטיחו  תפקידים  של  לשורה  עובדים 
השמה עם פרנסה מכובדת., באווירה חרדית וקליטה מידית 

לתפקיד.
לשוק  מלא  הכוונה  סל  גם  מציעים  ב'הכוון'  בנוסף, 
התעסוקה, כולל אבחון תעסוקתי מקצועי, על ידי מאבחנים 
ויכולותיהם  המועמדים  יתרונות  את  המזהים  תעסוקתיים 
לתחומי  להפנותם  יכולים  שהם  כך  השונים,  בתחומים 
מקצועית,  והכשרה  לימודים  ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה 
המתקיימים כמובן בהפרדה מלאה. כן יכוונו אתכם בהכוון 
כן  השונים.  לקורסים  ואטרקטיביות  ייעודיות  למלגות 
מציעים בהכוון מסלולי הכשרה לתפקידים ייעודים, סדנאות 

ידע כלליות ועוד.

איציק מצרפי 

ירידה  על  שהצביע  המדינה  מבקר  דו"ח  רקע  על 
נשירה  נתוני  ועל  באקדמיה  החרדים  במספר 
של  התעסוקה  מנתוני  המצב  תמונת  משמעותיים, 
 ,2019 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הראשון של 
מצביעה על מגמת עליה בשיעור הגברים החרדים העובדים. 
שיעור הנשים החרדיות העובדות ממשיך להיות גבוה ועומד 
היום על 74%, הרבה מעבר ליעד הממשלתי העומד על 63% 
שיעורי  חרדיות.  נשים  בקרב  והן  גברים  בקרב  הן  בלבד, 

התעסוקה של גברים עדיין רחוקים מהיעד.
גברים חרדים  נתוני הלמ"ס, שיעור התעסוקה של  פי  על 
ההגדרה  לפי  הן   2019 שנת  של  הראשון  ברבעון  עלה 
המקובלת של מוסד לימודים/ מקום מגורים והן לפי הגדרה 
עצמית. שיעור הגברים החרדים העובדים עומד של 52.6%, 

עליה של 2.4% ביחס לנתוני התעסוקה של שנת 2018.
הנתונים שכללו גם נתוני הכנסות מעבודה )שכירים( בשנת 
חרדים,  ונשים  גברים  של  בשכר  עליה  על  מצביעים   ,2017
וצמצום משמעותי של פערי השכר השעתי בין נשים חרדים 

לנשים שאינן חרדיות.
בצורה  עלה  השכר  ממוצע  חרדים,  גברים  בקרב  בעוד 

חילוני  יהודי  של  שכרו  לשעה.   ₪ ל53.2   ₪ מ52.8  מתונה 
עומד על 78 שקלים לשעה. אצל נשים חרדיות נרשמה עליה 
60.5 ₪ לשעה, בעוד ממוצע  6.6 ₪ לשעה, לרמה של  של 
השכר השעתי של נשים יהודיות שאינן חרדיות עומד על 61 
בכ-30%  נמוך  עדיין  חרדיות  נשים  של  החודשי  שכרן   .₪
יחסית לחילוניות בעיקר בשל מספר שעות עבודה נמוך יותר, 
וכן  37 בממוצע בקרב החילוניות  30 שעות בשבוע לעומת 

בשל העסקת חלקן באמצעות קבלני משנה.
נתונים חיוביים אלה, הינם שינוי מגמה ביחס לנתונים של 
השנים האחרונות שהצביעו על סטגנציה ואף ירידה במספר 
החרדים העובדים. מהנתונים עולה כי נשים חרדיות הן עדיין 

המפרנסות העיקריות.   
)קידום  ק.מ.ח  קרן  מנכ"ל  פלדשטיין  מרדכי  לדברי 
עליה  על  המצביעים  המעודדים  הנתונים  חרדי(  מקצועי 
בשיעור החרדים העובדים ועליה ברמת השכר שלהם, לצד 
הירידה במספר החרדים באקדמיה ואחוזי הנשירה הגבוהים, 
שתמנע  מחודשת  מערכתית  בחשיבה  הצורך  את  מוכיחים 
מהסללה גורפת לאקדמיה, ותקדם התאמת 'חליפת תעסוקה' 

אישית לכל פונה. 

פתרון פשוט לעומס הביורוקרטיה במערכת הבריאות
השבוע פורסם על "מהפכת האחיות" במערכת 
מומחית  "אחות  חדש  מקצוע  יוגדר  הבריאות. 
נרחבות,  סמכויות  לאחיות  שיעניק  בקהילה" 
תרופות,  רישום  חולים,  של  ואבחון  בדיקה 
אישורי  כרוניים ומתן  לחולים  מרשמים  חידוש 
מחלה. השינוי עשוי לשפר משמעותית את שיטת 

העבודה וניהול הבריאות של הציבור בקהילה. 
מה הסיפור ומה הבשורה? בעיקר, זהו פתרון 
ביורוקרטיה  בגלל  שנוצרו  מלאכותיות  בעיות 
הרופאים.  גילדת  של  מיוזמה  שנוצרה  מכוונת, 
משמעותי  מחסור  בארץ  יש  תקציר:  הנה 
להגדיל  אפשר  מקרי,  איננו  המחסור  ברופאים. 
להכיר  למשל  כמו  בארץ,  הרופאים  מצבת  את 
או  צרפת,  עולי  רופאים  אלפי  של  בהכשרה 
להוסיף תקנים לרופאים צעירים, אך ההסתדרות 
הרפואית  ההסתדרות  לכך.  מתנגדת  הרפואית 
של  ובאישור  בהכשרה  רבות  הגבלות  מטילה 

המחסור  מחסור.  נוצר  וכך  חדשים,  רופאים 
הדיונים  בכל  יותר  חזקה  מיקוח  עמדת  מאפשר 

על השכר. 
המחסור יוצר עומס גדול על מערכת הבריאות. 
חלק לא מבוטל מעבודת הרופאים, איננו מורכב 
בליבת  נמצא  ואיננו  על עצמו,  חוזר  טכני,  אלא 
העיסוק. בסקר האחרון של מכון ברוקדייל נמצא 
כי 45% מהפונים לרופאי משפחה ב–2018 עשו 
לאור  אישורים.  או  טפסים  קבלת  לשם  רק  זאת 
זאת, ולאור המחסור ברופאים, משרד הבריאות 
יצא ביוזמה מבריקה בפשטותה כחלק מהיערכות 
הזדקנות  עם  הגוברים  לצרכים  המערכת 
האוכלוסייה - את כל המשימות הפשוטות שאינן 
הרופאים  מן  להסיר  מורכבת,  מיומנות  דורשות 
יתפנו  הרופאים  וכך,  האחיות.  אל  ולהעביר 
מיומנות  הדורשים  המורכבים  במקרים  לטפל 

וידע רפואי. 

למעשה  הרופאים  מן  העומס  הסרת  כמובן, 
צעד  ולכן  המלאכותי,  המחסור  את  מבטלת 
התנגדות  גרר  הבריאות  משרד  של  זה  מתבקש 
משרד  כי  שטענו  רופאים  מצד  נרחבת  ומחאה 
הבריאות "הנחית" עליהם, תפקיד חדש שפורץ 
את גבולות המקצוע שלהם )ואם זה נשמע לכם 
דומה למאבק של עורכי הדין נגד תעשיית הייצוג 

בביטוח הלאומי, אתם לא טועים(. 
מאבק,  כאן  יש  כי  הבינו  הבריאות  במשרד 
וקיימו הליך גישור בין הצדדים, תוך שיתוף כל 
הצדדים - ההסתדרות הרפואית ורופאי משפחה, 
חטיבות  החולים,  קופות  של  ראשיות  אחיות 
ועוד.  הבריאות  במשרד  והסיעוד  הרפואה 
האחיות  גיסא  מחד  לפיהן  להסכמות,  והגיעו 
המומחיות יעבדו בכפיפות לרופאים ולרופאות, 
יועלו תנאי  ולא באופן עצמאי, ומאידך גיסא – 
מומחית  אחות  זה.  לתפקיד  האחיות  של  הסף 

בקהילה תצטרך תואר שני לפחות ושתהיה בעלת 
ודרישות  ניסיון של חמש שנים לפחות כאחות, 
נוספות. כמו כן, האחות תידרש לעמוד בתוכנית 
הכשרה מיוחדת שתיקבע על ידי ועדה משותפת 
ולעבור  ואחיות,  אחים  רופאות,  לרופאים, 

בסיומה מבחן סף כתנאי לקבלת רישוי.
לדרישות  נכנעים  בסוף  במקומותינו,  כרגיל 
שיישא  הוא  והציבור  המקצועיות.  הגילדות 
במחיר. עם זאת, זוהי התחלה טובה. זוהי תחילת 
פתיחת השוק הסגור ומתן מענה לביקוש הגדול 
לשירותי רפואה. משרד הבריאות מוכיח שהרבה 
מלאכותית,  בצורה  אלא  נוצרו  לא  הבעיות  מן 
לטובת  זאת  לשנות  בניסיון  אומץ  מגלה  והוא 

הציבור. 

דוד רוזנטל

עמדתי  לא  מכן  לאחר  כשנתיים  לפני  מהבנק  הלוואה  לקחתי  שאלה: 
בביטוח  לתבוע  שאוכל  ידעתי  ולא  עבדתי  ולא  רפואית  מסיבה  בתשלומים 
חודשים   9 כמעט  היו  התשלומים  פיגורי  לפועל.  להוצאה  עבר  והתיק  לאומי 
ולאחר מכן ניגשתי לבנק וקבעתי איתם הסדר תשלומים כל חודש, ויש לי את 
ההסכם איתם. התיק עדיין פתוח בהוצאה לפועל והם טוענים שלא ייסגר שם 
אם לא אסגור את כל החוב. סכום ההלוואה שלקחתי 70,000 ש"ח והחוב עם 
פיגורים 120,000, השאלה שלי אם קבעתי איתם הסדר למה התיק עדיין נמצא 
מעל  ומכניס  בתשלומים  עומד  שנה  חצי  כבר  שאני  בפרט  לפועל?  בהוצאה 
10,000 ש"ח בחודש והבנק מסרב לאשר לי הוראת קבע אני ממש מותש ולא 

יודע מה לעשות.
תשובה: ראשית לכל יש לעיין בהסכם שערכת עם הבנק ומהם התנאים 
מבלי  לפועל.  ההוצאה  תיק  וסגירת  החוב  סכום  לגבי  בהסכם  הכתובים 
לגרוע מהצורך לעיין בהסכם שערכתם- יש להניח שעם סיום התשלומים 

לפי ההסכם יהיה על הבנק לסגור את תיק ההוצאה לפועל נגדך.



שאלה: שכרתי עורך דין לייצג אותי בתיק מסוים בבית המשפט ואז ביקשתי 
מבית  אישור  גם  כך  לשם  לקבל  שעליו  בפני  טען  והוא  הדין  עורך  את  לפטר 
המשפט. האם קיים חוק כזה שעורך הדין צריך לקבל אישור גם מבית המשפט 

להיות מפוטר?
תשובה: עורך הדין שלך מסר לך נתונים נכונים. כאשר עורך דין מייצג 
בפני בית המשפט עליו לקבל אישור מבית המשפט על הפסקת הייצוג, גם 

אם הלקוח הוא זה שמבקש את הפסקת הייצוג.



שאלה: רכשנו ארונות אמבטיה מתוך קטלוג על פי מידה סטנדרטית )המוצעת 
)ציר  מובהק  באופן  ופגום  שבועות,  כמה  של  באיחור  הגיע  הריהוט  בקטלוג(. 
שבו, דלת עקומה ועוד(. אחרי שפנינו למוכר, הוא אמר שהוא "פותח קריאה" 
ולא חזר אלינו מאז. עבר שבוע וחצי ממועד איסוף הריהוט הפגום, שלא הותקן. 

האם אני זכאי להחזיר לו את הריהוט ולדרוש את הכסף בחזרה?
במידה  תיקון.  הדרוש  את  לתקן  אפשרות  לתת  עליך  תחילה  תשובה: 
ולא יתוקן בהתאם לבקשתך ובצורה סבירה, אתה רשאי לבטל את העסקה, 
הסכם,  הפרת  בגין  פיצויים  לדרוש  וכמובן  בחזרה  כספך  כל  את  לדרוש 

חוסר תום לב, נזקים ועוגמת נפש.



לי חיוב לכרטיס אשראי על סכום הקרוב ל19 אלף שח אשר  שאלה: הגיע 
לא ביצעתי. החיוב הוא על רכישת טיסות ומלונות בפריז ובצרפת וכמובן שלא 
חברת  עם  דיברתי  לזה.  קשר  שום  לי  ואין  ובכלל  אלו  בתאריכים  שם  הייתי 
האשראי והם מבררים ומבטלים לי את העסקאות השאלה היא אם יש לי עילה 

לתביעה, את מי וכמה?
ביטוח  כלל  בדרך  יש  הגנוב  בכרטיס  שבוצעו  הרכישות  על  תשובה: 
מחברת  לחשבונך  יוחזרו  שכאמור  הסכומים  מלבד  האשראי.  בחברות 
האשראי תוכל לכאורה לתבוע את מי שגנב לך את הכרטיס עבור עוגמת 

הנפש שנגרמה לך והפגיעה בפרטיותך- אם תצליח לגלות במי מדובר.
ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 

kurislaw@gmail.com ובמייל
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כסף קטן

החשש: זקנים במסדרון

בני 75 ומעלה כיום הם 5% מהאוכלוסייה 
שירותי  מהיקף  כ-30%  צורכים  אך 
האשפוז. בעוד 15 שנה, האוכלוסייה הזאת תכפיל 
בישראל הם מהצפופים  בתי החולים  את עצמה. 
 - יותר  עוד  צפופים  יהיו  שלא  כדי   .OECD-ב
שנה.  מדי  להיפתח  צריכות  אשפוז  מיטות   350
אסותא-אשדוד  החולים  בבית  ההשוואה,  לצורך 
מיטות.   300 יש  וחצי,  כשנה  לפני  שנפתח 
תקציבי קופות החולים בישראל מוצמדים לקצב 
את  בחשבון  מביאים  לא  אך  האוכלוסייה,  גידול 
המשאבים  את  לקופות  ניתן  לא  אם  הזדקנותה. 
של  ההשלכות  בקשישים,  לטיפול  הדרושים 
הזדקנות האוכלוסייה על מערכת הבריאות תקביל 

לגידול של מיליון איש. 

הגירעון בקופת המדינה גדל 

שיעד  בעוד   - ישראל  בנק  אזהרות  למרות 
לשנת  שאושר  התקציב  פי  על  הגירעון 
העריכו  האוצר  במשרד   ,2.9% על  עומד   2019
כי  נראה  כעת  ל-3.6%,  יגיע  הגירעון  כי  בינואר 
הממשלה,  והוצאות  ממיסים  בהכנסות  מחסור 
שגבוהות אף ממה שצפו בתחילת השנה, מעלים 

את החשש כי הגירעון יהיה גבוה אף יותר. 
בחודשים ינואר-אפריל 2019 הסתכמו סך הוצאות 
הממשלה ב-118.9 מיליארד שקל, מדובר בגידול 
בשנה  המקבילה  התקופה  לעומת   10.6% של 
אמור  היה  הגידול  המקורי  בתקציב  שעברה, 
להיות בשיעור של 5.2% בלבד. בחודש מרץ עמד 
הגירעון על 3.4%, ירידה קלה בהשוואה לחודש 
פברואר, אבל זאת בשל הקדמת רכישות כלי רכב 
על  להתקזז  שצפויה  גבוהה,  לגבייה  שהביאה 

חשבון החודשים הבאים. 

יוקר המחייה בתעופה מתמדת

2 מיליון איש עברו בנתב"ג באפריל  מעל 
לעומת   9% של  בעלייה  מדובר   .2019
הנוסעים  מספר  השנה  מתחילת  אשתקד,  אפריל 
שחלפו בנתב"ג ביציאה ובכניסה לישראל הסתכם 
ב-6.1 מיליון. מדו"ח רשות שדות התעופה עולה 
מדובר  נוסעים,  אלף   508.5 הטיסה  על  אל  כי 
שנייה  שעבר.  אפריל  לעומת   5.5% של  בגידול 
קוסט  הלואו  חברת  ממוקמת  הנוסעים  בהיקף 
גידול   - נוסעים  אלף   106 שהטיסה  אייר,  וויז 
איירליינס  טורקיש  שעברה.  מהשנה  כ-18%  של 
אחריה, הטיסה 98 אלף נוסעים. ובמקום הרביעי 
איזי ג'ט, שהטיסה 87 אלף נוסעים והציגה עלייה 

של 6.5% לעומת השנה שעברה. 

הספד מוקדם: הביטקוין מטפס לשיא חדש

שוק המטבעות הדיגיטליים מראה סימנים 
הגדול  הקריפטו  מטבע   - התאוששות  של 
מנקודת  מ-90%  יותר  של  עלייה  מציין  בעולם 
מעבר  אל  ומטפס  בדצמבר  האחרונה  השפל 
לרמת מחיר של מעל 7,500 דולר, הגבוהה ביותר 
צלל  אליו  האחרון,  נובמבר  של  ההתרסקות  מאז 
בשנת  דולר  אלף  מ-19  יותר  של  מחיר  מרמת 
2017. העליה מגיעה למרות החדשות האחרונות 
לפיהן, אחת מבורסות החלפת המטבעות הגדולות 
ביטקוין   7,000 גנבו  האקרים  כי  דיווחה  בעולם, 
האבטחה  עניין  דולר.  מיליון  כ-40  של  בשווי 
לאימוץ  בדרך  העיקריים  המכשולים  אחד  נותר 
המטבעות הדיגיטליים. שער הביטקוין משקף לו 
כעת שווי שוק של כ-120 מיליארד דולר - קרוב 

ל-60% מהשווי של כלל שוק הקריפטו. 

תביעת ענק: טבע מואשמת במזימה 
להעלאת מחירי התרופות בארה"ב 

תביעת ענק בארה"ב הפילה את מניית הפארמה ב-10.7% • לראשונה מזה עשרות שנים: טבע היא 
לא החברה הגדולה בבורסת ת"א • הטענה: טבע תיאמה את השוק והעלתה מחירים בכ-1000% • 

שיתפה פעולה עם חברות נוספות לתיאום והאחדת מחירים בכ-86 מוצרים 

איציק מצרפי 

בהצבעה  השתתפו  אגד  חברי   1,300
אזהרותיו  בשל  בחברה,  מבני  לשינוי 
חברי  את  פרידמן  אבי  אגד  יו"ר  של 
יביא  התוכנית  אישור  אי  כי  הקואופרטיב 
בעד  הצביעו  מהם   91% אגד,  של  להיעלמותה 
עם  שנחתם  ההפעלה  הסכם  להפרטה.  יציאה 
השינוי  להשלמת  זמנים  לוחות  הכולל  המדינה, 
המבני ולהכנסת משקיע מבטיח את פעילות אגד 

ל־14 השנים הבאות. 
לפני כחודש וחצי אישרה ועדת הכספים העברה 
למימון  שקלים  מיליארד  כחצי  של  תקציבית 
שנחתם  לאגד  המדינה  בין  חדש  הפעלה  הסכם 
במסגרת   .2029 עד  בתוקף  ויהיה   2018 בסוף 
לחברה  מקואופרטיב  אגד  תהפוך  ההסכם 
50% ממניותיה למשקיע חיצוני, תנאי  שתמכור 
ו-30%  יעלה,  הנהגים  שכר  ישמרו,  אגד  חברי 

מקווי החברה יוצאו לתחרות. 
להעלאת  נועד  זה  אסטרונומי  סכום  בנוסף, 
שכר הנהגים בתחבורה הציבורית. בשל מצוקת 
הנהגים בענף בכלל ועל מנת לשפר את תנאיהם 
ומפעילי  האוצר  התחבורה,  משרד  בין  הוסכם 
התחבורה הציבורית, על הזרמה של יותר מ-200 

מיליון שקל לצורך מטרה זו בלבד. 

אגד  לחברי  הובא  הענין   - אחרי  וחצי  חודש 
תירשם  שאגד  היא  המשמעות  בעד.  שהצביעו 
ממניותיה  מחצית  ותמכור  דבר  לכל  כחברה 
המהלך  ביצוע  תום  עם  חיצוניים.  למשקיעים 
של  בסכום  לזכות  חבריה  כ־1,300  צפויים 
כמיליון שקל לכל אחד. עקרי התכנית: שנתיים 
למשקיע  החברה  ממניות   50% מכירת  לאחר 
אחד או לקבוצת משקיעים, רשאי כל חבר לחייב 
את המשקיע לרכוש ממנו את המחצית השנייה 

של המניות.
מיליארד  על  עומדת  אגד  של  השווי  הערכת 
שווי  של  חישוב  לפי  שקלים  מיליון  ו300 
בהפחתת  מיליארד   3.6 על  העומד  הפעילות 
מיליארד  סך 1.9  על  העומדים  פיננסיים  חובות 
המדינה.  לקופת  שיעברו   25% הפחתת  ולאחר 
מדובר במהלך שירשם בספרי ההיסטוריה ככזה 
בישראל  הציבורית  התחבורה  פני  את  ששינה 
במדינה  הגדול  הקואופרטיב  של  יציאתו  לאור 

לעצמאות ניהולית. 
לחברה  'אגד'  של  הפיכתה  כי  נראה  פניו  על 

בע"מ, תוביל לשינוי ביחסה לנוסעים. האם 
תלונות הנוסעים במגזר החרדי על תפקודה של 
מי  את  תלוי  יסתיימו?  החרדיות  בערים  'אגד' 
שואלים. הרי כבר קודם לכן, עם השנים ופתיחת 
הצטמצם  נוספות  לחברות  והמכרזים  השוק 

קווים  ועוד  כשעוד  'אגד',  המונופולי של  הכוח 
בלא מעט ערים עברו לתפעול חברות מתחרות, 
אך למרבה הצער גם כשזה קרה המצב לא נעשה 
ולא  החדשות  החברות  בהפעלת  לא  יותר  טוב 
ביחסה של אגד לדרישות המגזר החרדי ועל כן 

מוקדם לקוות לשירות טוב יותר. 
של  להיותה  המעבר  עם  נותרה  שעוד  התקווה 
דו"חות  שתנהל  בע"מ  וכחברה  מופרטת  אגד 
שימת  היא  דבר,  לכל  חברה  כמו  והפסד  רווח 
לצרכי  ותפעולית  חברתית  אחריות  על  הדגש 

הישרדות ורשימת רווחים למשקיעים.  
במסגרת ההסכם אגד תהיה מחוייבת לחדש את 
צי האוטובוסים שלה, כפי הנדרש מכל החברות 
בכל 10 שנים במקום בכל 15 שנים הנהוגה כיום.

מבין 1,300 החברים באגד, כ-1,000 הם נהגים. 
שאינם  עובדים   4,500 עוד  ישנם  בקואופרטיב 

חברים. 

איציק מצרפי 

בבורסה  ביותר  הבולטת  טבע,  חברת 
ענק  תביעת  במרכז  הישראלית, עומדת 
ומואשמת כי העלתה את מחירי התרופות 
עת  סדרתי  ובאופן  פעילה  שותפה  הייתה  ואף 
מחירי  את  להעלות  נוספות  ליצרניות  עזרה 
התרופות בארה"ב - כך על פי דיווחים בארצות 

הברית. 
שלנו,  הבריאות  מערכת  מדוע  תוהים  "כולנו 
כך  כל  מרשם,  תרופות  של  המחירים  ובמיוחד 
יקרות. זו הסיבה העיקרית למה" אומר וויליאם 
קונטיקט  של  לממשלה  המשפטי  היועץ  טונג 
כי תעשיית  לנו ראיות מוצקות שמראות  "יש   -
דולרים  מיליארדי  של  הונאה  ביצעה  התרופות 

על העם האמריקאי" 
שנים  כחמש  שנמשכה  חקירה,  של  בסיומה 
לקנוניה,  הקשורות  רבות  חברות  אחר  ועקבה 
וכן אחר יצרניות התרופות - יותר מ-40 מדינות 
את  ביום שישי האחרון  הגישו  בארצות הברית 
של  ושיווק  מכירות  מנהלי  מספר  נגד  התביעה 
כאשר  ארה"ב,  ברחבי  הפועלות  שונות  חברות 
במרכז התביעה, ניצבת חברת "טבע". התביעה 
בקונטיקט  הפדרלי  המשפט  בבית  הוגשה 

בראשות התובע הכללי, ויליאם טונג.
בניפוח  מואשמות  החברות  התביעה,  פי  על 
יותר מ-100 תרופות שונות. כמו  המחירים של 
כן, המדינות טוענות כי חברות התרופות קשרו 

קשר זו עם זו כדי ל"תקן" מחירים ולחלוק  את 
השווקים של התרופות ביניהן במקום להתחרות 
זו בזו במחירי התרופות. כמו כן, על פי התביעה 
חברת "טבע" פעלה במרכז הקונספירציה והיא 

קשורה באופן מהותי וישיר לעליית המחירים. 
בקונטיקט  הכללי  התובע  עוזר  נילסן,  ג'וזף 
החקירה,  של  המובילים  הכוחות  אחד  שהיה 
טוען כי "זה קרוב לוודאי הקרטל הגדול ביותר 

בהיסטוריה של ארה"ב".
"באמצעות בכירי המנהלים ומנהלי החשבונות 
שלה, השתתפה טבע בסדרה של עליית מחירים 
תרופות, שכולם  יצרני  יותר מתריסר  עם  רחבה 
היא  וברצון"...  "טבע  ביודעין  בה  השתתפו 
משתתפת עקבית במזימות המזוהות בתלונה זו. 
אך השיטה הזו מתפשטת ורחבת היקף" - נכתב 

בתביעה. 
תוכנה של התביעה מתייחס לשנים 2013-2015 
פי התביעה  ולתקופה של 19 חודשים בהם על 
תרופות   112 של  המחירים  את  העלתה  טבע 
גנריות באופן משמעותי ואף שיתפה פעולה עם 
תרופות   86 כ  של  מחירים  בהעלאת  המתחרות 
חלק  של  מחיריהם  התביעה  לפי   - נוספות 

מהתרופות רשמו עליה של יותר מ 1,000%. 
התובעות  המדינות  התביעה  לכתב  בהמשך 
ולחברות  לבכירים  עונשים  וכן  פיצוי  דורשות 
מדובר  התובעים,  לדברי  בקנוניה.  השותפות 
באחד מהקרטלים הגדולים ביותר בכל הזמנים 

בארה"ב.

תביעה  לטבע,  אחד  ראש  בכאב  די  לא  וכאילו 
נוספת תוגש בעוד כשבועיים בביהמ"ש במדינת 
תרופות  וחברות  טבע  תיתבע  בה  אוקלהומה, 
נוספות, על מכירת תרופות המוגדרות כ'משככי 
הכולל  התביעה,  בכתב  נרקוטיים'.  כאבים 
נטען  ארה"ב  ברחבי  דומות  תביעות  כ-1,500 
כי משככי כאבים אלו גרמו להתמכרות ולמותם 
של 47.6 אלף אמריקאים ממנת יתר בשנת 2013. 
לזכות  התביעה  של  סיכוייה  הערכות,  פי  על 
בתשלום פיצויים על סך של כ-300 מיליון דולר 

ועד כ-3 מיליארד דולר. 
עם פרסום התביעה צנחה מניית טבע בבורסות 
ובישראל איבדה החברה את הכתר של  העולם 

"המובילה" בבורסת תל אביב. 
שנרדם  לרגולטור  המעורר  שעון  זה  ואולי 
שמערכת  נכון  אז   - שלנו  הכסף  על  בשמירה 
הבריאות כושלת ולא מספיק שירותית ובנקודות 
מסוימות גם לא מוכנה לימים פחות טובים של 
שנבחר  הזמן  נקודת  זו  אבל  הנבחרת,  האומה 
לפתוח  הבריאות,  כס  על  היושב  שלנו  הציבור 
לקנוניית  באשר  בישראל  כאן  דומה  בחקירה 
היתכנות  וכן  האסטרונומיים  התרופות  מחירי 
מדינת  אל  כאן  בחו"ל  טבע  ההאשמות  זליגת 

ישראל. 

היסטוריה: הפרטת אגד יוצאת לדרך 
שקלים  מיליארד  חצי  שקיבלה  • אחרי  הפרטה  בעד  הצביעו  החברים  אחד  פה  כמעט 

מהמדינה אגד תהפוך לחברה • כל חבר יקבל מיליון שקל עם השלמת המהלך 

י' אייר תשע"ט 15/5/19
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תוכנית ביטוח מקיף למחשב הביתיתוספות טעימות 
לקראת חג השבועות, משיקה 'שטראוס' את 'סקי 
תוספות' – מהדורה חגיגית לגבינת 'סקי' האהובה, 

הכוללת שני טעמים מיוחדים: גבינה לבנה 5.5% שומן 
בתוספת סחוג אדום, וגבינה לבנה 5.9% שומן בתוספת 

טפנד זיתים. ישראל הינה מעצמה של גבינות לבנות, 
והיא ממוקמת במקום הרביעי בצריכת הגבינות לנפש 

בעולם, כאשר עיקר הצריכה מגיע מגבינות רכות. גבינת 
'סקי' של שטראוס זוכה לתפיסה צרכנית מעולה, 

הודות למרקם הקרמי והמעודן שלה. עם השקת סדרת 
התוספות, יוכלו הצרכנים ליהנות מכל יתרונות הגבינה 

האהובה, בתוספת טעמים מרגשים, חגיגיים ומפתיעים. 
'סקי תוספות' משווק בגביעים של 250 ג', באופן מוגבל 
ומיוחד לחג, וזמין בכל רשתות השיווק. כשרות: בכשרות 

בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

"מרכז המחשבים" – חנות מחשבים ומעבדה 
השיקה מיזם ביטוח חדש המיועד לכל אלו שיש 

להם מחשב. הביטוח המקיף מכסה שלל אופציות 
אפשריות במהלך השימוש במחשב. החל מתוכנות 
שונות כמו מערכת ההפעלה, תוכנות אופיס, אנטי 

וירוס ותוכנות עזר נוספות, וכלה ברכיבי המחשב 
עצמם כמו לוח האם, הראם )Ram(, מעבד 

ועוד. הביטוח המקיף למחשב הוא ביטוח שנתי 
בעלות חודשית קבועה שכשמו כן הוא – מבטח 

את המחשב באופן מקיף, על כל תכולתו וחלקיו. 
מ"מרכז המחשבים" מבטיחים לרוכש שנה של רוגע נפשי "לא צריך לדאוג יותר לגבי תקלות )מכל 

סוג( במחשב, פשוט מביאים למעבדה, ומקבלים מחשב מתוקן ללא השתתפות עצמית". כיום – 
בתקופה שלרובינו יש מחשב ביתי שנזקק לטיפול טכנאי לפחות פעמיים בשנה – הבשורה הזו היא 

חידוש מרענן. לא עוד דאגה, מתח ועצבים בכל פעם שהמחשב 'מחליט לעשות מה שבא לו' או 
שאחד מרכיביו תקול, אלא שקט נפשי בידיעה שכל תקלה תתוקן על הצד הטוב ביותר ע"י צוות 

טכנאים מקצועיים, והכי חשוב – ללא עלות נוספת. שמואל איפרח מנהל הסניף: "במעבדה אנחנו 
נתקלים מידי יום במחשבים שמגיעים על סף גסיסה. וחבל. הביטוח המקיף שלנו מציע לטפל בכל 

תקלה כדי שהמחשב ישרת אתכם ולא להיפך". לפרטים והצטרפות לביטוח המקיף למחשב, חייגו: 
merkazhcc@gmail.com 08-8642439 )מרכזיה רב קווית( או שלחו מייל

הבחירה הבטוחה לשולחן השבת
מארחים בשבתות הקיץ הארוכות ומחפשים את הבחירה הבטוחה? סדרת Selected האהובה 

של 'יקבי כרמל' היא הפתרון עבורכם. סדרת סלקטד היא סדרת היינות הנמכרת ביותר בישראל, 
ומעניקה תמורה מצוינת ביחס למחירה הנוח. בסדרה מגוון יינות בעלי אופי צעיר, פירותי, ורענן, 

המותאם לטעם הישראלי ומבטיח רגעי שמחה משותפים. הסדרה כוללת מגוון עשיר של יינות 
וזנים: אדומים, לבנים, סמוקים ומוסקטו. היינות האדומים: קברנה סוביניון, קברנה סוביניון 

מרלו, מרלו, אדום חצי יבש. יינות לבנים ורוזה: 
אמרלד ריזלינג קולומברד, סוביניון בלאן, רוזה 

ומוסקטו )מבעבע(. מחיר מומלץ ליינות מסדרת 
Selected: 25 שקלים, ניתן להשיג ברשתות 
ובחנויות המובחרות. כשרות: בהשגחת בד"ץ 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

'אקסטרה שוקולד'
מחלבת שטראוס משיקה את סדרת מילקי 'אקסטרה 

שוקולד', סדרה הכוללת שוקולד אמיתי וקצפת בגביע רחב 
לחוויה מפנקת במיוחד. בסדרה שני טעמים מעולים: מילקי 

אקסטרה שוקולד עם הקצפת האהובה של מילקי, מילקי 
אקסטרה שוקולד עם קצפת קפוצ'ינו, וטעם נוסף במהדורה 

מוגבלת: מילקי אקסטרה שוקולד בשכבות: שכבת קרם 
חלב, שכבת אקסטרה שוקולד וקצפת. 'מילקי' חוגג בימים 

אלו 40 שנה של טעמים וחדשנות, וממשיך להוביל את 
קטגוריית המעדנים בישראל עם נתח שוק של יותר מ-40%. 

מעדני 'מילקי' מלווים את המשפחה החרדית שנים רבות, 
והם ממשיכים לרגש ולהפתיע את כל המשפחה, בכל פעם 

מחדש. כשרות: בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין 
שליט"א.

הסוף להפרדה בהר הכביסה

הקיץ בפתח וערמות הכביסה לא נגמרות, למי נותר עוד כוח גם למיין לפי צבעים. אם גם אתם 
מעוניינים לכבס אריגים צבעוניים, בהירים וכהים במכונה אחת 

ללא הפרדה )!( וללא חשש מ"הפתעות" בכביסה -  זה הפתרון 
המושלם בשבילכם! חברת סנו מציעה את ג'ל הכביסה "מיקס 

אנד ווש" - ג'ל מרוכז במיוחד, היחיד שמונע מעבר צבעים בכביסה 
צבעונית וחוסך לכם את הצורך בהפרדה ואת זמן מיון הכביסה. 

הג'ל מצויד בטכנולוגיה חדישה המונעת העברת צבעים מבגד לבגד 
ומאפשרת לכבס ללא הפרדה אריגים צבעוניים, בהירים וכהים יחד 
במכונה אחת. ג'ל הכביסה "מיקס אנד ווש" מכיל אנזימים לניקיון 

יסודי ולהסרת כתמים, מתאים לכל מכונות הכביסה ולכל סוגי 
הבדים. בנוסף, הג'ל מסיר לכלוך וכתמים בכל הטמפרטורות, גם 

במים הקרים. טיפ קטן מסנו: לא מומלץ לשלב בגדים לבנים. מרוכז 
ומתאים לעד 60 כביסות. ניתן להשיג במכל 3 ליטר ובאריזה חסכונית 

במיוחד של 5 ליטר.

קולקציית קיץ 

תוספת תבלינים מפנקת

'עינית' משיקה את קולקציית משקפי הקיץ, ומזמינה אתכם לבוא 
ולראות בעיניים את המילה האחרונה בעולם האופטיקה. בכל חנויות 

הרשת תמצאו מבחר דגמים טרנדיים ואיכותיים, מבית מותגי 
העל מרחבי העולם. 'עינית' מתמחה בכל הסגמנטים והקטגוריות 

הקיימות בשוק, ומהווה את אחת מהשחקניות הדומיננטיות 
ביותר בישראל בשוק האופטיקה. הדגמים החדשים מצטיינים 

בעיצוב מוקפד, המתכתב עם כל מה שחם ועדכני בעולם האופנה, 
ומעניקים מענה מושלם של איכות מעולה וסטייל משובח. לכל זאת מצטרף השירות האדיב, 

ההתאמה האישית והסבלנות המפורסמת, אותם ניתן לפגוש בסניפי 'עינית'. ב'עינית' מאמינים 
כי התקשורת עם הלקוח לא מסתיימת ברגע שגיהצתם את האשראי, אלא הרבה מעבר לזה. 

הודות לצוות אנשי מכירות מסור, החברה מטפחת קשר רצוף עם לקוחותיה ורואה את עצמה 
כחברה ושותפה לדרך האישית של כל צרכן וצרכן.

אין סעודת שבת, מפגש משפחתי או סתם ארוחה בלי 
חומוס אחלה ועכשיו נותנים באחלה טאצ' משפחתי לסדרת 

החומוס ב"סדרה המובחרת" העשיר בטחינה גולמית 
ומעניקים לו תוספת תבלינים בטעמים אהובים, שמתאימה 

במיוחד למנגל ולפיקניקים: חומוס עם תבלין על האש, 
חומוס עם תבלין שווארמה וחומוס עם תבלין פלאפל. 

תטעמו, תתפנקו. חומוס אחלה הוא חומוס אסלי איכותי 
שמתחיל בחומרי גלם מובחרים, עם גרגרי חומוס מעולים 

שגדלו בארץ וזכו להשקעה מוקפדת מהרגע הראשון. 
במטבח של אחלה הם הושרו ובושלו בקפידה ולמרקם מפנק 

של 20% טחינה גולמית משובחת, תבלינים ומלח לימון 
עם מעט מאוד חומר משמר, במרקם מפנק– בדיוק כמו 

בחומוסייה ובטעם הייחודי של אחלה. כשרות: בד"ץ שארית 
ישראל.

חם... רותח... מתקרררר!
הקיץ כבר כאן, מזג האוויר הולך ומתחמם, ורק אתם עדיין לא התכוננתם כראוי לתקופה. הרי בסוף תקנו 

מזגן... אתם זוכרים שבסוף הקיץ שעבר, אחרי שסבלתם קצת יותר מדי -  הבטחתם לעצמכם, לא עוד! 
בקיץ הקרוב אתם תיהנו ממזגן נעים וקריר, שיאפשר לבני המשפחה שלכם לחיות בשמחה ובשלווה, 

באוויר ובאווירה נעימה ומזמינה.  ב'שיא החשמל והמיזוג' יוצאים במבצע: "אין בית בלי מזגן", במסגרת 
המבצע ניתנת האפשרות לרכוש מזגנים מהמותגים החזקים בענף החשמל, בעלויות נמוכות במיוחד וגם 

ב-36 תשלומים!!! המבצע מאפשר לכל משפחה ומשפחה, להעניק לעצמה את האפשרות למזג את הבית 
בלי להרגיש בכיס. ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' מסננים עבורכם את המוצרים המתאימים, לכן כל מוצרי 

החשמל שמוצעים למכירה, הינם מאושרים הלכתית ועומדים בתקני הכשרות המחמירים ביותר. אתם 
מוזמנים להתייעץ עם נציגי השירות שלנו, שהינם אנ"ש, הבקיאים באפשרויות השונות העומדות בפניכם 

ולהזמין את המזגן המתאים בדיוק לכם. לבירור על הסניף הקרוב לביתכם התקשרו: 03-5045000
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AHAVA משיקה מארז מתנה 
מפנק, DARE TO GLOW הכולל 

את המוצרים האהובים ביותר של 
AHAVA במהדורה מוגבלת 
ונוצצת במיוחד. מחיר: 129 ₪

מותג סקין גארד גאה להשיק את סדרת 
"Tropical Summer" - ספריי שקוף 

להגנה גבוהה גם על עור בהיר מאד במגוון 
של 3 ניחוחות טרופיים: מנגו – קיווי, אננס 

- ליצ'י וקוקוס – ליים. מחיר: 40 ₪  

מבצע לוהט ברשת ניין 
ווסט: עד 30% הנחה על כל 
החנות, כולל על הקולקציה 
החדשה! עד ה-30.5.19 או 

עד גמר המלאי

SeboCalm משיקה: 
דאודורנט אנטי-
פרספרנט לעור 

רגיש ב-3 ניחוחות 
מרעננים: ניחוח 

רענן יוניסקס, ניחוח 
פאוודר לאישה, ניחוח 
לגבר. מחיר: 49.90 ₪

 רשת חנויות 
האופנה קמדן אנד 
שוז מציגה כפכפי 
פפיונים מדליקים 

הזמינים בשלל 
צבעים

רשת האיפור והטיפוח SACARA משיקה 
לטיפוח השפתיים 2 ב-1 פילינג להחלקת 
השפתיים מצד אחד ושפתון צבע מועשר 

MAYBELLINE NEW בלחות מהצד השני. מחיר: 17.90 ₪
YORK משיק בישראל את 

השימר האינטנסיבי והמדובר 
 MASTER CHROMEבעולם

ב-2 גוונים: גולד )זהב( וגולד 

רוז )אפרסקי(. מחיר: 40 ₪

ברשת נעלי TO GO, ניתן למצוא, לא רק נעליים, אלא 
גם אקססוריז אופנתיים שיחד עם הנעליים יוצרים 

TOGO קולקציה מגוונת לכל קהל הלקוחות של רשת

אירופלקס המתמחה בפתרונות 
שינה מתקדמים משיקה 
קולקציית קיץ של סדיני 

COLOURFUL בצבעי כחול נייבי, 
אפור מטאלי, לבן ושחור רויאל 
ועשויים מ- 95% כותנה ו-5% 
לייקרה. מחיר: החל מ-170 ₪

רשת ביוטיקייר משיקים 
קולקציית בשמים 
באריזת מיקרופון 
יוקרתית בשלושה 

ניחוחות ובשלושה גוונים: 
כסף, זהב וורוד בגימור 
מראה. מחיר: 19.90 ₪ 

50ML ליחידה

מותג ההנעלה גלי 
משיק את קולקציית 

הנשים לקיץ 2019 הכולל 
נעלי סניקרס וספורט 

אופנתיים. טווח מחירים: 
₪ 249.90 149.90-

המותג קרטרס משיק: קולקציית 
תיקי החתלה אופנתית וחכמה לקיץ 
2019. ועכשיו במבצע לרגל ההשקה 

באתר קרטרס בלבד ב- 299.90 ₪ עד 
ה- 31.5.19

מותג הבית הוסטס מבית חברת אינטרסן מציג מגוון 
צלחות אוכל חד פעמיות צבעוניות, איכותיות ועשויות 

פלסטיק עבה במיוחד. המחיר: -6.90 9.90 ₪

Palmer's מציג: סדרה 
של קרמים לגוף מרכיבים 

גולמיים וטבעיים לעור מפנק, 
עשירים בוויטמינים ומינרלים. 

ניתן להשיג בבית המרקחת 
המקוון איפארמה. מחיר: 

₪ 38.17

רשת ארקוסטיל 
קיטצ'ן, משווקת המותג 

ARCOSTEEL בישראל, 
משיקה את סדרת 

 Damashiro סכיני
)דמאשירו( המיוצרות 

מפלדה יפנית איכותית. 
טווח מחירים: 49.90 

  ₪ 129.9  –



מאחורי 
הקלעים

המלצות בטיחותיות
מסמר ננעץ בכף ידו של ילד בן 5 וחצי בעת שאסף קרשים לל"ג 
בעומר • מומחי מרכז 'שניידר' מקבוצת 'הכללית' מייעצים כיצד 

נעבור את ל"ג בעומר בשלום ובזהירות

לאחרונה  הגיע  ברק  מבני  וחצי   5 בן  ילד 
במרכז  )מיון(  דחופה  לרפואה  למחלקה 
'הכללית'  מקבוצת  ילדים  לרפואת  שניידר 
עם קרש מחובר במסמר לכף ידו. הילד אסף 
קרשים לקראת ל״ג בעומר, כשלפתע הרגיש 
מסמר  מזעזע:  היה  המראה  בידו.  חד  כאב 
 - הקרשים  אחד  בתוך  תקוע  שהיה  חלוד 
השני,  מהצד  ויצא  חדר  היד,  גב  בתוך  ננעץ 

בכף ידו הקטנה של הילד.

הוריו של הילד הבהילו אותו למחלקה לרפואה 
'כללית',  של  שניידר  במרכז  )מיון(  דחופה 
מכף  המסמר  את  שניידר  מומחי  שלפו  שם 
הכולל  לזיהומים  מונע  לטיפול  ודאגו  ידו, 
אמו  אנטיביוטיקה.  ומתן  טטנוס  זריקת 
מההורים  מבקשת  ״אני  אמרה:  הילד  של 
איסוף  בעת  הקטנים  הילדים  על  להשגיח 
כאלה.  מצבים  מפני  אותם  ולהזהיר  קרשים 
הסתיים  שלנו  המקרה  הגדולה,  לשמחתנו 

בטוב״.

המחלקה  מנהל  ויסמן,  יחזקאל  פרופ' 
מקבוצת  'שניידר'  במרכז  דחופה  לרפואה 
הקרשים,  איסוף  בעת  כי  מזהיר  'הכללית', 
מתכות  עם  קרשים  מאיסוף  להימנע  חשוב 
ומסמרים,  בכדי שלא יקרו מקרים מעין אלו.

בנוסף ממליץ פרופ' יחזקאל ויסמן, להימנע מחיפוש קרשים בשדות פתוחים, מחשש להכשת נחש. את 
המדורה כדאי להקים בשטח נקי מקוצים ומעשבים, ובמרחק ממבנים, וכן להימנע מהעמדת הקרשים 
ויגרמו להתלקחות. מומלץ לנעול נעליים גבוהות להגנה על הגוף מפני עקיצות  יפלו  לגובה בכדי שלא 

זוחלים ושרצים הנמשכים אל חום המדורה.

לקראת ל"ג בעומר מפרסמים המומחים במחלקה לחינוך וקידום הבריאות 
בשירותי בריאות 'כללית' מספר המלצות בטיחותיות, בכדי  לעבור את 

ל"ג בעומר בשלום:

• אין לאסוף קרשים עם מסמרים העלולים לגרום לחתכים ופציעות.
• מומלץ שאדם מבוגר ילווה את תהליך הקמת המדורה.

• אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל, ליד עצים, שיחים או מתקני דלק.
לחום     הנמשכים  זוחלים  של  עקיצות  מפני  להגנה  ארוך  לבוש  וללבוש  גבוהות  נעליים  לנעול  חשוב   •

המדורה.

• אין להקים את המדורה במקומות נטושים מחשש להכשת נחשים.
• יש להצטייד בתיק עזרה ראשונה.

• יש להחזיק בקרבת המדורה 2 דליי מים מלאים למקרה של התפשטות השריפה.
ביושבים  ולפגוע  להתפוצץ  העלולים  חזיזים,  או  תרסיס,  מיכל  בוערת  למדורה  לזרוק  בתכלית  אסור   •

סביב המדורה.

• יש לזכור כי עשן יכול לכשעצמו לגרום לנזק לריאות. נזק זה יכול להתבטא שעות לאחר החשיפה בקשיי 
נשימה,   שיעול ונשימה מהירה ומחייב פנייה לרופא.

• חשוב להרחיק את הילדים ממקור האש על מנת למנוע כוויה.
• במקרה ואחזה אש בבגדים, יש לשכב על הקרקע ולהתגלגל מספר פעמים.

• ניתן להשתמש בשמיכה או במגבת גדולה כדי לעטוף את הנפגע.
• במקרה של כוויה יש לשפוך אך ורק מי ברז על הכווייה ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי בהקדם.

טלפון 03-7707300

<<< לפרטים >>>

 שפע של משרות  שכר גבוה

C לרישיון C1 שדרוג מרישיון 
   גיוס מיידי  תנאים מעולים 

 על חשבון החברה

נהגים בעלי
רישיון למשאיות
של עד 12 טון )בעלי וותק של שנה( 

ומעל 15 טון

דרושים!

7 7י' אייר תשע"ט 15/5/19כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



 
  

אגף
תשתיות ופיתוח
מחלקת תחבורה

בס“ד

כחלק מהפעילויות לשיפור ולשדרוג מצב התנועה באזורים 
שונים העיר,

רחוב המכבים הופך לרחוב דו סיטרי
בקטע אברבנאל – אם המושבות,

השינוי יתבצע החל מיום ראשון, י"ד באייר ה'תשע"ט (19/5/19).

זהו חלק משיפורי התנועה, ובכוונת העירייה לבצע שיפורים 
ושדרוג בהמשך הזמן, גם באזורים נוספים.

שינוי הכיוון – הכיוון לשיפור ולשדרוג

 
  

אגף 
החינוך משרד החינוך

 אגף שפ"י
תחום הורים

ומשפחה

 43 שנות פיתוח מצויינות ערכית ומקצועית
עם סגל מנחות בכיר ומקצועי המומחה בתחום!
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הידעת כי דווקא הכאב והקושי
הם הגורמים המובילים

לצמיחה אמיתית?

אם הנך עומדת מול אתגרים אלו, ורוצה תשובות טובות יותר – 
בואי והבטיחי את מקומך באחת מקבוצות האמהות הנפתחות בימים אלו, 

במסגרת המכון החרדי להכשרת מנחות הורים בבני ברק.

• ניתנת גם הזדמנות להנחיה משפחתית פרטנית 
  עלות ההנחיה 120  ₪ למפגש

  עלות סדנא קבוצתית  130 ₪ לחודש
• פתיחת הסדנאות מותנת במספר הנרשמות.

 תנתן העדפה למשתתפות בקבוצות המעונינות אח"כ להכשיר עצמן כמנחות הורים

פרטים והרשמה בפל':  0527185320 - רחל  | 0504168012 - שרי

סמל משרד החינוך – תחום הורים ומשפחה

בכותרת : המכון להכשרת. מנחות הורים  
ולמחוק 'ויועצות חינוכיות'

 

43 שנות פיתוח מצוינות

 

אתגרי המשפחה המתמודדת עם ילד  מיוחד

הידעת כי דווקא הכאב והקושי הם הגורמים 
המובילים לצמיחה אמיתית?

ולמחוק את אתגרי המשפחה בשלב נשואי 
הילדים

 

עלות סדנא מקבוצתית 130 ש"י לחודש

 

אתגרי המשפחה
המתמודדת עם הילד המיוחד

מספר המשתתפות מוגבל כל הקודמת זוכה.

אם את רוצה "לגדל ולגדול"
עם ילדיך ומשפחתך, 
בואי והצטרפי לסדנת אמהות חויתית.

לפניך נושאים לבחירה:

המאפיינים של הגילאים
השונים במשפחה 

הידעת כי מעברים הם אתגר
של סיכוי וסיכון? 

בתוכנית:
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אנו שמחים להזמין אתכם

בס“ד

ליום הכשרה והערכות

לקראת קייטנות הקיץ
יום שני, ז' בסיוון תשע“ט

(10.06.19)
אסרו חג שבועות 

אולמי משואות בני ברק
14:00-8:00

להרשמה ליום הכשרה ארצי למנהלי קייטנות חרדים,
באולם ’משואות‘ בבני ברק  באתר משרד החינוך בלינק הבא:

http://bit.ly/2vvhXg6

הכנס מיועד לגברים ולנשים בהפרדה מלאה

הפקה:

כנס ההכשרה
הארצי

מנהלים/ות ורכזי/ות קיטנות,

רוצים להציג
תכנית/ מופע/ שירותים

שונים ביריד?

צרו קשר:
sales@tarbuta.co.il

054-8480309

קורס הכשרה

קורס הכשרה מטעם משרד 
החינוך להנפקת רשיון קייטנה.

יריד תכניות,
הפעלות ושירותים

כל מה שהקיטנה שלכם צריכה 
ובמחירים אטרקטיביים.

למנהלי
קיטנות קיץ

ההרצאה אי"ה תתקיים ביום שני, ט"ו אייר ה‘תשע"ט (20/5/19)
בשעה 19:00 בערב

במרכז יום לקשיש, רח' בעל התניא 34 בני ברק

מרכז שקדמרכז שקד
תמיכה וסיוע לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: ב', ד', ה' 14:30-8:30, יום ג' 18:00-11:00 
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-6186832 | 03-5092957 | מייל

האגף
לשירותים 
חברתיים

כניסה חופשית | הפרדה בין גברים לנשים

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

מתמודדים עם חובות כלכליים? 

בואו להכיר את

"עמותת ידיד"
ולקבל מידע על פעילות העמותה 

הפועלת ללא מטרות רווח באמצעות אנשי מקצוע מומחים 
בכדי להבין ולממש את המגיע לכם.

מתקשים לעמוד בתשלומים?
מתמודדים מול בירוקרטיה ממשלתית?
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 10 מילים  1,000,000 קוראים
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03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 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 2,820,000 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

באר שבע

י’-יב’ באייר תשע”ט
15/5-17/5/2019  

+5 חדרים

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,400,000 גמיש, בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת+ 
חניה גדולה, שמושכרת  

ב-3,100 ש"ח 3,000,000 
ש"ח גמיש. בלעדי. תיווך 

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

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל-1,000,000 ש"ח 
להשקעה/מגורים/מחולקות 

_____________________________________________)20-20(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)20-20(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

 בקוטלר 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה 2 יחידות חדשות 
ומושכרות ב- 6,200 
ש"ח, אפש' לטאבו 

משותף, מאווררות ועם 
נוף פתוח 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)09-09(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהאי גאון במקום הכי 
טוב!! דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 מטר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות/טאבו משותף 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 באחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

4-4.5 חדרים

 בזכרון מאיר 5 חד' 
110 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
4 כ"א, חזית + גג של 90 
מ"ר מרוצף, צמוד בטאבו 

2,980,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

וילות ובתים

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בית פרטי, 5 חד' 98 
מ"ר נטו + חצר פנימי, 

בשכונה שומרי מצוות, ליד 
ביה"כ "הכיפה". משופץ יסודי 
ומשודרג, פנוי מיידי. בקרבת 

מרכזים מסחריים. חנייה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח.
054-7911775)20-20(_____________________________________________ אופקים

בית שמש

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! *5 חד' 130 מ"ר, 

1,890,000 ש"ח. *7 חד' 190 
מ"ר 1,920,000 ש"ח. 

054-3050561 - "הראשון 
_____________________________________________)18-21(בתיווך"

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

מדהים, חדשה, כשנתיים 
מהקבלן, לל"ת
054-6287000)18-25(_____________________________________________

 ללא תיווך בחברון כ-5 חד 
+אופציה ,יפהיפיה 130 מ"ר 4 
כ"א קומה ב' 2,340,000 ש"ח

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

 צמודה לקהילה, 
להשקעה/מגורים 4 חד' 70 

מ"ר, ק"ג ממוזגת, דו"ש מיידי. 
585,000 ש"ח. לל"ת 

_____________________________________________)19-20ל(054-8426066 058-3225889

 למכירה דירת סטודיו 24 
מ"ר משופצת קומפלט ללא 

תיווך. 480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(050-8312667

 בדון יוסף 5 חד' + יחידת 
דיור ק. קרקע 2,500,000 
ש"ח. *ברביעקיבא ק"ק 

מחולקת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(052-7656970

 למכירה בבלעדיות 
דופלקס נדיר ברמת אלחנן 

180 מ"ר שווה לראות!
)19-22(054-3182956 חני

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית 
+ סוכה גדולה + מרפסות + 

חניה בטאבו לל"ת.
_____________________________________________)19-22ל(050-7708276

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעיד תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
מ"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 דופלקס גג 8 חדרים
, 240 מ"ר, במוהליבר, 

בבלעדיות.
)19-22(רפי 055-6708295

וילות ובתים
 בית פרטי, אזור בית 

הכנסת הגדול, במחיר מציאה 
3,600,000. תיווך ב"ב

050-9094402)19-22(_____________________________________________

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 073-706-9399 

3-3.5 חדרים
 3 חד' משופצת, קומה ג' 

ליד הקהילה 475,000 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ל(מושכרת. 050-4113791

אלעד

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה בעליון!! 4 חד' מרווחת 
ומטופחת רק 1,420,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20(גמיש. 054-9422194

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה בעליון!! 3 חד' מרווחת 
+ יח' הורים רק 1,300,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח גמיש. 052-5752500

 שכונה ה' רחוב חוגלה 
המבוקשת דירה מחולקת ל-2 

יחידות דיור מושכרות 5,200 
ש"ח. משה אלוש אבני דרך

054-3255667)20-20(_____________________________________________

 שכונה ו' החדש רחוב 
מבצע נחשון מחולקת ליחידות 

דיור משכרות 5-600 ש"ח. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667)20-20(_____________________________________________

 שכונה ב' רחוב בני אור 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מושכרות 4,800 ש"ח. משה 
אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירה מחולקת בדימונה 
ל-2 יחדיות דיור מושכרות 

3000 ש"ח. רק 455 אל"ש כל 
הקודם זוכה. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך 054-3255667

 שכונה ה' רחוב העליה 
מחולקת ל-2 יחידות. משה 

אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 עמלת התיווך כוללת 
ניהול נכס לשנה הראשונה על 
קנית דירה. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך 054-3255667

 בקריה אור שמח קומה 
שלישית 3 חדרים אופציה 
הרחבה לשתי חדרים ללא 

גג 80 מ"ר 1,400,000 ש"ח 
גמיש. BB תיווך נכסים ונדלן

054-7997077)20-20(_____________________________________________

 באפשטיין 3 חד' 
1,495,000 *באלישע 3 חד' 
1,595,000 *בחברון 3 חד' 
_____________________________________________)20-23(050-4141926 אלבה נדל"ן

 פרויקט חדש בבנית שלד 
ברבי עקיבא, דירות 4.5 חד' 
_____________________________________________)20-23ל(ישירות מקבלן. 03-5785777

 ב"הרב קוק" 4 חד' 
+ ק"ק + חזית + א. בניה 
1,750,000 ש"ח. **4 חד' 
+ ק"א + מעלית + חזית. 

1,750,000 ש"ח. **3 חד' + 
2 חד' + גג + מעלית + ק"ד 
2,100,000 ש"ח. **3.5 חד' 
+ מעלית + נוף. 1,600,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)20-20(_____________________________________________

 ב"אדמור מגור-רוזובסקי" 
6 חד' + חזית + מעלי. 

2,720,000 ש"ח. **5 חד' + 
2 חד' + גג + מעלית. כ-260 
מ"ר 3,100,000 ש"ח בלעדי 

_____________________________________________)20-20(ל"תיווך-שפיצר" 03-6188685

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במיקום הכי מרכזי ושקט 
בבני ברק ק"א, 6 דיירים 

בבנין, קרוב לפרויטק 
אוסם, ענקית שמורה.

_____________________________________________)20-23(לפרטים: 053-2475946

 במרכז! 75 מ"ר משופצת 
ק"ג + א. בניה בגג בטון 
1,730,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 במרכז ר'-עקיבא ק"א 
חזית 65 מ"ר מפוארת חלון 
ראוה גדול לעסק או מגורים 

1,600,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 לבעלי יכולת! 
בברויאר! 7 חד', כמו בית 
פרטי! "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניין חדיש 
דירת גן 5 חד' 115 מ"ר + 

חצר 30 מ"ר + חצר 30 מ"ר 
חדשה 2,400,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

 בשיכון-ג' ד. גן מפוארת! 
300 מ"ר 6 חד' ענקית! + 

חזר ענקית 4,300,000 ש"ח 
מפתח ב-"אפיק-נכסים" -03

053-3128884 5791514)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' 
בבנין חדש דירת גן 

5 חד' כ-135 מ"ר + 
חצר כ-75 מ"ר כניסה 

מיידית. 2,800,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא רח' 
שקט דופלקס 7 חד' בבניין 

בוטיק 160 מ"ר ק"ג + מעלית 
+ חניה חזית מצב חדש 

2,950,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
ברב שך קרוב לר"ע חזית 

קומה ג' כ-140 מ' בנוי )קומה 
עליונה מעץ( 1,800,000 תיווך 

_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר 6 חד' חזית 
קומה ד' + מעלית + חנייה 
3,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 4 
מרפסות + סוכה גדולה 2 כ"א 

_____________________________________________)20-20(דוד-תיווך 050-4122744

 בעמיאל דופלקס 7 חד' 
4 שירותים מטבח ענק לל"ת 

_____________________________________________)20-31(2,950 ש"ח. 058-5777040

 בשיכון ה' ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חד' 

משופצים ק"ב ואחרונה 
ומעליה 2 יחידות 

המושכרות 4,500 ש"ח. 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש 
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר 

ק"א ו-ב' + מעלית + חניה 
משופצת סלון ענק 2,800,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשכונת אור 
החיים דופלקס 6 חד' 260 

מ"ר משופצת סלון גדול 
ק"ד + מעלית + חניה חזית 
3,300,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בשיכון 
ג'!! 5 חד' במצב חדש!! 

מעלית, חניה, מחסן, 
מרפסת שמש גדולה 

)סוכה( 3 שירותים 
+ יחידת הורים + 

תוספות!! נוף פתוח! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)20-20(_____________________________________________

 באזור העירייה 130 
מטר 5 חד' גדולה ומושקעת 
אפשרות ליחידה 2,400,000 

B.D.A  054-8449423 20-20(תיווך(_____________________________________________

 בלוין דירת גן 130 מ"ר בנוי 
+ גינה חדשה לאכלוס. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 בעובדיה 5 חד' נדירה, 
ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 באשל אברהם כ-5 חד', 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה 

2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 נדירה! בסלנט 5 חד', 
4 כ"א, 3 דיירים בבניין 

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

050-4999465)20-20(_____________________________________________

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

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

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בויז'ניץ 5 חד', ק"א, 
חזית! מפוארת! + 

יחידת דיור עצמאית 
מושכרת!בלעדי ל"אביחי-

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! באזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבניין( 

5 חד' ענקית 150 מ"ר ק"ב 
חזית + חניה כפולה 4 כ"א 

מצב מעולה 2,550,000 ש"ח. 
גמיש. א. פנחסי

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 4.5 
חד' מושקעת מאוד! יפיפיה 

כחדשה ק"ב + מרפסת סוכה 
ענקית 2,490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 נדירה! ליד יהודה הנשיא 
יוקרתי ושקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,600,000 ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514 

 בבלעדיות! בראדזמין/
רוזובסקי, 5 חד' מושקעת, 

ק"ג + מעלית. **בבלעדיות!! 
באבני נזר 5 חד' + גג 

)דופלקס( + מעלית, "תיווך-
_____________________________________________)20-20(אריה" 0533-172-172

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר! ישירות 

מהקבלן! מבצעים חמים 
לחודש הקרוב! "אביחי-
_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 בבר אילן, חדשה! 4 
חד', ק"ב חזית, בלעדי 

ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010)20-20(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 4.5 חד' + 
מ. שמש גדולה 125 מ"ר ק"א 

+ מעלית חזית 2,100,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באיזור הרב שך 4 חד' -80 
מר + מרפסת פתוחה 11 מ"ר 

ק"א חזית 3 כ"א משופצת 
1,750,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור ס. 
אזר 4 חד' 90 מ"ר יפיפיה 

כחדשה ק"ג 1,870,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה 
בגמר בניה 4 חד' 105 מ"ר 

1,970,000 ש"ח. "אפיק-
נכסים" 03-5791514

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 4.5 חד' באברבנאל 
הצבי + גג בטון משופצת 

מהיסוד קומה ג' חזית 
1,700,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,760,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/ב"ב 4 חד' 
כ-90 מ"ר קומה-א' משופצת 

+ א. כ-38 בצד סוכה 
1,430,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)20-20(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בקרית 
הרצוג! 4.5 חד', ק"ד 

+ אופציה, שולם היטל 
השבחה! "אביחי-

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 בגולומב 4 חד' חדשה 
מקבלן, ק"ב, חזית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניין חדש בזכרון 
מאיר, 4 חד' יפיפיה, חזיתית, 
2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 4 

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

052-3344721)20-20(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בנין חדש 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 באזור תחילת הרב קוק 
כ-4 חד' משופצת מהיסוד, 

ק"א 1,930,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 באבוחצירא בלעדי! 
4 חד' ק"ג חזית 95 מ' 
משופצת להיכנס מיידי 

רק ב- 1,580,000 ש"ח. 
"אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חד' 
בלעדי! ק"ג חזית + 

אופציות דירה מעולה 
במחיר לסגירה מדהים 
רק 1,580,000 ש"ח.  

"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 הרצל, 3 חד', מטבח 

שמור קומה 2, 54 מ' איזור 
מתחרד 965,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)20-20(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין קטן 
ומפואר 4 חד' עם נוף + 

יחידת הורים קומה ב' 
+ מעלית ב-2,150,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו בבניין חדש 4 חד' 

מפוארת ביותר עורפית 
שקטה ומאווררת + מחסן 

וחניה רק 1,850,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)20-20(_____________________________________________



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

 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

2-2.5 חדרים

 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 
_____________________________________________)50-24/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

4-4.5 חדרים

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)20-20(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 מ"ר 
משופצת ומרוהטת + מעליות 

+ נוף פנורמי + בית כנסת 
בבניין 380,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)20-20(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717)20-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

י’-יב’ באייר תשע”ט  15/5-17/5/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה מהקבלן 
3 חד' 80 מ"ר מוכנה למגורים + 
אופציה לחדר רביעי עם מעטפת 

850,000 ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

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

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,700 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)20-20(_____________________________________________

 בקרית שמואל 140 מ"ר, 
5 חד', משופצת ויפה, סלון 

ענק, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 
משופצת חלקית, 770,000 

ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)20-20(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

מ"ר + מרפסת סוכה + נוף 
לכנרת + אופ' ליח"ד של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666)20-20(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן 
אופ' למכירת הגג בנפרד 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 920,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)20-20(050-7333404, תיווך הצבי

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)20-20(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
מקוצק 3 חד' 70 מ"ר 

ק"ג עם מעלית, עורפית. 
1,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)20-20(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-19(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת קומפלט בק"א 
+ שוכר לטווח ארוך 520,000 

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ביהודה הנשיא/דקר 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 

במצב טוב חזית, ק"ב עם 
אופ' להרחבה ל-120 מ"ר 

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

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)20-20(הצבי. 053-3147717

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

מיני פנטאווז 124 מ"ר עם 
מרפסת ענקית + נוף פנורמי 

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)20-20(_____________________________________________

 באזור ק.שמואל נדירה 
ביותר!!! 3.5 מ"ר גובה הדירה, 

5 חד', 155 מ"ר, משופצת 
קומפלט + 3 מרפסות, האחת 

30 מ"ר סוכה בקומה ב' + 
גג מוצמד בטאבו עם אופציה 
לבניית דירה נוספת, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח לחודש, 820,000 
ש"ח סופי!! "תיווך הצבי"

04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברחוב פרל, 94 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג בטון 
עם נוף פתוח, מאווררת, 
1,730,000 ש"ח, מיידי. 

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

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

דימונה

 בק.שמואל קומת כניסה, 
משופצת קומפלט, 40 מ"ר, 

באזור מעולה, מושכרת 
ב- 1,800 ש"ח, 520,000 ש"ח 

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

 דו משפחתי, 150 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות + נוף 
לכינרת + גינה גדולה + 

אופציה ל- 2 יחידות של 80 
מ"ר, ביחד 1.3 מליון בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 
4 חד' + נוף , ק"א+ חניה 

ומחסן בטאבו, מסודרת ויפה, 
750,000 ש"ח בלבד, סופי. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

 בק.שמואל בקומה א', 4 
חד', משופצת ויפה +  חניה 
ומחסן, 750,000 ש"ח בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 125 מ"ר, 4 חד' + 
מרפסת ענקית חלק ממנה 

סוכה + נוף לכנרת + אופציה 
לחדר חמישי, משופצת ויפה, 

מושכרת ב-2,800 ש"ח. 
770,000 ש"ח. "תיווך הצבי" 

053-3314717 04-671666)20-20(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 למכירה דירה ברח' עזרא 
34, 70 מ"ר קומה ראשונה. 

_____________________________________________)16-20ל(052-2631746

 בק. הרצוג 3 חד' קומה ב' 
+ אופציות בניה, 1,350,000 

ש"ח לל"ת. 050-8221132
_____________________________________________)18-21ל(053-2703924

ירוחם

 בקרית צאנז 3 חד' 85 
מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)18-25(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' שבטי 
ישראל, חזית, משופצת, ק"ג 

1,520,000 לל"ת. 
_____________________________________________)19-20ל(050-4111120

 בהזדמנות נדירה דירת 3 
חד' ברח' בית יוסף.

052-3330965)19-20(_____________________________________________

 2 חד' במעלות דפנה,
ק. כניסה,30מ"ר 950,000ש"ח 
_____________________________________________)19-20ל(053-3183230 054-8428443

לפרסום
03-6162228

 ביהושוע, בגן העיר 
4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 2,100,000 

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

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

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3.5 חד' משופצים 
+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 ברחוב אהרונסון, 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 

ב', משופצים ברמה 
גבוהה, 1,920,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר 
מינץ, דירת 3 חדרים 
+ יחידה מושכרת ב- 

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 בבלעדיות בסמטת רחל 3 
חד' קו 2. 66 מטר, 1,410,000  
_____________________________________________)20-20("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור, 3 חד' 
ק"א + סוכה, 2 כיווני אויר, 

משופצת 1,320,000  "פנחס 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בפ"כ 3 חד' 
ק"2, אופציה בגג בצד, יש 
חתימות שכנים.  "פנחס 

_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית + 

היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 יש לך חלום לבנות, 
אבל עייף מהבירוקרטיה? 
"אביחי-מתווכים" דואגים 

לכם להוצאת ההיתרים 
מהתחלה ועד הסוף! 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 באברבנאל! 3 חד', 
חזית! ק"ג, מטופחת 

ויפה! אופציה מוחשית, 
רק 1,375,000 ש"ח 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר מיקום מעולה 3 חד' 

70 מ"ר ק"2.5 אחרונה א. בגג 
כולל היתרים 52 מ"ר משפוצת 

חזית פונה לנוף + חניה 
1,670,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בחבקוק 3 חד' 85 מ"ר 
ק"ב חזית 3 כ"א שמורה 

ומטופחת לל"ת 1,850,000 
_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 053-3117081

 א. יגאל 3 חד' כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,520,000 א. להרחבה "תיווך 
_____________________________________________)20-20(משגב לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. קוק כ-3 חד' 
כ-64 מ"ר שמורה + 100% 

חתימות לג. רעפים 1,570,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)20-20(_____________________________________________

 א. שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ-64 מ"ר קומה-ב' משופצת 
+ א. כ-40 מ"ר 1,310,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)20-20(_____________________________________________

 בלעדי!! ז'בוטינסקי-
עורפי כ. משיכון-ה', 3, כ-64 
מ"ר א. להרחבה צד/וג. בטון 

1,315,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)20-20(לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! נויפלד 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת ממוזגת 

+ א. להרחבה 1,330,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)20-20(_____________________________________________

 מיידי!! א. קובלסקי 3 חד' 
כ-66 מ"ר כ-60 מ"ר מעטפת-
בנוי. 1,470,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)20-20(משגב לדיור" 052-5222690

 למכירה בבלעדיות בנורוק 
3 חדרים + יחידת דיור ק' 4 

משופצות גג בטון 1,620,000 
ש"ח. "פנחס נכסים"

055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
3.5 חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 

משופצת + סוכה גדולה 
1,520,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הנביאים 
רמת אהרון 3 חד' מרווחת 75 

מ"ר ק"א חזית מצב מצויין 
+ מרפסת סוכה על רלסים 
1,790,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות במרכז! בגמר 
שלד 3 חד' רק 1,560,000 
ש"ח! *4 חד'+ מ. שמש 

*פנטהאוז יחיד בקומה 180 
מ"ר + נוף "אפיק-נכסים"

053-3128884 03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' ברחוב חידא 
קומה א' 70 מ' + סוכה 

משופצת 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 בגני טל 3 חד' )+חצי( 
+ מעלית + חניה + 

סוכה!!! במצב חדש!!! 
פוטנציאל ל-4 חד'!! נוף 

פתוח! "אלוני נכסים" 
052-7610603)20-20(_____________________________________________

 למהירי החלטה 
באברבנאל 3.5 חד' גדולה 

ומרווחת, ק"ג, 90 מ"ר חזית + 
אופ' גדולה דוד-תיווך

050-4122744)20-20(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 חדרים 
גדולה משופצת כחדשה חזית 

+ חניה 2,200,000 גמיש. 
B.D.A 054-8449423 20-20(תיווך(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, דירה 
3.5 חד' גדולה 95 מטר ק"א 
יפה 1,950,000 כמידי תיווך 

B.D.A 054-8449423)20-20(_____________________________________________

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

חד' החל מ-1,560,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)20-20(_____________________________________________

 בגולומב 3.5 חד' חדשה 
לאכלוס, ק"ב, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניין חדש, בזכרון-מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 בבעל התניא 3 חד' 
ענקית + חניה, חזית, נוף 
מדהים, 1,870,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
3 חד' ק"ב עם מעטפת 
סגורה 120 מ"ר מיקום 

מדהים רק ב-1,460,000 
ש"ח גמיש, מיידי! 
"אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה + מעלית 

+ חניה בטאבו רק 
ב-1,380,000 ש"ח מיידי. 
בלעדי "אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 3 
חד' כ-75 מטר, משופצת 

כחדשה + 2 יח"ד חדשים. 
B.D.A 2,600,000 תיווך

_____________________________________________)20-20(054-8449423 אבי

 בשיכון ה' יח"ד 2 חד' 
טאבו מסודר! כניסה פרטית. 
מפוארת, מרוהטת, ומושכרת 

830,000 ש"ח. אדי נדלן 
054-8493483)20-20(_____________________________________________

 לסגור!! א. בנימין-
אברהם כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר 

קומה-א2 שמורה א. להרחבה 
1,175,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)20-20(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ביהודה הנשיא 2 
חד' 50 מ"ר ק"א + אופציה 

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,550,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפ"כ מתחרדים 
כ-2.5 חד' 50 מטר מסודרת 

קומה א' 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 דירה קומה א' 3 חד' 
מאזור מרכזי רק 360 אל"ש. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
נמוכים באוד עם השבחה 

עתידית. משה אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
נייברג דירת 4 חד' 130 מטר 

+ מחסן + חנייה + מרפסת, 
קומה 4 מיקום מרכזי ונגיש. 
680,000 פוטנציאל מצויין. 
RE/ 050-244-244-6 עינב

MAX)20-20(_____________________________________________

 רח' ביאליק בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

מסודרת 580 גמיש. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)20-20(_____________________________________________

 בשיכון א' דירת 3 חד' 
+ מרפסת + גינה מושכרת 

ב-1,700 קומה ראשונה 
460,000 ש"ח. עינב

RE/MAX 050-244-244-6)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בית קרקע 4 חד' באזור 

החרדי מושכרת ב-2,500 ש"ח 
רק 595 אל"ש כל הקודם 
זוכה. משה אלוש אבני דרך

054-3255667)20-20(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ירוחם דירת 2.5 חד' קומה 

ב' 310 אל"ש. משה אלוש 
_____________________________________________)20-20(אבני דרך 054-3255667

 ברמות זרחי: וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף גישה נוחה. 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5173375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )147 מ"ר נטו(+ גינה 
+ מרפסות, גישה נוחה. 
ע"י ביהכ"נ נווה-אברהם. 

רק 2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5173375

דופלקסים
 ברמות א': ייחודית דופלקס 

מחולקת לשתי דירות נפרדות 
150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 

2,050,000 ש"ח. גמיש. יש 
אופציות הרחבה בדירה.

BB תיווך נכסים ונדלן
054-7997077)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' בבנין 
חדש יוקרתי )120 מ"ר נטו( + 

מרפסת סוכה 42 מ"ר, נוף! 
חדרים גדולים! 3,050,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5173375)20-20(_____________________________________________

 ברמות ב': 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין יוקרתי. 
מחסן )8 מ"ר( 2,150,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5173375)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין חדש יוקרתי, 
2 מרפסות, נוף מהמם, יח' 
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5173375

 ברמות א': 4 חד' בבניין 
חדש יוקרתי + 2 מרפסות )35 

מ"ר( + גינה, מחסן, 2 חניות 
פרטיות, נוף 2,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5173375

 בסורוצקין 4 חד' 80 מ"ר 
שופעת שמש 3 כ"א מרפסת 
2,250,000 ש"ח קומה שנייה. 

BB תיווך נכסים ונדלן
054-7997077)20-20(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' ברמות ב' 
קומה ב'  +מרפסת סוכה, 
מיקום מרכזי. 1,675,000 

_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 052-4442266

 בגילה ב' בהנופך 3 חדרים 
70 מ"ר קומה ג' משופץ 

קומפלט 1,290,000 מיידי. 
052-7670012)20-23(_____________________________________________

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( לשיפוץ + מרפסת 

סוכה+ ת.ב.ע. להוסיף 24 
מ"ר ומרפסת, ק"ב 1,420,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5173375)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 2 חד' )40 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע. להוסיף 53 
מ"ר ומחסן, ק"א. 1,290,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5173375)20-20(_____________________________________________

 למכירה באזור יהודה הלוי 
)ליד העירייה(, קומת קרקע, 
70 מ"ר. 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(050-6610501 סתיו

 בדב הוז, בבנייה, 
סטנדרט גבוה, בניין ייחודי, 

דירות -5 חד' ופנטהאוז 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 נדיר! בדב הוז, 
ד'-פנטהאוז מפוארת 

ומאובזרת, נוף פתוח, 
מרפסות ענקיות "בית 
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 בכפר אברהם פ"ת דירת 
גג 4 חד' + חדר בגג + יחידת 

דיור. סוכה מעלית חניה.
_____________________________________________)FOX)20-20 נדל"ן 050-6925400

 בבן צבי-6 חד' 
מרווחת, בניין מפואר, 

ממ"ד, מ"ש, מחסן צמוד 
לדירה 2,100,000 בלבד! 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 בבלעדיות, ברוטשילד 
המבוקש, עורפית, 
משופצת, מעלית 

וחניה, מרפסת-שמש, 
1,770,000 ש"ח. "בית 
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 ביהלום, ק"א בניין 
מטופח, שמורה, מרפסת-
שמש וחניה, כדאי לראות 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 בבן גוריון כפר גנים ג' 6 
חד' , מחסן, מ. שמש, ממ"ד, 
2 חניות 140 מ"ר 2,690,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. עידן 053-2817721

 בבן צבי כפר גנים ב' 5 
חד', בנפרד ממ"ד, מרפסת 
שמש/סוכה, מעלית, 130 

מ"ר. 1,890,000 ש"ח. אתי 
054-3320655)20-20(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" רפפורט 
3, בית פתוח-ללא תיווך. יום 
שישי: 17/05/19 בין השעות 
9:00-11:00 קומה 2, כ-100 
מ"ר, מ. שמש, ממ"ד, חניה. 

_____________________________________________)20-20(צוות אביגד. 072-3957397

 בגני הדר דירת 4 חד' + 
יחדית דיור מיקום מושלם. 
_____________________________________________)FOX)20-20 נדלן 050-6925400

 בבן יהודה 4 חד', מעלית 
באזור ה-93, 1,690,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20(עידן 053-2817721

 ברצון 4 חד', מעלית, 
חניה, ממ"ד, מרפסת שמש, 

1,790,000 ש"ח.
_____________________________________________)20-20(עידן 053-2817721

 ביהלום כפר גנים א, 4 
חד', מעלית חניה 130 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח. אתי 
054-3320655)20-20(_____________________________________________

 ברוטשילד, מרווחת, 
ומשופצת, מתוכננת 

היטב כדאי לראות, 
1,410,000 ש"ח. "בית 
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 בסלומון, -3חד' 
משופצת, ק"ג, מחיר 

מציאה 1,275,000 בלבד! 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 באזור בית כנסת 
הגדול 3.5 חד' במקור עם 
מעלית כולל ממג + סוכה 

3 כיווני אוויר חזית רק 
ב-1,695,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)20-20(נכסים 050-4177750

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)20-20(_____________________________________________

 בסלנט 4 חד' גדולים + 
מעלית וחניה 1,520,000 ש"ח. 

050-3528252)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)19-19(_____________________________________________

 בהדר גנים )קהילות 
יעקב( 4 חד' + חצי - 110 מ"ר 
בנוי + 115 מ"ר גינה - מושקע 

_____________________________________________)19-19(ויפה!! 050-4811122

 מחולקת ברמב"ם 2+2 
ק"ק הכנסה 6,000 ש"ח רק 

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)19-19(_____________________________________________

 ביהודה הלוי המבוקש! 
2 חד' + חצי - מפואר מאוד. 
פוטנציאלית!! רק 1,200,000 
ש"ח. כ-70 מ"ר ק"ק - מיידי!! 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 נכסים למשקיעים. 
חוקיות! לדוג', במרכז, 
מושכרת ב-8,500 ש"ח 
מחיר 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 4 חד', ברב קאלישר 
קומה ראשונה מתוך שתים, 

055-6694843 2,200,000)20-20(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 
חדרים + אופציה לחדר 

נוסף, מושקעת + 2 
מחסנים, נוף מהמם 

לכינרת ללא תיווך 
1,100,000 גמיש.

052-7691497)20-23(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)20-20(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)20-20(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)20-20(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-26/19(_____________________________________________

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-50/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-31/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-33(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה, וג'קוזי ענק, 
משחקי חצר. פנוי לל"ג 

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-44/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

אווירה כפרית ודתית,
,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

 וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-14/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-26(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-47/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-22/19(ג'קוזי. 050-4154145

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

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

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-51/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-20/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-10/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-30/19(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-20ל(מהטיילת. 054-6511250

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-26(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)20-20(_____________________________________________

 דירה גדולה ומשופצת, 
ריהוט חדש, נוף לכנרת, 

בקרית שמואל, נקייה לפסח. 
_____________________________________________)16-20ל(053-3165679

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר 
אילן! 2 יחידות נופש 

זוגיות, 8 מיטות נקיות 
ללא מדרגות. יומי 

_____________________________________________)19-19(ושבועי. 052-7638702

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

2-2.5 חדרים

 ביגאל, 2.5 חד', 
משופצים, ק- 2.5, מיידי, 
3,700 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 050-5308742, 
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

יחידות דיור

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-29("תיווך". 050-4105896

צפת

 בפרדס כץ/הרצל יחידת 
דיור 2 חד' גדולה מאוררת 

וממוזגת, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)18-21ל(קומפלט 052-7614249

 דרושה דירה מרוהטת 
באיזור המרכז. 3 חדרי שינה + 
סלון. בתאריכים כ"א סיון - כ"ו 

תמוז )24.6 - 29.7(.
050-3541295)19-19(_____________________________________________

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

מיידי 058-4420300
_____________________________________________)18-21ל(054-3456791

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 וילה מקסימה ונקייה, 
לל"ג בעומר, חצר ענקית, 

מתקנים. רביעי-מוצ"ש. 
055-6624822)18-20(_____________________________________________

ירושלים

 במלצר 21 דירת 2 חד' 
מפוארת + סוכה ממוזגת 

ג'קוזי ומעלית. 52 מ"ר פינוי 
_____________________________________________)19-22(מיידי. 052-7613554

 2.5 חד' בבני ברק 
החרדית, ליד הבר-כל, 3,800 

_____________________________________________)19-22(ש"ח. 054-3350900

 בגיבורי ישראל, יחידה 
מרוהטת, ממוזגת ומושקעת 

שקטה, כניסה פרטית, לבודד. 
_____________________________________________)19-20ל(1,900 ש"ח. 055-6787524

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 
70 מ"ר, קומת קרקע 

מוגבהת + חצר ענקית 
600,000 ש"ח. תשואה 

5% א"א לקחת משכנתא 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 4 חד' 
קומה א', נוף מרהיב 
850,000 ש"ח מניב 

6-7% א"א לקחת 
משכנתא. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב.

053-4159884)19-22(_____________________________________________

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכינרת ו-2 דק' 

מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

 קרוב לכותל, בגאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)19-22(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ באזור רח' 
ירושלים, משופצת, מוארת, 

מושקעת ברמה גבוהה 
_____________________________________________)19-20(ומרוהטת 050-4129410

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

ומאובזרת, לשבתות 
_____________________________________________)19-26(וחגים 052-6500950

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף,  

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל , דוד"ש, לזוג 
צעיר. 2,800 ש"ח גמיש  

052-7610171)19-22(_____________________________________________

קריית אתא

קריות

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
בני ברק

דירות 
להשכרה

 ברמב"ש ג' פרוייקט 
חברון, 5 חד' + מרפסת פונה 

לפארק, ק"ב, לל"ת
054-2275382)16-20(_____________________________________________

בית שמש

 להשכרה ממושכת 5 
חד' באבן גבירול קומה ב' + 

_____________________________________________)19-20ל(מעלית. 054-8423271

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, בניין 
בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)11-21(איילה 050-5586335

 באשל אברהם דירת 
3.5 חד' קומה 1, חזית, 

ללא מעלית, מסודרת 
4,200 ש"ח בלעדי תיווך 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה יפיפיה חדשה 
במכלוף השקט 3 דק' 
הליכה מסוקולוב. 70 

מ"ר, 3 חדרים גדולים, נוף 
פנורמי מדהים!! קומה 

שלישית ואחרונה. 4,000 
_____________________________________________)19-20(ש"ח. 050-4170707

 דירת 3 חד' מסודרת 
ממוזגת בשפירא 16 ק"א 

כניסה ב' 1.6.19 3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)19-20ל(052-7114588

 בעלי נכסים - "המומחית 
שלנו - השקט שלכם" - 

משרדנו עוסק בניהול דירות, 
אחזקת מבנים, השבחת נכסים, 

קניה, מכירה, השכרה, תמ"א 
38, מגרשים, עסקי ופרטי 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)20-20(פרוייקטים. 04-8441111

 דירות קרקע עם תשואה 
עוברת )אופציה לחלוקה( החל 
מ-540,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)20-20(_____________________________________________

 דירות לחלוקה 100 מ"ר, 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)20-20(פרוייקטים. 052-2790370

 בחרדי, דירות קרקע 
מחירים אטרקטיביים, החל 

מ-650,000 ש"ח. מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 

052-2790370)20-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 הכי יפה בעיר! פנטהאוז 
ענק מעלית פרטית אפשרות 
לחלוקה לשני בתים, תשתית 
קיימת פנטהאוז גדול במחיר 

קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים. 

052-2790370)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 למכירה בסוקולוב, 4 

חד', ק"ג מיידית, 100 מ"ר, 
בהזדמנות. 730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-31(050-6610501 סתיו

רמת גן
 מציאה! דופלקס 8 
חד' 1/4 3 כ"א שכנים 
דתיים סביבה שקטה. 

2,650,000! דלוקס 
_____________________________________________)20-20(נכסים052-8555594

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית 6000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בפנקס היוקרתי 4 
חד' בבנין יוקרתי מרווחת 

ממוזגת מושקעת גינה 
וכניסה פרטית 3 חדרי 
שירותים. 6,850 ש"ח. 
לפרטים 052-7133387 

_____________________________________________)20-21(לל"ת. 

 בקרית הרצוג! 4 
חד', מסודרת + מעלית 
וחניה "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בפנקס 4 ח' גדולה 
ומטופחת ק"א + מעלית וחניה 

5,600 ש"ח. "אפיק-נכסים" 
053-3128884 03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בר' יוסי דירת 4 חד', ק"א, 
מרוהטת )אפשר ללא( 4,500 

_____________________________________________)20-23(ש"ח. 050-2808555

 בזבוטינסקי 150 דירת 
3 חד' מרווחים מאוד 90 מ"ר 
ק"ב משופצת כחדשה - שווה 

לראות. 3,850 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ל(058-7606611

 בשיכון ג' 3 חד' 60 מ"ר 
משופצת ק"א 3,900 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו 3.5 
חד' כולל סוכה משופצת 

מהיסוד קומה ראשונה 
חזית מיידי! ב-3,900 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 בבורכוב 2 חד' יפה 
ושקטה, בבניין חדש נקי 

ושקט, עדיף לזוג צעיר 2,500 
_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 053-2807550

 יחידת דיור 2.5 חד' אזור 
הרב שך מרכזי ושקט מאוד 
3500 גמיש בתהליכי סיום 

קומה ד' ללא מעלית. 
053-3120620)20-23(_____________________________________________

 בפרדס כץ 2.5 חד' 
משופצת ויפה קומת קרקע, 

ריהוט חלקי 3,100 
_____________________________________________)20-21ל(054-8423855

 בק. הרצוג 2 חד' כ-40 מ"ר 
ק"ג מרוהטת חלקית, אמבטיה, 
דו"ש, מטבח ענק 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-23ל(מיידי 052-2899085

 כ-35 מ"ר, 2 חד', 
מוהליבר 19, בנין חדש, קומה 
1- מרוהטת, מאווררת לל"ת, 

_____________________________________________)20-20(2,500 ש"ח. 054-8449114

 ברמב"ם, כ-25 מ"ר ק"1 
חדשה, יפה ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, דו"ש 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)20-23ל(052-6160852

 לארוך או קצר חדר 
ענק מרהיב ומרגיע, 2 

כיוונים קומפלט + 3 דק' 
_____________________________________________)20-22(מז'בוטינסקי. 054-8410545

 וילה יפיפיה 10 חד', 
400 מ"ר, חניה פרטית, מיזוג, 
חימום ריצפתי, יחידת הורים. 
_____________________________________________)20-23ל(10,000 ש"ח. 053-3333770

 למכירה בטבריה בניין 600 
מטר בנוי מחולק ל-14 דירות 

+ קומת מרתף + חנות קרוב 
לרב קוק 3,600,000 ש"ח. 
RE/ 050-244-244-6 עינב

MAX)20-20(_____________________________________________

 למכירה במושבה מגדל 
מגרש 1400 מטר ניתן לבנות 
5 בתים עם אופציה ל-6 נוף 

לכנרת. עינב 050-244-244-6 
RE/MAX)20-20(_____________________________________________

 דירות מחולקות, עם 
תשואה עוברת 6% לפחות. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)20-20(פרוייקטים. 052-2790370

 בשיכון ג' 90 מ"ר 
למטרה שקטה ב-6,500 

ש"ח! דלוקס נכסים
052-8555594)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קומה 1 
כניסה פרטית 4 חדרים 75 
מ"ר חזית מתאים ל-משרד, 

קליניקה, סטודיו. תיווך
050-4122744)20-20(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בבני ברק אצלנו 

תמצאו את המבחר 
הגדול בעיר בשבילך 
 BA אנחנו כאן תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)20-20(דורון

 להשכרה חנות 30 מ"ר 
ר"ע 112 מעל ווקסברגר 

מיקום חזק תיווך BA יזמות
_____________________________________________)20-20(054-4980159 דורון

 במחירי מציאה במיקומים 
מרכזיים לרגל פרישה! המלצת 

השבוע! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים. 

052-2790370)20-20(_____________________________________________

 במרכז! חנות 40 מ"ר 
לכל מטרה! 7,400 ש"ח 

_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 להשכרה חנות 16 מ' 
+ חצר )מספרה פעילה 

לשעבר( בז'בוטינסקי 
הרב שך מקום פעיל 

מאוד משופץ מהיסוד 
2,600 יוסף: -054

5500263)20-20(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
במרכז-ר"ע חנות ענקית, 2 

חזיתות תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
חנות במרכז רימונים 

25 מ"ר חזית להשומר 
כניסה מיידית לכל מטרה 
לפרטים נוספים "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לרבי עקיבא מחסן 

להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 

2000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 שטחי מסחר בב"ב 
בפרל 28, בנין חדש, ב"ב, בין 
20-85 מ"ר לכל מטרה גישה 

למשאית לל"ת, מיידי!
054-8449114)20-20(_____________________________________________

 80 מ"ר על רבי עקיבא 
במחיר מציאה קומה א' עם 

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)20-20(054-4980159 דורון

 מפרטי!! 28 מ"ר משופץ, 
באיזור התעשייה בבני ברק 
בקרבת קוקה קולה, גישה 
לכביש גהה שירותים וחניה 

_____________________________________________)20-23ל(צמודה. 052-3112020

 במרכז-רבי עקיבא! 
86 מ"ר משופץ ק"א + 

מעלית לחנות, משרד וכד' 
6,500 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר מפואר ומושקע 
)מחולק ל-4 חד' ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושירותים 
כניסה מיידית 4000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרד 120 
מ"ר + 2 חנויות צמודות 

כניסה מיידית לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 קמפוס גדול ומרווח + 
בית מדרש וחדר אוכל חצר 
_____________________________________________)20-26(גדולה ויפה. 052-7142331

 2 יחידות קרקע יפיפיות 
חצר גדולה 10 מיטות, קרוב 

לרשב"י, שירות ביתי. 
_____________________________________________)20-21ל(052-5807850

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)20-23(אזור חרדי. 050-4124556

 פנטהאוז לל"ג בעומר 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת. 

נקיה ממוזגת וחדשה. 
052-4669881 054-8475006)20-21(_____________________________________________

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

+5 חדרים
 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-36(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד' + חצי 
כ-90 מ"ר ק"א - ממוזגת! דוד 
שמש! מיידית!! 3,700 ש"ח. 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

פתח תקווה

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

צפת
 למכירה חנות בעיר,

כ- 40 מ"ר, ללא תיווך.
052-7169562)1-25(_____________________________________________
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 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)47-21ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

מכירת רכב

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

צפת

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-48/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-42/19(מהעתיקה. 052-3455254

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 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-25(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז
 מבחר מתחמים לנופש 

לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

י’-יב’ באייר תשע”ט  15/5-17/5/2019

הונדה

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-05/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

הסעות

השכרת רכב

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

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

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

הסרת שיער

 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-24(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-27/19(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-46(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

גם נפשי קל ופרק ב', 
שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-20(_____________________________________________

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-20(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-21/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-20(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-22(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-23ל(052-7157785

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

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

054-6465188)18-20/19(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-21(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

עריכת וידאו

קורסים
 קורס ללימוד שפת האידיש 
לנשים ובנות יפתח אי"ה בבני 

ברק בחודש אייר.
053-3100975)18-21(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת - בכנען 
8 אנשים נוף מדהים 10 דק' 

הליכה מהעתיקה.
_____________________________________________)19-20ל(052-2906408

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

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

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

 הונדה סיוויק 2003 
אוטומט דגם מפואר + סאןרוף 

שמורה, בהזדמנות. 8,500 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 052-5279050

בריאות
 סודות ההרזיה 

לצמיתות - להבין, ליישם, 
להצליח!! הרצאה עם 

ד"ר רינה גרנות. 21/5/19 
- בערב. 054-8434985

dr.rina10@gmail.com
www.dr-rina.com)19-20(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמיןף מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 עריכת ודאו ומצגות 
לכל מטרה, מקצועי 

ומרשים!
_____________________________________________)18-21(שרי 050-4171813

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-20/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-21/19(_____________________________________________

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)26-01/20(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-22/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

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

לזוגות/משפחות.
052-4604609)20-23(_____________________________________________

 לרגלי ההר צימרים + 
בריכה + יחידה פרטית עם 

בריכה חדר אוכל מאובזר ונקי 
_____________________________________________)20-21(גינה גדולה ויפה 050-2004839

 לשבתות ול"ג בעומר 
דירת 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית וחניה. 053-6289228 

_____________________________________________)20-21ל(058-3238889

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים מאובזרת 

+ ג'קוזי לזוגות/משפחה. 
054-5259470)20-23(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הגהה
 מגיהה לשונית 

מקצועית נסיון רב! 
מחירים נוחים עמידה 
_____________________________________________)20-26(בלו"ז. 052-7114281

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

ספרי תורה
 מחפש לקנות ס"ת ספרדי 

ברמה גבוהה וכן מזוזות. 
_____________________________________________)20-23(להתקשר בערב 050-4300283

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________







03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - 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

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

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרושה מטפלת דרוש/ה גרפיקאי/ת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה קלדנית 
לפעמיים בשבוע, ימים: 

שני ושלישי, מאזור 
המרכז, היכרות עם 

אינדיזיין - יתרון, הקלדה 
עיוורת - חובה, קו"ח 

yair@kav-itonut.co.il :למייל

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:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

י’-יב’ באייר תשע”ט  15/5-17/5/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-21(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-20ל(תשלום חגים, 052-3838484

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

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 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למעון משפחתי בגת 
רימות דרושה גננת/ מטפלת 

תנאים מעולים גמישות 
מרובה. לפרטים:

054-6673398)16-20(_____________________________________________

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)19-23(לפרטים 052-2801555

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-21(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב

 לחב' שליחויות דרוש 
נהג רציני עם רשיון עד 12 טון 
מאזור המרכז. 074-7030025 
DB0747030025@gmail.com)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת לתחילת 
שנה לקבוצת בוגרים למשרה 

מלאה שכר גלובלי!
052-5456295)19-22(_____________________________________________

 לגן בגבעת שמואל 
לשנת הלימודים הבאה דרושה 

סייעת לגיל 4 בעלת נסיון )3 
שנים( תנאי שכר של משרד 

החינוך
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס: 1-5337-511558

 לרשת גנים בקרבת ב"ב 
דרושה גננת לשנת הלימודים 
הבאה. בעלת נסיון)3 שנים( . 

תנאי שכר מ. החינוך.
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס 1-533-7511558

 לחברת אור לרפואה 
דרושים מחלקי פליירים 

ברחובות. 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)19-20ל(02-6525332

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)19-22(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 דרושים נהגים מיומנים 
לעבודה במרכז רשיון מעל 3.5 

טון לשינוע שטיחים ווילונות. 
_____________________________________________)19-22ל(050-6563426

 דרושה סייעת לתינוקיה, 
חרוצה ואוהבת ילדים בק. 

הרצוג ב"ב מ-7:30-16:00 שכר 
_____________________________________________)19-22ל(נאה למתאימה. 050-4146721

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)19-22(לפרטים: 054-8408411

 לכיפות אלטמן, דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים בשבוע, 

_____________________________________________)19-20(6 שעות ביום. 03-5782080

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)18-21(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים. 
052-6580906)18-21(_____________________________________________

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)19-23ל(050-7111483

 בגבעת שמואל עובדת 
למשק בית פעמיים בשבוע, 

שעות גמישות )בבית רק 
_____________________________________________)19-20(בנות( 054-3977205

 דרוש עובד חרוץ ורציני 
לחנות פלאפל בב"ב למשמרת 

בוקר 7:00-11:00
_____________________________________________)19-20ל(054-8099198

 תופרת זריזה למפעל 
כיפות בבני ברק, תנאים טובים 
למתאימה. להתקשר בין -9:00

03-5781152 13:00)19-20(_____________________________________________

 לחנות "שי מתוק" ב"רב 
שפע" וב"ב, עובדת למשמרות 

+ ידע בעיצוב מתנות, דוברי 
_____________________________________________)19-23(אידיש יתרון 053-3180602

בוקר טוב

לילה טוב

בריפים

עיצובים

ביצועים

סגירות

miri@go-bsd.co.il :לשליחת תיק עבודות
משרה מלאה

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

 למעון ברמת אביב 
דרושה מנהלת בעלת 

נסיון, ומטפלות אחראיות 
_____________________________________________)20-23ל(ומסורות. 054-4608711

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 למוקד ייחודי בפתח 
תקווה מתאמת פגישות לענף 
הביטוח, נסיון בתאום פגישות. 

Riki@tlp-ins.co.il
054-2604225)20-23(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני ברק חרוץ ונמרץ בין 

השעות: 9:45-14:45
_____________________________________________)20-23ל(052-7120352

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב דרושים אנשי/ות 
מכירה תותחים )מוקד 
נפרד( שכר + בונוסים 
_____________________________________________)20-23(גבוהים. 072-2230781

 לאיחוד הצלה בירושלים 
ובבני ברק דרושות עובדות 

קבועות לטלמרקטינג 
לפרוייקט גדול, שיחות נכנסות 

_____________________________________________)20-21(ויוצאות 03-6001411

 לחברה בתחום רפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

למענה לשיחות נכנסות לזימון 
תורים, ועוד. 3 שעות ביום 

שכר 45 ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)20-20(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים חצי משרה, תנאים 

נוחים, קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)20-21(_____________________________________________

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול לקוחות, 

ועבודה משרדית שוטפת, 
שעות נוחות, שכר 7,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בבני ברק 
דרוש/ה מזכירה מנוסה, 

לעבודה משרדית שקטה, שכר 
8,5000 ש"ח.

_____________________________________________)20-20(קריירה 072-22-222-62

 למשרד רואי חשבון בגודל 
בינוני בתל אביב יועץ/ת מס' 

)גבריםו/או נשים( לעריכת 
דוחות אישיים/עבודה מול 

מס הכנסה. במשרד עובדות 
גם נשים חרדיות. שליטה 
במערכת שע"מ. שליטה 

בתוכנות אופיס. קו"ח לפקס 
03-7604646)20-23(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה ניהולית 
מהבית בסיפוק ומשכורת 
הולמת? מקומך איתנו! 

_____________________________________________)20-23/19(לפרטים, טובי: 054-8477787

 למעון יחודי בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית.
08:00-16:00 / 10:30-13:00
052-7139090 053-3126010)19-22(_____________________________________________

 מטפלת למעון בבני ברק 
למשרה חלקית/מלאה תנאים 

טובים + מענקים. 
054-5558835)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א גננת לשנת 
הלימודים הבאה וכן גננת 

משלימה. נסיון חובה. קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א מזכירה 
למ"מ טל': 03-6307422 

8:00-13:00)19-20(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, גננת, 
מ"מ לגיל שנתיים, מיידי.

052-7641817)19-20(_____________________________________________

 בר"ג, תופרת במכונה + 
יד ללא שישי, תנאים טובים. 

_____________________________________________)19-22(לפרטים: 03-5797279

 למעון חרדי בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת לכיתת בוגרים 

תנאים טובים למתאימה! 
_____________________________________________)20-21ל(052-760-3242



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

www.aluminum.soragdoor.com :אלומניום www.soragdoor.com :ברזל

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות 

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות ושערים
 מרפסות תלויות | קונסטורוקציות

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות | חלונות בלגיים

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים
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