
בס"ד יום רביעי כ"ח בכסלו תשע"ז  28/12/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ז בכסלו תשע"ז 27/12/16

דולר ארה"ב « 3.8500
אירו « 4.0202
לירה שטרלינג « 4.7130
יין יפני « 3.2792
פרנק שוויצרי « 3.7393

15 מיליארד 
ש"ח לתושבי 

הצפון / עמ' 4

 עוד צעד לביטול גזירות הממשלה הקודמת

חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד 

בני ברק

0533-800-708

לחם בשר משדרגת את שולחן השבת
ולך נותר לקצור מחמאות!
אוכל ברמה אחרת במחירים מפתיעים!

פתחנו!! אולם אירועים יוקרתי עד 150 איש.

מידי יום שישי, יריד מטעמים, 
תבשילים ולחמים מבית לחם בשר

תפריט עשיר מאד לשבת!

החלה 
הרשמה 
לאירועי 

חורף!

חדש!

מליאת הכנסת אישרה את חוק אבטחת הכנסה לאברכים: על פי 
  בחודש  שקל   1,040 יקבל  בקריטריונים  העומד  אברך  החוק, 
לאחר פסילת בג"ץ, הוכנסו גם סטודנטים כזכאים לקצבה במידה 
 ומהם תנאי הזכאות? אברך שבחזקתו 3  ויעמדו בקריטריונים 
ש"ח,  על 25,000  בשוויו  העולה  רכב  ברשותו  שאין  ויותר  ילדים 
שהוא או אשתו אינם בעלים של קרקע שערכה עולה על 36,000 
לאומי  מביטוח  או  מהמדינה  כלשהי  קצבה  מקבלים  ואינם  ש"ח 

מעבר ל- 1,200 ש"ח  בשורה משמעותית  / עמ'  4  

סופית: אושר חוק 
אבטחת הכנסה לאברכים
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(חצי קילו 18& בלבד!)מיוחד!צ'ולנט בשרי ביתי מדי יום חמישי

עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום
מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

להזמנות: 052-8838186חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים | www.shefam.net | שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!

20& לסועד! רק-

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!

30& לסועד! רק-
כולל לחמניות!

78& לאדםרק-

מבית שפע מטעמים
אירוע קומפלט לבר/ת 

מצווה, ברית/ה, אירוסים, 
שבע ברכות ואזכרות

חדש!! 

 כולל אולם!
*בכלי פורצלן



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית
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₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



יפתחו את הצפון. השרים דרעי וכחלון 
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PB כ"ח בכסלו תשע"ז 28/12/16 כ"ח בכסלו תשע"ז 428/12/16    י"ח בטבת תשע"ו 

מאת: בני יחזקאלי

השבוע  אישרה  הכנסת  מליאת  הישג: 
אבטחת  חוק  את  ושלישית  שניה  בקריאה 
הכנסה לאברכים ולסטודנטים. החוק אושר 
ברוב של 54 קולות מול 13 מתנגדים. חה"כ 
משה גפני שהציג את החוק לחברי הכנסת 
אמר כי מדובר החוק שוויוני שדואג ללומדי 
הקודם,  החוק  כאחד.  ולסטודנטים  תורה 
הוא  כי  בנימוק  בג"ץ  ידי  על  נפסל  כזכור, 
אינו שיוויוני ולכן הוכנסו לחוק הנוכחי גם 

הסטודנטים.
זכאות  לקבוע  מוצע  כי  נכתב  בהצעה 
כלכלי  לסיום  נזקקים  תורה  לומדי  של 
לפי  בחודש  ש"ח   1,040 על  יעלה  שלא 
לימוד  שעות  ולפי  כלכליות  מידה  אמות 
שעות  ל-40   35 בין  של  בכולל  מינמליות 

 5 עד  של  מרבית  לתקופה  וזאת  שבועיות 
כן מוצע לעגן בחוק את הכלל  שנים. כמו 
תקציב  לפיה  הממשלה  בהחלטת  שנקבע 
קרן הסיוע במענקים והלוואות לסטודנטים 
יהיה  גבוהה,  להשכלה  במוסדות  נזקקים 
גבוה ב-21% לפלות מסכום הסיוע שנקבע 

ללומדי תורה נזקקים.
הם  לאברכים  לזכאות  הקריטריונים 
שאין  ויותר,  ילדים  ל-3  אב  שהוא  לאברך 
העולה  רכב  זוגתו  בת  ברשות  או  ברשותו 
בשוויו על 25,000 שקלים מקבל הקצבה או 
בת זוגתו, שאינם בעלים של קרקע שערכה 
עולה על 36,000 שקלים ושאינם מקבלים 
קצבה כלשהי מהמדינה או מביטוח לאומי 
שלו  ההכנסה  וסך  שקל   1,200 ל-  מעבר 
שקלים   1,200 על  עולה  אינה  אשתו  ושל 

בחודש, או 14,400 שקלים שנתיים.

סופית: אושר חוק אבטחת הכנסה לאברכים

מאת: יחיאל חן

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והפנים, אריה מכלוף 
התכנית  את  השבוע  הציגו  כחלון  משה  האוצר  ושר  דרעי, 
אזור הצפון. במסגרת התכנית  הממשלתית לפיתוח כלכלי של 
ידי משרדי הממשלה השונים  יושקעו כ-15 מיליארד ש"ח על 
וקק"ל, במטרה להביא לפיתוח כלכלי של אזור הצפון ולשפר 
את רמת החיים באזור הצפון. במסגרת התכנית יוקצו תקציבים 
נרחבים לפיתוח תשתיות, לעידוד התעשייה, התעסוקה והמו"פ, 
המקומי  השלטון  חיזוק  הציבורית,  הרפואה  מערכת  שיפור 

ולהעלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה.
התכנית, שתובא לאישור הממשלה ביום א', היא פרי עבודת 
מטה אינטנסיבית שהוכנה על ידי צוות מקצועי בראשות מנכ"ל 
משרד האוצר, שי באב"ד יחד עם סגנית הממונה על התקציבים, 
משרד  עם  יחד  דנגוט  איתן  )מיל'(  ואלוף  גרינברג  שירה 
הפריפריה, הנגב והגליל והכלכלה והתעשייה ואגף התקציבים 
במשרד האוצר. התכנית מתבססת על עבודה כלכלית המצביעה 
מחוז  של  והשכר  התעסוקה  בנתוני  משמעותיים  פערים  על 
הצפון ביחס לשאר חלקי המדינה. בנוסף לכך, התכנית גובשה 
בשיתוף מלא של נציגי הרשויות המקומיות ממחוז הצפון ונציגי 

האשכולות האזוריים.
יופעלו  במסגרתו  הכלכלי  הפיתוח  יקודם  התכנית  במסגרת 
בשנות התקציב הקרובות כלי סיוע בהיקף של 600 מיליון ש"ח. 
מענקים  יוקצו  חברות,  למשיכת  מאמצים  יופעלו  כך,  בתוך 
להגדלת הפריון בתעשייה ובמסחר, וכן יוקצו תקציבים ייעודיים 
והפיתוח  המחקר  לעידוד  ובינוניים,  קטנים  בעסקים  לתמיכה 

ויינתנו מענקים לעידוד התיירות והתשתיות.
כמו כן, התכנית כוללת השקעה מאסיבית בפרויקטי תחבורה 
המטרונית  קווי  הארכת  לנצרת,  חיפה  בין  קלה  רכבת  כגון 
כבישים  של  והרחבה  שדרוג  הקמה,  הסמוכות,  לערים  מחיפה 
חלפים באזור הצפון ועוד. היקף ההשקעה בתשתיות עומד על 
כ-12 מיליארד ש"ח. אחת ממטרות התכנית היא גם לחזק את 
הצפון,  במחוז  הפועלים  האשכולות  ואת  המקומיות  הרשויות 
במסגרת ההחלטה יוקצו 220 מיליון ש"ח לטובת העמדת מענקי 
פיתוח לרשויות חלשות וסיוע לפעולות שונות לחיזוק השלטון 

המקומי בצפון.
כמו כן, במסגרת ההחלטה, יוקצו תקציבים ייעודיים לשיפור 
מערכת  לשיפור  וכן  הצפון  במחוז  הבריאות  מערכת  ושדרוג 
הרווחה. לתחום הבריאות יוקצו מעל ל-900 מיליון ש"ח לטובת 
בינוי מחלקות, תכנית לאומית לקיצור תורים, תקצוב פרויקטים 
ייעודים ועוד. כמו כן יוקצו תקציבים נוספים לפעילות מערכת 
הרווחה, כך שסך ההשקעה בתחומים אלו בשנים הקרובות יגדל 
במיליארד ש"ח, במטרה לשפר את איכות החיים במחוז הצפון.

על  ש"ח  מיליון   400 יוקצו  הממשלתיות,  להשקעות  בנוסף 
המחקר,  פעילות  עידוד  בתחום  פרויקטים  לטובת  קק"ל  ידי 

פרויקטים  התיירות,  בתחום  תשתיות  סטודנטים,  מעונות  בינוי 
כן,  כמו  הבריאות.  במערכת  לבינוי  תקציבים  וכן  דיור,  תומכי 
מנכ"ל  בהובלת  עבודה  צוותי  מספר  ההחלטה  במסגרת  יוקמו 
משרד האוצר, שי באב"ד, שמטרתם לקדם צעדים אסטרטגיים 
מינוף  לייצר  במטרה  הצפון  למחוז  צה"ל  מחנות  העתקת  כגון 
כלכלי, בחינת העתקת חברות ממשלתיות בעלות אופי טכנולוגי 
למחוז הצפון, העתקת המכון הוולקני ועוד. תכלית העבודה של 
צוותים אלו היא לייצר עוגנים כלכליים שיאפשרו פיתוח כלכלי 
נוסף במחוז הצפון מעבר לצעדים המיידים אשר יקבעו במסגרת 

החלטת הממשלה. 

התוכנית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון של שר הפנים אריה דרעי ושר האוצר משה כחלון יוצאת לדרך: 15 
מיליארד שקל יושקעו בתושבי הצפון  במסגרת התכנית, יקודם הפיתוח הכלכלי של הצפון, יאושרו פרויקטים 

בנושאי תחבורה, יחוזקו הרשויות המקומיות ויוקצו תקציבים ייעודים למערכת הבריאות 

מליאת הכנסת אישרה את חוק אבטחת הכנסה לאברכים: על פי החוק, אברך העומד בקריטריונים יקבל 1,040 שקל 
בחודש  לאחר פסילת בג"ץ, הוכנסו גם סטודנטים כזכאים לקצבה במידה ויעמדו בקריטריונים 

15 מיליארד ש"ח לתושבי הצפון

הישג עצום. ח"כ גפני )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90( 



רשת חנויות "אור החיים": אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94, מרכז נחלת יצחק אשדוד: 
רח' אליעזר בן הורקנוס 8, מרכז שבטי ישראל • רח' רבי יהודה הנשיא 8, רובע ז' בית שמש: 
רח' יהודה הנשיא 6 • רח' נחל ניצנים 3, מרכז מסחרי, רמת בית שמש בני ברק: רח' אהרונוביץ' 
12, מרכז רימונים • רח' הרב כהנמן 64 • רח' נחמיה 28 • רח' רבי עקיבא 68 • רח' רבי עקיבא 
152 ביתר: רח' הר"ן 9 חיפה: רח' מיכאל 27 ירושלים: אור החיים סנטר, רח' מאה שערים 
פינת חבקוק • פנינת חמד, שמגר 21 מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית 
• קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

בנק הפועלים מזמין אתכם ליהנות 
ממגוון ספרי ילדים ב-10 שקלים!

 גם השנה בנק הפועלים יוצא במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער: "תקרא - תצליח".
 לקוחות כל הבנקים, בואו במשך החודש הקרוב לאחת מחנויות רשת "אור החיים", 

 ותוכלו לרכוש ספרי ילדים לכל הגילאים מהמגוון שבמבצע במחיר של ₪10 בלבד לספר!
המבצע בתוקף בין התאריכים י״ד בכסלו עד י״ג בטבת תשע"ז )14.12.16-11.1.17(.

השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת "אור החיים" בלבד

bankhapoalim.co.il/bsd 03-6532407

ְצִליַח. ְקָרא, ַתּ ִתּ

כשספר נפתח, עולם שלם נפתח...



בתי מגורים בירושלים                                                                                               )צילום בעריש פילמר(

 כ"ח בכסלו תשע"ז 628/12/16

אשריך 
בנימין

רגישות  גילה השבוע  שלנו,  ראש הממשלה 
אמר  וכך  עמונה,  תושבי  כלפי  דופן,  יוצאת 
ראש ממשלתנו הרגיש עד מאוד, "אני מבין מה זה 
לאבד בית, אחרי בחירות 99 סילקו אותנו מהמעון 
פלאזה.....  שרתון  למלון  לעבור  נאלצנו  הרשמי, 
את  מרגיש  לא  כלל  הרגיש שבדרך  האיש  אמר  כה 
רחשי העם, אבל במקרה של תושבי עמונה הוא יצא 
צו  על  כששמע  עיניו,  בזווית  ניקוו  דמעות  מגדרו, 
הגירוש לתושבי עמונה, הפגין השתתפות והזדהות 
בצערם הרב, באותו הרגע החלטתי שזה האיש שאני 
עד  רבות,  שנים  לאורך  המדינה,  את  שיוביל  רוצה 
לכזה  זכו  שלא  האמריקאים  על  שריחמתי  כך,  כדי 
בדעתי  שקלתי  וחנון.  רחום  אציל,  ממשלה  ראש 
עסקת  להם  ולהציע  בוושינגטון,  לממשל  לפנות 
חליפין, קחו את ביבי, והבו לנו את דונלד טראמפ, 
שיזכו גם הם לרגישות שלו, כי ארצות הברית ידועה 

בזרים הרבים שגרים בה.
הרבה  שכתב  הידועים,  הדניים  הסופרים  אחד 
על  מספר  הוא  אנדרסן,  לו  קראו  דניות,  עם  אגדות 
באותו  הנסיכות  אחת  את  שידוך,  לו  שהציעו  נסיך 
כחול,  דם  זורם  בעורקיה  האם  לדעת  רצה  הזמן, 
עם גנטיקה מלכותית משובחת, ביקש מאימא שלו 
ולדעת  אפונה,  גרגר  מזרונים  ל20  מתחת  לשים 
להירדם, בבוקר שאלה אותה  הנסיכה תצליח  האם 
עליך  עבר  איך  לעתיד  כלתי  השוויגער/המלכה, 
כל  נרדמתי  לא  האצילית,  הנסיכה  ענתה  הלילה, 
הלילה, הרגשתי איזו שהיא בליטה של גרגר מתחת 
למזרונים, מרוב שהיא בלטה, נוצרה לי חבורה בגב, 
והחסודה  הנאה  הכלה  על  המלכה,  מאושר  חייכה 

שזכה בנה הנסיך מדנמרק.
כנראה שגם בעורקו של ראש ממשלתנו זורם דם 
כחול, עם גנטיקה מלכותית משובחת, לפי הרגישות 
האחרונה שהוא גילה כלפי תושבי עמונה, כי גם הוא 
בסוויטה  לישון  נאלץ  "מהמעון"  כשסולק  המסכן 
יודעים  אתם  פלאזה,  שרתון  מלון  של  הנשיאותית 
קוראים יקרים כמה זה קשה, כמה לילות ללא שינה 
מוכנה  הייתה  בקיסריה  שהווילה  עד  עליו,  עברו 
לקלוט את ביבי מלך ישראל, ותוך כדי חוסר שינה 
ועיניים טרוטות, הוא עוד המשיך לנהל את המדינה, 
כל  ללכת  לשרה  ולעזור  מגרמניה,  צוללות  להזמין 
הבקבוקים  את  ולהחזיר  השכונתית,  למכולת  יום 

הריקים למחזורית.
ראש  אבל  וכעסו.  כיסו,  בכוסו,  ניכר  רגיל  אדם 
ממשלתנו, נסיך מבטן ומלידה, ניכר במעונו, מיטתו, 
בו  בחרו  ישראל  מדינת  אזרחי  סתם  לא  ורגישותו, 
במידות  ניחן  הזה  שהאיש  כנראה  פעם,  אחר  פעם 
תרומיות, שאף אחד מתושבי עמונה לא ניחן בהם, 
מה שרואים ממעונו של ראש הממשלה, לא רואים 

בעמונה, אשריך בנימין ובך אתפאר. 

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

"משהגיעו בעלי תריסין"

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

משפחות רכבוך ושמש הם שכנים 
קרובים, אבל יחסי השכנות שלהם 
רחוקים, מאד. והכל בגלל מנוע של תריס 
חשמלי. לטענת שמש, רכבוך הגיעו לגור 
בבנין לא מכבר ולנוחיותם, התקינו בביתם 
סוגרים  הם  עקא,  דא  חשמלים.  תריסים 
ושל  שלהם  השינה  בחדרי  התריסים  את 
והדבר  מוקדמת  בוקר  בשעת  ילדיהם, 

מפריע למנוחתם ומעורר אותם משנתם. 
כשרכבוך דחו את טענותיהם של שמש, 
ב"בעיה"  "לטפל"  האחרונים  החליטו 
העמדת  למשל:  מקוריות,  בדרכים 
כוונו  אשר  דירתם,  בחצר  פרוז'קטורים 
התובעים,  של  השינה  חדרי  לחלונות 
התריסים  את  לסגור  אותם  לחייב  במטרה 
הצורך  את  ולמנוע  הלילה  בשעות  עוד 

בסגירתם בשעות הבוקר המוקדמות. 
אדן  על  שמש  העמידו  לכך,  בנוסף 
חלונם טלפון נייד, אשר היה מצלצל מדי 
לילה, וגם זה, כדי לחייב את רכבוך לישון 

עם חלונות סגורים. רכבוך התקינו וילונות 
וסברו כי בזה ישובו יחסי השכנות לשרור 
בבניינם, אך שמש סרבו להתחייב כי בזה 
נסתתמו טרוניותיהם. ההמשך המצער היה, 
הכנסה,  ובמס  במשטרה  הדדיות  תלונות 
"מגרש  התקנת  צלח,  שלא  דריסה  נסיון 
כדורסל" מתחת לחלונם של רכבוך, גרירת 
ראשם  על  נוספים  רעש  ומטרדי  רהיטים 

של שמש וכהנה וכהנה. 
נסגרו  רכבוך  כנגד  שהתלונות  לאחר 
תביעת  רכבוך  הגישו  לדין,  העמדה  ללא 
פיצויים כנגד שמש. לטענתם, יש לפצותם 
בסך של כ-170,000 ₪ בגין טרדה, עגמת 
והכנסות  זמן  אבדן  הרע,  לשון  נפש, 
והוצאות משפטיות שנגרמו להם בעקבות 
מעשי שמש. שמש מצדם, כמובן הכחישו 
מדובר  כי  וטענו  נגדם  הטענות  כל  את 
מלהגיש  ולהרתיעם  להקדימם  בנסיון 
שגורמים  ההטרדות  בגין  נגדית,  תביעה 

להם, משפחת רכבוך. 

ולעדיהם  לצדדים  הקשיב  ביהמ"ש 
היורד.  לתריס  והקשיב  במקום  ביקר  ואף 
כמעט  ברעש  מדובר  כי  קבע  ביהמ"ש 
בלתי נשמע ובכל מקרה, אפילו היה באמת 
לפנות  עליהם  היה  לשמש,  כלשהו  נזק 
לביהמ"ש וכמובן לא להתנהל באופן בלתי 
ראוי ובלתי חוקי. התלונות שהגישו שמש 
היו תלונות שוא ומחומר הראיות עולה כי 
מדובר בהתנהלות נקמנית ולא נורמטיבית, 
חשמלי.  תריס  אותו  על  הסכסוך  עקב 
להגשת  שמש  של  אחריותם  משהוכחה 
תלונות סרק, יש לקבוע כי מדובר בלשון 
הרע אשר גרם ואולי עדין גורם לתובעים 
נזק מתמשך ויש לפצותם בגין כך. יחד עם 
ועגמת  האחרות  ההטרדות  בגין  הפיצוי 
הנפש, העמיד ביהמ"ש את סכום הפיצויים 
ע"ס של כ- 92,000 ₪ ובתוספת הוצאות 

ושכ"ט עו"ד.

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

בג"צ שני לדירה שלישית
עתירה שניה לבג"צ נגד חוק "מס על דירה שלישית" ● לאחר שנציגי האופוזיציה 
עתרו לבג"צ בדרישה שיבטל את החוק, הגישו קבוצת בעלי דירות עתירה נוספת 

בעניין ● לדבריהם, "התוצאה שהמדינה נטפלת לאזרחים ומחייבת אותם למכור נכס 
אותו רכשו במיטב כספם, איננה סבירה בעליל"

זאבי סגל 

שהגישו  העתירה  לאחר 
שר  של  החוק  נגד  באופוזיציה 
מיוחד  מס  להטלת  כחלון  משה  האוצר 
על בעלי דירה שלישית, הוגשה שלשום 
עתירה נוספת לבג"צ בדרישה שיבטל את 
שהוגשה  העתירה  בכנסת.  שעבר  החוק 
לבג"צ, הוגשה על ידי כ-30 בעלי דירות 
להשקעה והיא מכוונת נגד הכנסת, ועדת 
האוצר  שר  ישראל,  ממשלת  הכספים, 

משה כחלון ומשרד האוצר.
מבית  העותרים  מבקשים  בדבריהם 
על  המורה  ביניים  צו  "להוציא  המשפט, 
הקפאת יישומו של פרק מס ריבוי דירות 
למתן  עד  הכלכלית  ההתייעלות  בחוק 
כי  טוענים  העותרים  אחרת".  החלטה 

המוקדמים,  בשלביו  החוק  חקיקת  הליך 
עבור דרך דיוני ועדת הכספים, היה שלא 
על פי הכללים וכראיה לכך הם מסתמכים 
שהשמיע  ההליך  נגד  הביקורת  דברי  על 

היועה"מ של הכנסת עו"ד אייל ינון.
עוד נאמר בעתירה, כי "התוצאה לפיה 
המחוקק מחליט בבוקרו של יום להעמיד 
עשרות אלפי אזרחים עם הגב אל הקיר, 
אותם  בנכסים  מחזיקים  שהם  משום  רק 
למכור  בהם  ודוחק  כספם,  במיטב  רכשו 
את דירותיהם, שאחרת ייקנסו במס כבד, 
לעקרונות  ומנוגדת  בעליל  סבירה  איננה 
של מדינה דמוקרטית, אשר אמורה להגן 

על זכויות הקניין של אזרחיה".
בעת  האחרונים,  בשבועות  כי  יצןיין 
גם  התנגדות  נרשמה  החוק,  על  הדיונים 
המתנגדים  בין  הקואליציה.  חברי  מצד 

על  שאמר  )ש"ס(  וקנין  יצחק  ח"כ  היה 
דירות רכשתי   3 הצעת החוק: "אני בעל 
כ- 290 – 280  דירה  כל  ב- 2008,  אותן 
אלף ש"ח. הבאתי את זה לוועדת האתיקה 
להצביע,  איך  לדעת  כדי  הוועדה  כיו"ר 
כדי שלא יזרקו עלינו רפש. 3 הדירות עלו 
לי 900 אלף ש"ח וכיום עם כל העלייה כל 
אלף ש"ח,   450 מ-  יותר  שווה  לא  דירה 

על שכירות אני מקבל כ- 2,100 ש"ח".
"יבוא  ועקנין,  הוסיף  שואל",  "ואני 
הבנות  אחת,  דירה  עם  אביב  מתל  אחד 
ש"ח   6,000 דירה  על  משלמות  שלי 
לי,  אך  פטור.  הוא  אז  שכירות,  בחודש 
אשלם  ש"ח   6,000 ב-  דירות   3 לי  שיש 
מיליון   800 של  קופה  עוד  רוצים  מס. 
ש"ח? בסדר, אך אל תעשו מס לא צודק 

בעליל".



"כל כך נעים להישאר בהפסקה בכיתה 
החדשה והמרווחת שמפעל הפיס בנה לנו״

שלמה, בן 13, בני ברק

20,000 תלמידים 
זכו בכיתות לימוד חדשות

גם השנה השקיע מפעל הפיס כ-1.8 מיליארד ש״ח בפרויקטים למען הקהילה. מפעל הפיס ימשיך 
להשקיע ולתרום לקהילה בפרוייקטים בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, איכות הסביבה והבריאות.

שלמה זכה בפיס

זכיתי!זכיתי!



הן
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לי
גי

052-7629648  |  054-9198687
ניתן להתקשר גם למשרד )בשעות הבוקר(

עובדות
בשטח!

לקביעת ראיון מיידי:

לעבוד, ליהנות ולהרוויח בגדול?

המוקד המצליח ביותר בישראל בסניף בני ברק
מעניק לך את ההזדמנות להצטרף

לצוות גיוס תרומות
וליהנות מעבודה נוחה, מהנה ומתגמלת!! 

שכר בסיס מובטח! תוספת אחוזים ובונוסים! שעות נוחות!
35 ש"ח לשעה!!

03-9718111 או 03-6196567



לשירותכם:

מתקשרים
למרפאה
שלכם

מקישים לזימון 
תור לרופא 

המבוקש

מקישים
מספר ת.ז 

המערכת תציע
את התור

הראשון שפנוי

שעות ביממה

זימון תורים

היא הדרך הקלה
חדש!  זימון תורים לרופאי משפחה וילדים 

24 שעות ביממה
על ידי הקשה במענה הממוחשב



 כ"ח בכסלו תשע"ז 1028/12/16

יו"ר ההסתדרות: אקצר 
את שעות העבודה

182 מיליון למטוס רה"מ

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן קיים היום מפגש עם 
עיתונאים בו הודיע כי בשנה הקרובה יחתור לקיצור 
שעות העבודה השבועיות ל- 40 הוא גם העביר 

ביקורת על תכנית חיסכון לילדים כשאמר: "במקום לתת 
מענק לגיל 18 היו צריכים להשתמש בכספים לקצבאות 
ילדים, שיוכלו ליהנות מהכספים בגילאים שנחוצים להם" 

ועדת הכספים המשיכה השבוע במרתון העברות 
התקציביות לפני סוף שנת  2016 בין היתר, אושרה 

העברה תקציבית נוספת למטוס ראש הממשלה, 
לאחר שהבקשה פוצלה

יחיאל חן

אמר  נינסקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר 
היעד  כי  עיתונאים  עם  במפגש  היום 
שעות  קיצור  הוא   2017 לשנת  המרכזי 
לנורמה  בהתאם  ל-40  בשבוע  העבודה 
שאני  ברור  "יעד   .OECD-ה מדינות  של 
הבהיר  הוא  עליו",  אעמוד  הסתדרות  כיו"ר 
והדגיש כי "בנוסף לזמן שיינתן לעובדים עם 
לפיריון  הקיצור  יתרום  והילדים,  המשפחה 
ואני מאמין שגם לתפוקה". לדבריו, "שעות 
עבודה מרובות לא מייצרות תמריץ למציאת 

אלטרנטיבות ליעילות".  
רקע  על  המפגש  את  שקיים  ניסנקורן, 
לסוגיית  גם  התייחס  האזרחית,  השנה  סיום 
הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים, שבגינה 
במשק  כללי  עבודה  סכסוך  על  הכריז  גם 
טווח  ארוך  פתרון  לייצר  "צריך  לאחרונה. 
אמר  הממשלה",  של  התערבות  שמצריך 
יו"ר  ההסתדרות. "ב-2017 אמור לקום צוות 
לבחינת הנושא ולא אהסס להכריז על סכסוך 
עבודה שוב במידה וההסכם מול האוצר לא 

ייושם".  

מול  ניהל  שהוא  היחיד  המאבק  אינו  זה 
נוספת  קצר הצלחה  ניסנקורן  האוצר.  משרד 
מול  שנחתם  הקבלן  עובדי  קליטת  בהסכם 
האוצר לפני כשנה וחצי והחל להיות מיושם 
אמורים  במסגרתו  האחרונים,  בחודשים 
להיקלט כעשרת אלפים עובדי קבלן להעסקה 
כל  כמעט  "היום  הציבורי.  במגזר  ישירה 
הועברו  הניקיון  בתחום  הקבלן  עובדי 
להעסקה יישרה בבתי החולים הממשלתיים, 
אנו מתחילים לראות קליטה של עובדי הקרן 
לראות  וצפויים  החולים  בבתי  המחקריים 

בענפים נוספים".
ילד  לכל  חיסכון  לתכנית  התייחס  גם  הוא 
וציין כי מדובר במהלך חשוב, אבל לא צריך 
"במקום  ילדים.  קצבאות  חשבון  על  לבוא 
להשתמש  צריכים  היו   18 לגיל  מענק  לתת 
ליהנות  שיוכלו  ילדים,  לקצבאות  בכספים 

מהכספים בגילאים שנחוצים להם".
בסיום המפגש נשאל ניסנקורן על הבחירות 
היא  כשההערכה  בהסתדרות,  המתקרבות 
תתמודד  יחימוביץ'  שלי  הכנסת  חברת  כי 
אינו  הוא  כי  ציין  ניסנקורן  התפקיד.  על 
מצד  וגיבוי  אהדה  מרגיש  הוא  וכי  חושש, 
לטובת  מהלכים  מבצע  "אני  העובדים.  ועדי 

יחיאל חן

נעתרו  תקדימי,  כמעט  באופן 
הממשלה  וראש  האוצר  משרדי 
ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  לדרישת 
לפצל  והסכימו  התורה(  )יהדות  גפני  משה 
בקשה להעברה תקציבית שהובאה לוועדה 
הוועדה  יו"ר  הודיע  כך  האחרונים.  בימים 
מרתוניים  דיונים  סדרת  תום  לקראת  גפני, 
שקלים  מיליארדי  של  תקציביות  בהעברות 

לקראת תום שנת התקציב 2016. 
לכך,  הובילה  גפני  לדרישת  ההיענות 
את  דבר  של  בסופו  אישרה  שהוועדה 
הבקשה להמשך תקצוב פרויקט רכש מטוס 
נשיא  את  גם  שישמש  הממשלה,  לראש 
המדינה. התקצוב שאושר לנושא עומד על 
182.8 מיליון ₪. כמו-כן, המשיכה הוועדה 
בדיונים על העברתם של עוד כ- 8 מיליארדי 
תקציב  עודפי   ₪ למיליארד  קרוב  ועוד   ₪

משנת הכספים 2015 ל- 2016.
בהשמעת  החלו  ההעברות  על  הדיונים 
האופוזיציה  חברי  של  עקרוניות  טענות 
רבות  בבקשות  לדיון  המזורז  הנוהל  נגד 
שלא  שנה  סוף  של  תקציביות  להעברות 

הכספים  ועדת  של  הקבוע  הנוהל  עפ"י 
שפיר  סתיו  ח"כ  כספיות.  העברות  בנושא 
 6 על  הצבענו  "אתמול  הציוני(:  )המחנה 
 ₪ מיליון   58 בסביבות  עברו   ,₪ מיליארד 
בדקה. בניגוד לעבר, כשהצלחנו לעלות על 
ושלאחר- באוצר  לב  בתום  שעשו  טעויות 

מכן משרד האוצר חזר בו".
יו"ר הוועדה גפני השיבלה ואמר כי "אם 
כבר  הללו,  הכספים  העברת  את  נאשר  לא 
לא ניתן יהיה להעביר את הכסף ואז ניצולי 
לא  אחרים,  ונזקקים  קשישים  נכים,  שואה, 
הביטחוניים  הגופים  וגם  הכסף  את  יקבלו 
לטובת  בעניינים  שעוסקים  אחרים  וגופים 

הציבור". 
"עצרתי  גפני.  הבהיר  המטוס",  "בנושא 
הנושא  את  אביא  שלא  והודעתי  הדיון  את 
תקציביות  בפניות  בנפרד,  אלא  להצבעה 
נפרדות וכך אכן אירע, ולא קל לי עם משרד 
ראש הממשלה. אבל לבוא לכאן ולהציג את 
הדברים, כך שבשביל השלושה ימים האלו, 
לא יקבלו ניצולי שואה, נכים ונזקקים שונים 
לא  אם  כי  עיוות של המציאות,  זה  כספים, 
יהיה  לא  הרווחה  למשרד  עכשיו,  נאשר 

כסף".

סל קניות רב-פעמי בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולק 
ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך, בקנייה מעל 100 ₪.

החלוקה עד גמר המלאי.
sviva.gov.il :פרטים נוספים באתר

אז מה עושים?

כל שקית, 
בל תשחית!

החל מ- ג' בטבת (1 לינואר) חוק השקיות נכנס לתוקף.
ממועד זה תופסק חלוקת השקיות בקופה ברשתות השיווק, 

וכל שקית תחויב ב-10 אגורות. 

השקיות הן אויב הסביבה! שימוש מוגבר בשקיות ניילון יוצר 
זיהום סביבתי, מזיק לכדור הארץ, מקלקל ומכער את הטבע 

ואף מהווה סכנה לבעלי החיים. 
"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"

(קהלת רבה, פרק ז')

בכל שנה אנחנו צורכים 1.6 מיליארד 
שקיות פלסטיק ברשתות השיווק!

הרשתות המשתתפות במבצע יחלקו לצרכנים ללא תשלום 
סלים רב - פעמיים בהתאם להיקף הקנייה כמפורט:
ללקוח שרכש בסכום 101 ₪ ועד 249 ₪ 1 סל רב פעמי  

ללקוח שרכש בסכום של 250 ₪ ועד 399 ₪ 2 סלים רב פעמיים 
ללקוח שרכש בסכום של 400 ₪ ועד 549 ₪ 3 סלים רב פעמיים 
ללקוח שרכש בסכום של 550 ₪ ועד 750 ₪ 4 סלים רב פעמיים 

ללקוח שרכש בסכום של 751 ₪ ומעלה. 5 סלים רב פעמיים 



מבצעים מדליקים
שיספיקו רק ל-8 ימים

אין צורך ב”שוברים”  - אין צורך ב”כובע ישן”

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000

טלפון רב קווי: 1599-578-946

הכי זול בעולם
בהתחייבות!

% 0 5עד ועוד כובעים 

כובע
 קנייטש

100% לבד
ת. אירופה

כובע
סאמט
סנדרס
רגיל

כובעים
עגולים
תוצרת 

כובע
קנייטש

ד. קלאסי

750299

כובע
סאמט
סנדרס

אירופהירושלמי

129
419

319
600

750

720
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הוגנות היא בדיוק מה שזקוק לו אדם כשהוא 
מבקש להשקיע את כספו  "פיירטרייד" 

פלטפורמה למסחר בין אנשים, מאפשרת מסחר 
הוגן באופן לגיטימי ללא ניגוד עניינים תוך שרווחיה 

אינם נובעים מהפסד לקוחותיה 

ברוך ברגמן

אופציות בינאריות, מושג שהפך 
הישראלית.  בחברה  לטאבו 
הפיננסי  המכשיר  כי  דומה 
שליליות  קונוטציות  רובנו  אצל  מעורר 
ונקשר ישירות לחברות שסרחו, מיזמים 
האפור  הגבול  על  הפועלים  ישראליים 
מצד  אזהרות  לאומית,  הבין  בזירה 
אדם  ככל  ועוד.  ערך  לניירות  הרשות 
ואבי,  יניב  אך  בפיננסים.  המתעניין 
ובעלי הסטארטאפ  יזמים חיפאיים  שני 
דווקא  טוענים  "פיירטרייד"  המהפכני 

אחרת.
אופציות בינאריות הן מכשיר פיננסי 
האקזוטיות".  "האופציות  מתחום 
יחסי ומבטא  השימוש בו פשוט באופן 
את ניתוח הסוחר לגבי מצבו הכללי של 
וביחס  בעתיד  בסיס במועד מסוים  נכס 
למחיר הנוכחי. במילים פשוטות, הכלי 
באופציה  להשקיע  לסוחרים  מאפשר 
שערכו של נכס מסוים – מטבע, סחורה 
או  כעת  הנקוב  ערכו  מעל  יעמוד  וכו' 
זמן  בנקודת  כעת  הנקוב  לערכו  מתחת 

ספציפית בעתיד. 
הרווח  נכון,  הניתוח  אם  כלומר, 
יכול להיות גדול מאד ולעומת זאת אם 
טעיתם, כל הכסף שהושקע ירד לטמיון. 
אחד,  או  אפס  בינאריות,  הן,  כן  כשמן 
ידועים  ההפסד  והן  הרווח  הן  מנגד, 
ואופציות  מנגזרים  להבדיל  מראש, 
יתרון  בכך  יש  ולכן  אחרות  אקזוטיות 
תיק  את  לגדר  לסייע  שיכול  מובהק 
ההשקעות של הסוחר, ביחס להשקעות 

אחרות.
זירות הסוחר הן ככל הנראה המרכיב 
בינארית  אופציה  המושג  את  שהפך 
לכה טעון בחברה שלנו. יש להן מספר 
הזירה  א.  אותה:  המייחדים  מאפיינים 

מהווה צד לעסקה. ב. הזירה לא מחויבת 
לרכוש מנגד את הנכס אותו בקש לרכוש 
משולם  הסוחר  של  כספו  ג.  הסוחר. 
וזו  שביצע   העסקה  בגין  מראש  לזירה 
הדברים  ד. מצב  לכאורה.  יותר  תרוויח 
בין  חמור  עניינים  ניגוד  יוצר  המתואר, 
והרווחים  לסוחרים מאחר  זירת הסוחר 
נעוצים  הללו  החברות  של  הגדולים 
 – הלקוח  של  ישיר  בהפסד  לכאורה 

הסוחר.
כי  כשאומר  מפתיע  גנזר  יניב 
ולא  זירה  בכלל  אינה  "פיירטרייד" 
לא  כך  ומתוך  לעסקה  צד  מהווה 
"מודל  לקוחותיה.  מהפסד  מרוויחה 
ההכנסות שלנו שונה בתכלית. בפשטות 
אנו מרוויחים מעמלות ולכן אין לנו שום 
אינטרס או תועלת בעסקה עצמה. אנחנו 
העסקאות  לתוצאות  לחלוטין  אדישים 
בין  קורות  כולן  הן  כי  העובדה  לאור 
או  מעורבות  כל  ללא  עצמם  הלקוחות 
אינטרס שלנו. מתוקף כך אנו מחפשים 
ב"קול  צורך  לנו  אין  ולכן  חוזר  קהל 
הסוחר.  בזירות  כנהוג  אגרסיבי"  סנטר 
לנו  ואין  מוסרית  בעינינו  פסול  הדבר 
מיועדים  לו  מהסוג  יעד  בקהל  צורך 
מבחינה  גם  זה  מסוג  שיווק  מכשירי 

עסקית."
ואנו  "הרשות מודעת לפעילות שלנו 
בקשר איתה ומתנהלים מולה בשקיפות 
מלאה", מוסיף גנזר, אנו לא "זירת סוחר  
לחשבונו העצמי" ועל אף זאת מאמצים 
את המלצות הרשות הרלוונטיות באופן 
גל,  מסכם  לציין"  לי  "חשוב  וולונטרי. 
הן  בינאריות  שאופציות  מבין  אני  "כי 
זאת,  עם  לב.  תשומת  המושך  מושג 
גם  בעתיד  לאפשר  מתכוונים  אנחנו 
נוספים  פיננסיים  במכשירים  מסחר 
ב"פיירטרייד" ותחת אותו מודל הגון בו 

המסחר מתבצע בין אנשים."

האופציה האלטרנטיבית 
לבינאריות

תחילת קורס – 15.1.17 יז‘ טבת תשע“ז
משך הקורס - שבועיים

 מיקום - בני ברק
דמי רישום בסך 100 ₪  בלבד

בס"ד

 קידום פלוס, החברה המובילה לבניית אתרים ושיווק באינטרנט

פותחת מחזור נוסף
  קורס הכשרה לנציג מכירות ויעוץ לבניית אתרים ושיווק באינטרנט 

לגברים 
בלבד!

תכני הקורס:
שיטות מכירה ואומנות השכנוע

ניהול מו"מ
טיפול בהתנגדויות

התחייבות ל- 80% קליטה לעבודה במקום חרדי
 סבסוד מלא של שכר הלימוד לחרדים

 לפרטים והרשמה
072-3902277
AC@kidumplus.co.il

college.kidumplus.co.il

תרגול מיומנויות מכירה 
הכרות עם עולם האינטרנט

והשיווק הדיגיטלי

הקורס הזה מיועד לך!
בוא להתפרנס בכבוד ולעזור לעסקים להתפרנס!

רשות האוכלוסין
וההגירה משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד:
 מעכשיו ועד סוף חודש פברואר* משלמים על בקשה לחידוש דרכון באתר

רשות האוכלוסין וההגירה ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר!
אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון!

ניתן לשלם גם בעמדות השירות העצמי הנמצאות ברוב לשכות הרשות.
*עד יום שלישי, ב' אדר תשע"ז, 28 בפברואר 2017.

piba.gov.il מרכז שירות ומידע ארצי: 3450* ‰ 
רשות האוכלוסין וההגירה – מתקדמים בשבילך

חורף, זה בדיוק 
הזמן הנכון לחדש 

את הדרכון
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קצרצרים

מציגה  אבוט 
הפתרון  את 
ה  כ ו נ ח ל
לכל  בריא 
עם  המשפחה 
אלטרנטיבות   6
ת  ו י ת נ ו ז ת
לשלב  בריאות 
י  נ ו כ ת מ ב

תזונאית  אליש,  קרולין  ד"ר  והלביבות.  הסופגניות 
מוסמכת וחובבת אפייה מושבעת ורונית דוייב, מנהלת 
למהדרין,  סימילאק  יצרנית  אבוט,  בחברת  מדעית 

חולקות כמה מהתחליפים המוצלחים ביותר שלהן:
1. היו יצירתיים עם קמחים שונים - קמח לבן הוא ברירת 
המחדל ברוב מתכוני האפייה, אך זהו קמח מעובד אשר 
ערכו התזונתי ירוד וחסרים בו סיבים ולפיכך הוא עלול 
להעלות את רמות הסוכר בדם. במקום קמח לבן, נסו 
נהדרות  חלופות  חלקם  רמז:  הבאים.  התחליפים  את 
שקדים,  קמח  כוסמין,  וקמח  כוסמת  קמח  גלוטן:  ללא 

קמח שיבולת שועל 
סוכר  גולמי,  "סוכר   - לסוכר   יותר  בריאות  חלופות   .2
קרובות  לעתים  נחשבים  ודבש  תמרים  סוכר  קוקוס, 

כחלופות בריאות לסוכר", אומרת אליש.
3. החליפו חמאה ושמן בפירות - במתכונים אשר נעשה 
אלה  מצרכים  החליפו  בשמן,  או  בחמאה  שימוש  בהם 

באבוקדו.
ירקות מתוקים כגון דלעת, דלורית,   - ירקות  4. הוסיפו 

בטטה, קישואים, גזרים וסלק.
שלכם  הלביבות  את  הפכו   - גרעינים  הוסיפו   .5
חמנייה,  דלעת,  גרעיני  יותר:  ובריאות  יותר  ליצירתיות 

פשתן וצ'יה.
יוגורט   - בשמנת  במקום  יווני  ביוגורט  השתמשו   .6
 ,12B ויטמין  והנו מקור עשיר לסידן,  יווני עתיר בחלבון 
לתמיכה  חיוניים  רכיבים  כולם   – ואשלגן  מגנזיום 
גם  מכיל  יווני  יוגורט  וחזקות.  בריאות  בעצמות 
פרוביוטיקה, חיידקים ידידותיים המחזקים את מערכת 
את  הם  מחזקים  וכן  תפקודיה  את  ומשפרים  העיכול 
מערכת החיסון. החליפו שמנת, גבינת שמנת או ריבת 

חלב בחלב מלא או ביוגורט יווני דל קלוריות. 
נסו אחד מתחליפים קלים אלה, או את כולם, וגלו כמה 

בריאים וטעימים יכולים להיות המאפים שלכם.

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

תכשיטים חדשים בבני ברק
זהב  תכשיטי  של  הדגל  חנות  נפתחה  רושם  רב  באירוע 
בבני   106 עקיבא  ר'  ברחוב  ג'ולרי'  'קראון  מבית  ויהלומים 
ראש  בורסה וכן  וחברי  רב  קהל  השתתפו  באירוע  ברק.  
העיר הרב חנוך זייברט נכח במקום, קבע מזוזה ובירך על 
הרשת  מנכ"ל  התורה והחסידות.  לעיר  הרשת  הצטרפות 
אלון מסיקה ציין באירוע את כוח הקנייה של הציבור החרדי 
ג'ולרי'  'קראון  כי,  ציין  עוד  ויוקרה,  לאיכות  דרישה  בשילוב 
אישי  בטעם  תכשיטים  עיצוב  של  חדש  קונספט  מפתחת 
דרישת  לפי  היסטורי  ערך  להם  שיש  תכשיטים  ושיחזור 
תכשיטי  של  ענק  מבחר  בחנות  נוחים.  ובמחירים  הלקוח 
זהב ויהלומים בעיצובים מרהיבים ועכשוויים ובמחירים ללא 
תחרות.  לרגל הפתיחה יינתנו הנחות ענק של 30% הנחה 

על התכשיט השני .

מארזי חג מתוקים
ואיתו  מגיע  חנוכה 
מאירים  ילדים 
מפגשים  בשמחה, 
וביקור  משפחתיים 
הנכדים...  אצל 
כך  לשם  בדיוק 
כבכל  עלית  מציגה 

חג מושלמים, עם החטיפים האהובים שיאירו  שנה, מארזי 
במארזים  מוגשות  השי  חבילות  במתיקות.  האוירה  את 
חנוכיות  סביבונים,  נרות,  הפתעות,  המכילים  צבעוניים, 
וכמובן מיטב המתוקים של עלית: מקופלת, סוכריות טופי, 
מרשמלו, סוכריות ג'לי, חטיפי טעמי, כיף כף, פסק זמן ועוד, 
העדה  בד"ץ  בכשרות  המארזים  במיוחד.  טעים  לחנוכה 

החרדית.

חדש: אוראו מהדרין
הושק  עיתונאים  במסיבת 
למהדרי  בבשורה  היום 
"אוראו"  עוגיות  הכשרות: 
בכשרות  האהובות 
"אוראו"  עוגיות  מהודרת. 

יכלו  לא  עתה  עד  אולם  בעולם,  המובילים  מהמותגים  הינן 
אבל  הטעימות,  מהעוגיות  ליהנות  מהדרין  כשרות  צרכני 
הידועה  הכשרות   את  החברה  קיבלה  באחרונה  עוד.  לא 
בד"ץ איגוד הרבנים בראשות הרב  יעקב אשר וועסטהיים. 
יצרנית  מונדליז,  חברת  ידי  על  המיוצרות  "אוראו",  לעוגיות 
הביסקוויטים הגדולה בעולם, שילוב טעמים ייחודי בין עוגיות 
העשויות מביסקוויט בטעם שוקולד ומילוי מפנק בטעם וניל.

מבצעי חנוכה מאירים
חברת 'אקספרס מהדרין', 
הוירטואלית  המזון  רשת 
המתהדרת  הראשונה 
מציעה  מהדרין,  בכשרות 

לחנוכה  המתאימים  מוצרים  של  רחב  מגוון  ללקוחותיה 
ובמיוחד לכבוד חנוכה  זולים ובמבצעים מאירים.  במחירים 
תמצאו מחלקה מיוחדת למוצרים הנצרכים בחנוכה בינהם: 
מוכנות  חנוכיות  גפן,  צמר  פתילות  פתילות,  חנוכה,  נרות 
ולמאור,  זך  זית  שמן  כוסות,  עם  חנוכיות  לילדים,  וחנוכיות 
לביבות,  לערבי  המתאימים  מעניינים  ורנרים  בד  אל  מפות 
שמן  כד  מבצעי  ועוד.  לילדים  נר  בצורת  ממתקים  מארז 
שישאירו אתכם עם הרבה עודף לכל 8 ימי חג החנוכה.  אתר 
'אקספרס מהדרין' מאפשר קניות מזון בטכנולוגיה חדישה 
ונוחה להפעלה, מאובטחת ואמינה והכי חשוב יש בה את כל 
המבחר הקיים בסופר. אתר 'אקספרס מהדרין' מאושר על 
www.expressmehadrin. .יד ועדת הרבנים רימון ונתיב

co.il שרות לקוחות: 1800-20-20-30

מבצע 888 חוזר 
 MAN, ליבוביץ  רשת 
במגזר  המובילה  הרשת 
אופנת  בתחום  החרדי 

איכות לגברים, מכריזה גם השנה על מבצע 888 לרגל ימי 
ימי  במהלך  ליבוביץ  מעניקה  המבצע  במסגרת  החנוכה.  
 888 החנוכה בכל חנויות הרשת הנחות בסך כולל של עד 
₪. בין הפריטים עליהם ינתנו הנחות: חליפת BAGIR, מעיל 
 ,FABIO FERRETTI חליפת  קשמיר,  מעיל  ארוך  צמר 
חליפת נוער, סריגים, מכנסיים, חולצות ועניבות.  במסגרת 
המשתתפים  הפריטים  שמונת  את  הרוכשים  המבצע 
המבצע  בודדת.  בקניה  שקלים  מאות  יחסכו  במבצע 
הרשת  חנויות  בכל  ברציפות  השמינית  השנה  זו  מתקיים 

וזוכה להיענות מרשימה מצד הלקוחות.

מארז קומיקס לילדים- מתנה
בסונול חושבים תמיד על ההורים ועכשיו 
בחנוכה- גם על הילדים.  תדלקו באחת 
במבצע  המשתתפות  סונול  מתחנות 
וקבלו דמי חנוכה: מארז קומיקס מתנה 
לחנוכה.  החדש  הקומיקס  את  הכולל 
האהוב  פופולארי  עיתון  הינו  "קומיקס" 
במיוחד על ילדים ובני נוער וכולל בתוכו 
סיפורים  תעסוקה:  ושעות  רב  ענין 

וחידונים שונים, מושגים  וצבע, שעשועונים  מרתקים בציור 
לילדים.  המיועדים  הכנה  וקלי  טעימים  ומתכונים  מרתקים 
סונול  את  הביאה  העיתון  זוכה  לה  הרבה  הפופולאריות 
בעיצומו  נמצא  אלה  ובימים  קומיקס  עם  המוצלח  לחיבור 
ומעלה,   100₪ ב  המתדלקים  מקבלים  בו  חנוכה  מבצע 
את  הכולל  לילדים,  קומיקס  חוברות  שלישיית  של  מארז 
הקומיקס החדש לחנוכה. ממבצע 'קומיקסונול' ניתן ליהנות 
יער  / רמות*  / הבירה  נוף  :הר  *ים  ב"ב   : בתחנות הבאות 
ביתר * כפר חסידים * נתיבות * אופקים *עד 1.1.17 או עד 

גמר המלאי.

חנוכייה, סופגנייה וחלב"
כמידי שנה, תנובה יוצאת 
החנוכה",  "טעמי  במהלך 
מנהג  בסימן  העומד 
זכר  חלב  מאכלי  אכילת 
יהודית  של  גבורתה  לנס 
- בתו של יוחנן כהן גדול. 
לכבוד  מציעה  תנובה 
מארזים  מגוון  חנוכה 

מהדרין  ועדת  של  מהודרת  ובכשרות  מיוחדים  במחירים 
תנובה ובד"צ העדה החרדית ירושלים. המארזים המיוחדים 
הם: מארז זוג שוקו תנובה 1 ליטר 2 יחידות, מארז שלישיית 
 2 גר'   500 זוג באדי  יחידות, מארז   3 גר'   250 קוטג' תנובה 
יחידות, מארז מיני קרלו 100 גר' 16 יחידות, מארז שלישיית 
שמנת  שלישיית  מארז  יחידות,   3 מ"ל   250 צמחית  קצפת 
 16% חרמון  זוג  מארז  יחידות,   3 מ"ל   250  32% להקצפה 

250 גר' 2 יחידות, מארז זוג צפתית 5% 200 גרם 2 יחידות.

טעמים חדשים לחומוס
צבר  סלטי 
לחדש  ממשיכה 
שני  ומשיקה  ולגוון 
חדשים  סלטים 
תוספות  עם 
במיוחד,  אהובות 
ת   ו ב ל ת ש מ ש
חומוס  עם  מעולה 

שני  שיפקה.   פלפל  עם  וחומוס  מטוגן  בצל  עם  חומוס   –
הסלטים החדשים מצטרפים למגוון הרחב של סלטי צבר 
בקטגוריית החומוס עם תוספות, הכוללת חומוס עם צנובר, 
חומוס עם חריף וחומוס עם טחינה. שני הסלטים החדשים 
מושקים בקטגוריית חומוס בייסיק עם תוספות, שבה צבר 
52%. לדברי  ממשיכה להוביל ולהתחזק עם נתח שוק של 
מעט  לא  השקנו  "השנה  צבר,  סלטי  מנכ"לית  המר,  ציפי 
הפרימיום  בסגמנט  בעיקר  התמקדו  אשר  חדשים  מוצרים 
בקטגוריה: סדרת חומוסטחינה וסדרת חומוסביבוב, ששינו 
לצורך  מענה  נותנים  אנו  הפעם  הסלטים.  מדף  פני  את 
הצרכני בגיוון בחומוס האהוב והמוכר שלנו, ואין לי ספק כי 
להשיג  במיוחד".  הטעימה  הזו,  מהחדשנות  ייהנו  הצרכנים 
העדה  בד"צ  של  מהודרת  בכשרות  גרם,   400 במשקל 

החרדית.

סיור מרהיב בחנוכה 
יוכלו  בחנוכה 
במוזיאון  המבקרים 
בירושלים,  ישראל 
בקלות  להתחקות 
בעקבותיה  רבה 
המקדש  מנורת  של 
חורבן  בימי  מבזיזתה 
שער  דרך  השני,  הבית 
להפיכתה  ועד  טיטוס 
מוכר.  יהודי  לסמל 

מנורת המקדש, מנורת שבעת הקנים, נוכחת ביצירות רבות 
לאורך כל הדורות מאז בזיזתה בחורבן הבית השני. מנורת 
המקדש, כפי שהיא מופיעה בשער טיטוס ברומא, שימשה 
השראה לקביעתה כסמלה של המדינה היהודית. גם יוצרים 
ניקולא  הצייר  של  הנודע  בציורו  כמו  יהודיים,  לא  ידועים, 
את  לסמל  כדי  המקדש  מנורת  במוטיב  השתמשו  פוסין, 
גבי מטבעות  העם היהודי. מנורת המקדש אף מופיעה על 
למוזיאון  הכניסה   החנוכה  בימי  החשמונאים.  מתקופת 
בסדנאות  השתתפות  למעט  חינם,   17 גיל  עד  לילדים 

ובמופעים.

שמונה ימים, שמונה טעמים
ובבתים  כאן  כבר  החנוכה 
לביבות  לערבי  נערכים  רבים 
אז  וחברים.  משפחתיים 
במקום להתלבט באיזו שתייה 
כדאי  המשתתפים,  את  לפנק 
המטריפים  בטעמים  לבחור 
מציעה  פלוס  טריפ  טריפ.  של 
טעימה  משקאות  סדרת 

במיוחד בניחוח אקזוטי ועסיסי הכוללת משקאות בשמונה 
טעמים – תפוזים, מנגו, אפרסק, תות-בננה, ענבים, תפוחים 
תפוזים  דיאט   – קלוריות  מופחתי  טעמים  ושני  ואגס-תפוח 

ודיאט אשכוליות. בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

יינות לבנים חדשים 
הגדול  היקב  כרמל,  יקבי 
מתחדש  בישראל,  והוותיק 
חדש  ומראה  חדש  בבציר 
סדרת  של   2016 מבציר 
היינות:  ותחילה   .Selected
ריזלינג- אמרלד  מוסקטו, 

בלאן,  סוביניון  קולומברד, 
השבועות  במהלך  רוזה. 
גם  לשוק  יצאו  הקרובים 

היינות האדומים של הסדרה. היינות מיבול שישית כשרים 
 Selected למהדרין ללא חשש טבל, ערלה ושביעית. סדרת
אשר  בישראל  ביותר  והנמכרת  המוכרת  הסדרה  הינה 
מובילה,  יין  כסדרת  השנים,  לאורך  מעמדה  את  ביססה 
המעניקה תמורה גבוהה למחירי היין הנוחים. מחיר מומלץ 

ליינות סדרת Selected – 25 שקלים.

כיצד חוסכים?
את  להגדיל  החליטה  המדינה 
שקל  ב-50  הילדים  קצבאות 
זאת  עושה  היא  אך  נוספים, 
שתפתח  חיסכון  קופת  באמצעות 
לכל ילד. פן נוסף של התוכנית הוא 
פן חינוכי - חינוך הציבור לחשיבות 
בקר  ציון  טווח.  ארוך  החיסכון 
סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית 
מעניק  "הבנק  מרכנתיל:  בבנק 
החדשים  ולמצטרפים  ללקוחותיו 
את  ילד",  לכל  חיסכון  ל"תוכנית 
 - החיסכון  אפשרויות  מגוון  כל 

)ריבית קבועה צמודה,  ידי משרד האוצר  כפי שהוחלט על 
קבועה לא צמודה או ריבית משתנה ומסלולים אטרקטיביים 
נוספים(. עבור לקוחות מרכנתיל – קל ונגיש יותר לנהל את 
תכניות החיסכון, בדיוק היכן שמנוהלת פעילותם הבנקאית 
השוטפת. הלקוחות יקבלו עדכונים ומידע באשר לתוכניות 
החיסכון של ילדיהם, מאותו הסניף בו מתנהל חשבונם ובכל 
שהמעקב  כך  לרשותם,  עומדים  שכבר  התקשורת  ערוצי 
שלכם  הזמן  זה  יקרים,  הורים  ונגיש.  נוח  קל,  יהיה  שלהם 
חשוב  אך  פשוט  בצעד  לחסוך  ולהתחיל  אחריות  לקחת 

לעתיד ילדינו".

ההרכב הייחודי להקלה על העיכול
תחליף   , ספיישל  מהדרין  מטרנה 
הסובלים  לתינוקות  הייעודי  החלב 
בשורה  עמו  הביא  וקוליק  מגזים 
 – מזרחי  רננה  גדולה.  והקלה 
המדעית  והמנהלת  קלינית  דיאטנית 
רבים  "הורים  מסבירה:  מטרנה  של 
או  ה'גזים'  תופעת  את  מכירים 
אופיינית  הכה  קוליק  המדעי  בשמה 
הראשונים,  בחודשים  לתינוקות 
ורצון  אונים  חוסר  בהרגשת  והמלווה 
עז לעשות הכל בכדי להקל על היקר 
פיתחה  כך  לשם  בדיוק  מכל.  לנו 

ייחודי, מטרנה מהדרין ספיישל שהינו  מטרנה תחליף חלב 
בעל הרכב קל לעיכול ובכשרות המחמירה ביותר לתינוקות 
הסובלים מגזים, קוליק ואי שקט במערכת העיכול. מטרנה 
התורמים  רכיבים  של  ייחודי  שילוב  מכיל  ספיישל,  מהדרין 
פחמימות  הרכב  ייעודית,  פרוביוטיקה  העיכול:  על  להקלה 
הוכחה  יעילותם  אשר  בטאפלמיטט,  ושמן  לקטוז  דל 

מחקרית". בלעדי למטרנה.

מרפאת עיניים לבעיות קרנית 
הדסה  האקדמית  המכללה 
השבוע  יצאה  בירושלים, 
לציבור  חשובה  בבשורה 
הרחב: לצד מרפאת העיניים 
זה  פתחה  היא  הרגילה, 
עתה מרפאת עיניים לבעיות 
שירותי  המספקת  קרנית, 
סמלי  בסכום  עיניים  בדיקת 
של 30 ₪ בלבד, למשך שנה 

שלימה. אבל הבשורה האמתית נמצאת דווקא באוטוריטה 
הרפואית העומדת מאחורי מערך הבדיקות במרפאה: פרופ' 
יוסי פרוכט, שהוא רופא עיניים מהמומחים המובילים בעולם 
קרנית,  מחלקת  כמנהל  המכהן  הקרנית,  מחלות  בתחום 
יחידת  ומייסד  תשבורת  וניתוחי  העין  של  חיצוניות  מחלות 
כרם,  עין  הדסה  הרפואי  במרכז  עיניים  במחלקת  הקרנית 
רפואת הקרנית.  בינלאומיים בתחום  כנסים  מוביל  ובנוסף, 
של  והראשיים  הראשונים  מהמומלצים  הוא  פרוכט,  ד"ר 

עסקני החסד הרפואיים. לקביעת תור: 02-6291968.

אלוף בניקוי שומן שרוף
על  שרוף  ושומן  לכלוך  עם  להתמודד  מתקשים  אתם  גם 
הכלים לאחר בישול, טיגון או אפייה? סנו, החברה המובילה 
מוצר  להציג  שמחה  הבית,  וטיפוח  ניקיון  למוצרי  בישראל 
השומן  לבעיית  ומקצועי  יעיל  פתרון  המעניק  וייחודי  חדש 
סנו  יותר:  וקלה הרבה  והופך את הסרתו לפשוטה  השרוף 

לניקוי  ומרוכז  ייחודי  ג'ל  ג'ל,  פלוס  פורטה 
שרוף,  ושומן  קשה  לכלוך  של  ומהיר  קל 
ללא ריח כימי חריף הנלווה למוצרים דומים. 
סנו פורטה בגרסה החדשה מצטרף למוצר 
מתז  עם  פלוס  פורטה  סנו  תרסיס  המוכר: 
שומן  לניקוי  במיוחד  יעיל  תכשיר  קצף. 
שרוף מתנורים, תבניות, סירים ועוד – חמים 

או קרים.

קונים ב-300 ומשלמים רק 200 
יוצאת  קידס  קדס 
חנוכה  דמי  במבצע 
ב-300  קונים  מיוחד: 
 200 ומשלמים  ש"ח 
המבצע  בלבד.  ש"ח 
נבחרים  דגמים  על 
של  החורף  בקולקציית 
קולקציית   ,keds kids

חצאיות,  מכנסים,  חולצות,  כוללת   ולבנות  לבנים  החורף 
ליום-יום  פריטים  של  רחב  ומגוון  מעילים  סריגים,  שמלות, 
ופריטים חגיגיים לשבתות ושמחות. הפריטים בעונת החורף 
ובטקסטורות  חדשות  בשטיפות  גזרות,  במגוון  מעוצבים 
חדשות, עם צבעי חורף כחולים, לבן, מלאנז', תכלת ומעט 
התאריכים  בין  לתקנון,  בכפוף  המבצע  לבנות.  מעושן  ורוד 
כ"ה כסלו – ב' טבת תשע"ו )25.12.16-31.12.16( או עד גמר 

המלאי. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.

עמיד עד 12 שעות
מעולה  פתרון  מציעים  קליניק 
 All About את  להשיק  וגאים 
 Shadow Primer for Eyes
המעצים  לעפעפיים  פריימר   –
שעות.  למשך  העיניים  מראה  את 
 All לשיפור העמידות של צלליות
שעות  מ-8   About Shadow
אחרת,  צללית  וכל  שעות  ל-12 
 All About את  קליניק  משיקה 
 .Shadow Primer for Eyes
הראשון  השלב  שהוא  תכשיר 
מושלם.  עיניים  להשגת  בדרך 

מפחית  בעור,  הצבע  אחיזת  את  מובהק  באופן  משפר 
את  ומאריך  הצללית  להיסדקות  הסיכוי  את  ניכר  באופן 
המכחול  עיצוב  במשיחה.  שעות  ל-12  התכשיר  עמידות 
המיוחד מקלה על המשיחה. התכשיר זמין בארבעה גוונים 
להתאמה לקשת רחבה של גווני עור. להשיג בחנות קליניק 

בקניון הזהב בראשל"צ

רשת ביגה 
משיקה: תפריט 

טבעוני תפריט 
עשיר ומגוון 

שכולו על טהרת 
פירות האדמה 
והעץ מחומרי 
גלם איכותיים

גלידות 'נסטלה' משיקה מהדורת חורף 
מיוחדת: Joya  טראפלס בטעמי שוקולד 

ווניל, מצופים בשוקולד חלב וקקאו. 24 ריבועי 
טראפלס 

מפנקים בכל 
מארז. טווח 

מחירים: 
 23.90-24.90

 ₪

קפה ג'ו מציעה בחורף הקרוב מנות מיוחדות 
של וופל בלגי פריך, אוורירי ונטול גלוטן, 

בגרסאות מלוחות ומתוקות

בנוסף לשימוש במריחה על כריכים וכנשנוש, 
ממרח 'השחר העולה' משמש גם לאפייה 

ולקינוחים, חנוכה זה הזמן לגוון ולהכין 
סופגניות 
ממולאות 

בממרחי 'השחר 
העולה' עם טעם 

הילדות האהוב 
מהימים ההם

PACIFICO – פסיפיקו, מותג שימורי הטונה 
החדש בישראל המופץ על ידי חברת אסם 

מרחיב את נוכחותו על המדפים ומתחיל 
להפיץ את 
מוצריו גם 

ברשת רמי 
לוי. כשרות: 
מבד״צ בית 

יוסף

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

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

  

סיר   –  DAVO MULTI VARKA
את  לכם  שישדרג  חשמלי  ולחץ  בישול 
החיים הקולינריים ויהיה השף הבריאותי 
סיר  של  וחדשני  ייחודי  שילוב  במטבח, 
בישול וסיר לחץ חשמלי המאפשר בישול 

ללא שמן

המקוון  המרקחת  בית  טלפארמה, 
המוביל בישראל מקבוצת פישמן, מציגה: 
אינה  קרליין,  של  בולד  סקיני  מסקרה 
מכילה פארבנים, מרכיבים מהחי, מרכיבי 

בישום או טלק. מחיר: 52.90 ₪

 GOLF הישראלית  האופנה  רשת 
לנשים  לחורף  מעילים  בקולקציית 
ניגודיות הרמונית  ולגברים בעיצובים עם 
שונים,  באורכים  מרקמים,  חומרים  בין 
צבע  וטכניקות  הדפסים  טקסטורות, 

חדשניות

הפרמיום  מותגי  יבואנית  ישראל,  בוגבו 
בוגבו, בייביזן ובייבי ביורן משיקה קולקציית 
אביזרי חורף, שמיכות צמר מעוצבות ושקי 

שינה לעגלה במגוון רחב של צבעים

נס  על  מכריזה  ישראל  פיליפס  חברת 
שמשנה  המכשיר   -Airfry חנוכה: 
עמוק-לביבות  בשמן  הטיגון  חוקי  את 
אוויר.  בעזרת  רק  שמן,  ללא  וסופגניות 
  / 1490 הגדלים:  לשני  המומלץ  מחירו 

₪ 990

הצרפתי  הפרימיום  מותג  פיטו-פריז 
קרם   -  7 פיטו  את  משיק  שיער  למוצרי 
צמחים  תמציות   7 בסיס  על  יומי  לחות 

לטיפול בשיער יבש וצבוע. מחיר: 85 ₪

נגרין  מיכל  חנויות  ברשת  נוצץ  מבצע 
פריטים   6 הנחה!   25% האונליין:  ובחנות 
מושלם  לוק  טוטאל  ליצירת  נבחרים, 
המבצע:  תוקף  מיוחדים.  במחירים 

31.12.16

  TOPSHOP הבריטית  האופנה  רשת 
לסתיו  מעילים  קולקציית  להציג:  גאה 
טרנדים,  אופנתיים,   2016-17 חורף 

ייחודים ודינמיים. מחיר: החל מ- 299 ₪

 PRISME את  מחדש  ממציאים  ג'יבנשי 
פודרה   - האייקונית  הפודרה   VISAGE
מט  מרקם  מעניקה  מפסלת,  מאירה, 
מחיר  מושלמת.  איפור  לתוצאת  ואחיד, 

השקה: 243.75₪ )מחיר מלא: 325 ₪(  

בשני  ספירלה  גלוס  משיקה   Laline
לערבוב  הניתנים  משלימים  צבעים 
ועדין.  טבעי  גוון  לשפתיים  ומעניקים 
דבורים.  ובשעוות   E בויטמין  מועשר 

מחיר: 29.90 ₪

השמפו, המרכך והמסכה של קולקציית 
אוצרים בשיער   Aussie Beach Mate
הטובים  והמרכיבים  הלחות  כל  את 
שהשיער עלול לאבד מנזקי מזג האוויר. 

להשיג בסופר פארם

סדרה  משיק  "רוזנפלד"  העיצוב  מרכז 
מהפכנית של נורות לד פחם מעוצבות - 
נורות אווירה דקורטיביות מיוחדות ב-12 
הרב  העיצוב  מתחם  מיוחדים.  עיצובים 

פינטו 20 סגולה פ"ת

'מעולה' מציע לחנוכה מגוון רחב ועשיר של 
מוצרים להכנה קלה ומהירה, לאירוח קל של 

המשפחה לערב לביבות. שלושת הערכים 
של 'מעולה': טעם, איכות ומבחר

בשורה למכורים: 'לחם-בשר' 
משיקה מסעדה חדשה במתחם 

איילנד בנתניה

 THINK PINKDAVO MULTI
העילית  אופנת  רשת  VARKAמאוזנר 
 Mausner  – ב  סייל  חנוכה  מציגה: 
החורף,  קולקציית  על  הנחה   51% עד 
 38 מידות:  טווח  שבמבצע.  הפריטים 

48 –

הוד לבן מציעה תוספת שתשדרג את טעמו 
של כל טשולנט, תעניק לו גוון של ניחוח 
מעושן, ותיהפך ללהיט בקרב ילדים עם 

הנקניקיות של 'הוד לבן' המיוצרות מבשר 
הודו, ללא תוספת 

מונוסודיום 
גלוטמט, ללא 

צבעי מאכל 
מלאכותיים, ללא 

שומן טראנס 
וללא גלוטן

 SACARA מותג האיפור - THINK PINK
גאה להשיק: PINK - קולקציית איפור על 
החדשה  הקולקצייה  הורוד.  גווני  טהרת 

כוללת 14 מוצרים 

קפסולה  קולקציית  להשיק  גאה   Gap
חדש  מעילים  קו  במיוחד,  חורפית 
במחלקת הנשים, גברים וילדים, עם מילוי 

  Primaloft  הפוך האיכותי והמבודד

במבצע  'ורדינון'  לבית,  האופנה  רשת 
ארצי לחודש דצמבר: 50% הנחה על כל 

שמיכות החורף

החיים  ילדים  למען  נרתמת  סופר-פארם 
פעמי  רב  קניות  תיק  ומציעה  בפנימיות 
בפנימיות  לילדים  כתרומה   ₪ ב-10 
'המפעל  עבור  בארץ.  ומשפחתונים 
'ילדים  ועמותת  ישראל'  ילדי  להכשרת 

בסיכוי'

שמן  משיק:   WELEDA הטיפוח  מותג 
העור,  וגמישות  לעיסוי  ארניקה  עיסוי 
צמחיים  משמנים  והמפרקים,  השרירים 
ניחוח:  ומוצק.  גמיש  עור  על  לשמירה 
 100   -₪  79.90 ולבנדר. מחיר:  רוזמרין 

מ"ל

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה

הבעש"ט: 053-3182838 שושי

 למעונות אמונה במרכז
 דרושות: 

מטפלות
בנווה שרת )על גבול ב"ב- ת"א( 

וברמת גן )עמידר ובעש"ט(
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 

לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי.
תנאים טובים למתאימות



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

עם הגידול המבורך במספר התלמידות

הנרשמות בגני הילדים העירוניים 

לקראת שנת-הלימודים הבאה,

דרושות דירות עם חצרות, בכל רחבי העיר,

לצורך הפעלת גנים בהן. 

לפרטים,

נא לפנות בטל':

 03/5776363 | 03/5776453 

.03/5776584

דרושות
דירות להשכרה

הכל לילד ואיחוד הצלה גאים להציג:

להיט חדש ובלעדי !
בית איחוד הצלה  

המשחק המדובר של השנה עכשיו בארץ 

0548537986

 ולכל אירוע“ 

מבחר ענק של אביזרים וחלקים העשויים מחומר איכותי ועמיד שמתחבר בקלות ובעוצמה. 
 שימו לב!! כל החלקים מודפסים באיכות הדפסה גבוהה למניעת התקלפות.  

הערכה נמכרת לתקופה מוגבלת במחיר של 179 במקום 280 
להזמנות: (מלאי מוגבל!)

  משלוח חינם בקניית 3 יחידות ומעלה

*

*

ענק  חולים  בית  מכיל:  המשחק 
הצלה״  ״איחוד  ופראמדיקים  חובשים 
אמבולנס ״איחוד״ חשמלי עם אלונקה 

שמתלבשת ע״ג מסילה ייעודית. 
המפעילה בנסיעה סירנה ואורות. 
מסוק ״איחוד״ חשמלי שמסובב 

לחיפוש  אורות  ומדליק  פרופלורים 
נפגעים גם בחשיכה. 

אופנוע ״איחוד״ מדהים 

״בית איחוד הצלה״ חשמלי ענק. 
משחק מהנה המדמה פעילות של 

הצלת חיי אדם,  

מתנה מושלמת לחנוכה
חובה בכל בית !

במקרה חירום חייגו 1221

 
  

האגף
לשירותים חברתיים

המרכז לגיל הרך

בס“ד

סדרת ההרצאות להורים

מיקום: המרכז להורים וילדים בגיל הרך, רח' הירדן 31 בני ברק.
עלות: 10 ₪ להרצאה

הרשמה: יש להירשם מראש בטלפון: 03-7707391. ניתן גם להשאיר הודעה.

מצפים לראותכן,
צוות המרכז והמנחות.

ידע וכלים מעשיים להורים

אמהות יקרות, אם אתן מעוניינות להרחיב את דעתכן בנושאים הקשורים לגיל הרך,
הנכן מוזמנות להרצאה בנושא :

הורות וחממה משפחתית נכונה בגיל הרך
מאת : אריאל מוסקוביץ, עו"ס קליני, מטפל זוגי ומשפחתי

ו‘ טבת (4.1.17)

ה‘ שבט (1.2.17)

ג‘ אדר (1.3.17)

שתתקיים אי"ה ביום רביעי, ו ' טבת ה'תשע"ז (4.1.17) בשעה 20:30,  
במרכז להורים וילדים בגיל הרך, רחוב הירדן 31, קומה ב' בני ברק.

הרצאה זו הינה ההרצאה השלישית בסדרת הרצאות שתועברנה במהלך השנה הקרובה, 
ע"י טובי אנשי המקצוע בתחום זה 

המפגשים יעסקו בנושאים הקשורים לבריאות, חינוך ופסיכולוגיה של הגיל הרך,
ההרצאות תתקיימנה בע"ה במהלך השנה הקרובה מדי חודש בחדשו...

הורות וחממה משפחתית נכונה בגיל הרך.

שעת סיפור חוויתי לילדים , כיצד ?

מוכנות לכיתה א‘

 
  

במקום להתמודד לבד -  יש לכם

'דלת פתוחה' לייעוץ פסיכולוגי 
מחנכים והורים לילדים מגיל 3 - 18, 

המתמודדים עם קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים
מוזמנים לפנות ולקבל יעוץ והדרכה על ידי 
פסיכולוגים מהשרות הפסיכולוגי החינוכי.

* השרות ממומן ע"י התוכנית 360 לילדים ונוער ובהשתתפות סמלית בלבד * 
* עד 5 מפגשים לפונה *

למחנכים, גננות ומורות, שאינם מקבלים שירות מטעם השירות הפסיכולוגי העירוני, 

הפונים בעניין ילד הלומד אצלם - השרות חינם!

 
  

לקביעת תור לתיאום מפגש 

עם פסיכולוג/ית לייעוץ,

ניתן לפנות לטל': 5789228, 

בשעות 8:00 - 15:00, 

boimr@bbm.org.il :או במייל

התלמיד מסרב להגיע 
לתלמוד תורה?

הילדה 
סובלת 

מפחדים?
מתקשים 

לגמול 
את הילד?
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

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

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

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בר' עקיבא/מהרשל, 
חזית, 3 חד' ומעליה 2 

יחידות מושכרות ב-5,000 
ש"ח, 2,350,000.תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

■ ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת,  4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בבן דוד/רבינא ק"ג 
+ ק"ד 250 מ' 6 חד' 

גדולים, סלון ענקי 
3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

_____________________________________________)47-54ל(דמי תיווך. דוד, 054-3355874

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 
+ גג גדול, 3,300,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בקרן היסוד באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת ושמורה, 

מזגן, 890,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)53-03/17(נכסים, 052-4834706

 ביהודה המכבי, 3 חד', 
ק"ג, כ- 78 מ"ר, שמורה ויפה, 

825,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)53-03/17(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, נוף, 695,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)53-03/17(_____________________________________________

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

 300 מ' דופלקס אחרי וילות ובתיםאלעד
שיפוץ כללי, מרפסת שמש 64 

מ', סלון 46 מ', מטבח חדש 
ומאובזר, מוארת ומאווררת 

מאוד, 5,650,000 ש"ח,
050-5511847)51-54(_____________________________________________

■ ברח' שמעיה פנטהאוז 
גדול, 5 חד', 150 מ', 

עם מרפסת גג של 90 
מ', בק"ג, עם אפשרות 
למעלית, עם נוף, מידי, 
3,300,000 ש"ח, תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

4-4.5 חדרים

 14%
grwa123@gmail.com :טל‘: 052-5808034 מייל

ישראלים קונים בית פרטי בניו ג‘רזי

לשנה!

בס“ד

למכירה בית משופץ 
עם 4 חדרי שינה 

ב63.000$ הכנסה 
שנתית נטו 8740$

למכירה קטג‘ טורי 
בן 2 קומות צמוד 

לחניון ענק  ב76.000$ 
הכנסה שנתית נטו 

10.650$

 בק.הרצוג, בקובלסקי, 
5 חד', ק"ד + 2 מרפסות, 

188 מ"ר, ממוזגת + 
מעלית, 2,850,000 ש"ח, 

050-5265899)52-01/17(_____________________________________________

אבחון וטיפול נפשי ורגשי
עפ“י שפת גוף ותווי פנים
הרב אליהו עזריאל

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106

 בהרב קוק, בנין חדש, 
מפואר, 3 חד' וסוכה, 

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)53-08/17(_____________________________________________

 במלצר 5.5 חד' ק"ב 
גדולה ומושקעת כ- 140 

מ' עם מעלית, חזית, 
לדירה מוצמד מחסן תת 

קרקעי של 45 מ' )לא 
מתאים לדיור( שניתן 

להשכרה ב- 2,000 ש"ח. 
מחיר מבוקש 2,700,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו +סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 דירת 6 חדרים, קומה ג' 
פלוס גג, שני חזיתות, מיכה 5, 

03-6193016 ,3,200,000)51-54(_____________________________________________

■ מציאה, בקרית משה 
5 חד' ק"ה מושקעת + 
נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 ברח' גורדון ברביעיות, 
דופלקס ק"א+ גג, 6 חד', 

מושקעת, עם אפשרות 
לחלוקה, 3,200,000 

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

050-5308742
03-5797756_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 120 

מ', חזית, 3 כ"א, ניתן 
לחלוקה, לא משופץ, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בשיכון ה', 5 חד', 
ק"ק, דירת גן, מפוארת 

ביותר, ברח' צירלסון, 
120 מ' + חצר 70 מ' 

2,600,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קניה-מכירה-השכרה, מבחר 

דירות למכירה/השכרה 
במחירים, טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)54-54(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
וילה 320 מ"ר, קרוב לקהילה, 

מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)54-54(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- קוטג' 5 חד' כולל ממ"ד 
בקרבת הקהילה החרדית 

החדשה, יחידת הורים, מצב 
מצוין, 1,180,000. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)54-54(_____________________________________________

 בפטיו - שכונת הרי"ף, 
דירת קרקע, בלב הקהילה, 

4 חד', 780,000 ש"ח סופי! 
למביני עניין! עטיה משה, 

054-6625272 ,074-7037979)54-54(_____________________________________________

 בכניסה לעיר, לייד 
הרכבת, מציאה! 3.5 חד', 
ק"ג, 440,000 ש"ח למביני 

עניין, משופצת! עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)54-54(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בחסידי-ליטאי, דירת גן, 5 
חד', גינה 200 מ"ר. ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)54-54(_____________________________________________

 ד.גג בטאבו, משופצת 
+ נוף מדהים מהמרפסת, 

ניתן לבנות יחידות 
דיור - כמו שאר השכנים 

)כיום כמעט ואין דירות 
גג 4 חד' בטאבו(. "אלעד 

_____________________________________________)54-54(נכסים" 052-8939050

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', מושקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)54-54(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות בשמעון 
הצדיק, 4 חד' + 2 

מרפסות + גינה מול 
הנוף. "אלעד נכסים" 

054-3456854)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה אמיתית! במעורב, 
דירת 4 חד', כ- 120 מ"ר, 

סלון גדול במיוחד, קומה א' + 
מעלית, רק 1,340,000 ש"ח, 

_____________________________________________)54-54(גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד', מרווחת + מחסן, 

מרפסת גדולה פונה לנוף, 3 
כ"א, 1,420,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחונ 

המעגל, 4 חד', גדולה + 
אופציה לחדר חמישי. ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 

בן-שטח, 4 חד' + גג בטאבו 
+ 3 מרפסות. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בר' 

מאיר, 4 חד' + אופציה 
ממשית למשרד. ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3 חד' 
באזור אבן גבירול, 1,150,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)54-54(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 
העליון, 3.5 חד', מחיר מציאה, 

1,290,000 ש"ח. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" 3 חד' 

+ גג בעליון. ישראל,
052-3251213. אהובה,

050-5886828)54-54(_____________________________________________

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, לפרטים: אור-
_____________________________________________)54-54(לנכס, 050-9500075

 במבצע-נחשון, 
ו'-החדשה, 4חד', 90מ"ר, 
ק"א, מושכרת ושמורה, 

720,000ש"ח, מומלצת! אור-
_____________________________________________)54-54(לנכס, 050-9500075

 ברח' סיני - מצדה, וילה 
דו-משפחתי, 6 חד' + 2 

יחידות להשכרה, 3,190,000 
ש"ח, בלעדי! תיווך יעקב, 

054-4901948)54-54(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבר-אילן, ק"א, 5 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,330,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)54-54(_____________________________________________

 בבר-אילן, בבניין מצופה 
שיש, 4 חד', משופצת, מזגן, 

אופציה למרפסת, 1,230,000 
ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)54-54(_____________________________________________

 ברח' בן-אליעזר, 4 חד', 
משופצת, מיידי, 963,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)54-54(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד', קומת 
כניסה, מיידית, מפתחות 

במשרד, 890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)53-03/17(אדר נכסים, 052-4834706

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
מסודרת, מיזוג, 830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)53-03/17(אדר נכסים, 052-4834706

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)54-54("נדלן כהלכה" 055-6688111

 בר"ע, 4ח' + 1 )מושכר(, 
ק"א, 100מ"ר, עורפית, 

מצויינת למשרדים. "נדלן 
_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

 בר"ע, דירה מחולקת, 
60מ"ר, ק"ד, משופצות 

ומרוהטות, 1,460,000ש'. 
_____________________________________________)54-54("נדלן כהלכה" 050-4141926

 ברימון טאבו משותף: 
*3.5 חד', קרקע, 65 מ"ר, 

1,205,000 ש"ח. *2 חד', 40 
מ"ר, 705,000 ש"ח. *בכל 

ביחד - 1,905,000 ש"ח. 
03-5780590)54-02/17(_____________________________________________

 ברב קוק, דופלקס, 
מחולק ל- 2 דירות + 2 

יחידות, 170 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת כחדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 בפרל, 160מ"ר: 
בקומה א' יש 100מ"ר 

)4חד'( + בק"ק יש 
60מ"ר 03חד'( + סוכה + 

חצר + נוף.
 054-4340843

_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 בלעדי בשבטי ישראל, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 3-2 

משופחת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)54-54(אדוארד

 באזור צפניה, 95מ"ר, 
ק"א, עורף, 3כ"א, 

2,200,000ש"ח, גמיש, מיידי. 
_____________________________________________)54-54("אפיק נכסים" 03-5791514

 בעזרא/חזו"א, 240מ"ר 
במפלס אחד! קומה נוחה, 

3,800,000ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 135מ"ר, 

מחולקת ל- 3ח' ויחידה 
מושכרת, 2,350,000ש"ח, 

מפתח ב-"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)54-54(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 75 מ"ר, 
ק"ק, משופצת מתאימה 

למשרד, עסק או דירה, 
מיידי, 4,800. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בפרוייקט חדש בפרל 
15! נוף מדהים, דירות 2.5-3 

פנטהאוז ודירות גן, בנין בוטיק 
ויוקרתי. "תיווך - ט.זינגר" 

03-6190004)54-54(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3 חד', ק"א, 
מסודרת, 1,500,000. 

***בלעדי!! ברבי 
עקיבא - חת"ם סופר, 

2 חד', ק"א, משופצת, 
1,080,000. ***"יאיר 

_____________________________________________)54-54(נדלן" 052-7633978

 בפרדס-כץ חיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 
1,050,000ש"ח. תיוך-ישוב-

הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 בלעדי באזור העירייה, 
72 מטר בארנונה שמורה + 

מרפסות, קומה ב' אזור שקט, 
אפשרות לחלק את הדירה 
ל- 4ח', 1,450,000. תיווך 
_____________________________________________)54-54(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי! באזור בעיריה, 
בית פרטי חדש, מפואר 

ביותר, 3 קומות, 400 מ"ר 
)+בריכה וחדר כושר בקומה 

1-(, 3 חניות, 8,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר-שלום, דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית, חניה גדולה 
+ אופציה לחלוקה, 

6,900,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)54-54(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 180 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג'!!! בבניה 
מתקדמת!!! דירות גן, 5-7 

חד' + חצר גדולה בסטנדרט 
מפואר ע"י קבלן אמין, מ- 

2,700,000 תוכניות ב"תיווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)54-54(_____________________________________________

 בחזון איש 64, דירת גג/
פנטהאוז, 7 חדרים, 155 מ"ר. 

דוד גרוס רימקס ספיריט, 
050-4122744)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן, 7 חדרים, כ- 140 

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)54-54(_____________________________________________

 בשיכון ה'!!! בבניה 
מתקדמת!!! פנטהאוזים 

מפוארים, 4,5,6 חד', קומה 7 
+ נוף מרהיב, ע"י קבלן אמין, 

החל מ- 2,100,000. "תיווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)54-54(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 215 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 במרכז רבי-עקיבא, 
דירת-גג, 5 חדרים, 
110מ"ר, ק"ג + גג 

100מ"ר עם היתרים 
אופ' לחלוקה + מעלית, 

2,600,000ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 באיזור נחמיה!!! 
בהזדמנות!!! דופלקס, 130 
מ"ר, משופצת כחדשה, ק"ג 
+ ק"ד, 2,300,000. "תיווך 

פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)54-54(_____________________________________________

 בגני גד, דופלקס 150מ"ר, 
6.5ח', ק"ג, חזית, מצויינת 

לחלוקה. "נדלן כהלכה"
055-6688111)54-54(_____________________________________________

 בבן זכאי, דופקס 5.5 חד' 
+ מרפסת גג, 150 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, חזית, 2,550,000 
_____________________________________________)54-54(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברב קוק השקט, 
דופלקס 7 חד', 200 מ"ר, 

משופצת ברמה גבוהה, ק"ד 
+ מעלית + חניה, חזית. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 
8ח', חניה, מצויינת לחלוקה. 
_____________________________________________)54-54("נדלן כהלכה" 055-6688111

 בשכונת אור החיים, 5 
חד', 135 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ חניה, חזית, מצב מעולה, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 6ח', חדשה, 
יפהפיה, ק"ג + מעלית, חזית, 

3כ"א, 2,600,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדאו, 5 חד', 
125 מ"ר, סלון ומטבח גדולים 
+ יחידת הורים, ק"ג + מעלית 

+ חניה, חזית, משופצת 
ויפה, 2,700,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 בקלישר בבנין-חדש, 
5 חדרים, 120 מ"ר, 

ק"ק + חצר 180 מ"ר, 
שמורה, אופ' לחלוקה, 

2,650,000ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 מציאה בהשניים, 5 
חדרים, דופלקס, 130 מטר, 
 ,052-4369117 .1,600,000

_____________________________________________)54-54(תיווך ישראל

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)54-54(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6חד' ענק, קומה 
רביעית, 3,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בקהילות יעקב!!! 6.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

4 כ"א, קומה שלימה, חזית, 
יפה ומסודרת, 2,650,000. 

"תיווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)54-54(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירת-גן, 7חד', נדירה בגודלה, 

160 מ"ר בנוי + 120 מ"ר 
גינה, 3,600,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 במקובר בבניה, דירת 7חד' 
נדירה, 215מ"ר במפלס אחד, 
4,100,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7חד', אפשרות לחוקה, 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 ביצחק-שדה ברביעייה, 
דירת-גן 150 מ"ר בנוי + 

150 מ"ר חצר, כ.פרטית, 
3,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', חזית 
+ מרפסת, 3,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בלוין, דירת-נכה חדשה, 
5.5חד' + חצר, מפוארת, 

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בשדרות רמז בבניה, 
דירת 5 חדרים ענקית 

+ מרפסת חניה, 
2,350,000, תוכניות 

במשרד. פאר הנדל"ן, 
058-7111860)54-54(_____________________________________________



כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בטבריה, קרוב לרח' 
הרצוג, 3 חד' גדולים, 
כ-75 מ"ר עם סוכה, 

עורפי ולא משופץ, 
ק"א, 1,530,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, 
ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קבלן אמין, 1,470,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', ק"ק, 
כניסה פרטית, מוגבהת 

90 מ' מושקע, לדירה 
חצר גינה 60 מ', בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אלישע/ר"ע, 3 
חד', גדולה, ק"ג 

ואחרונה, עם אופ' 
עתידית לבניה על הגג, 

מאד שמורה, 
1,570,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ באדמורי שץ מציאה 
6.5 חד' ק"ב עם מעלית 

145 מ' משופץ וחניה 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

2,200,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב  03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ברח' חברון 
6 חד', 150 מ' בתוספת 

מרפסת 50 מ', כניסה 
לדירה ללא מדרגות, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ באבטליון 4.5 חד' 
120 מ"ר ק"ב, חזית, 
משופצת 2,350,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
ברבעיות, בק"ק, 105 
מ', 3.5 חד', + יחידה 

להשכרה, + חצר פרטית, 
90 מ', 2,400,000 

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

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

ברח' מנחם 5 חד' ק"ג, 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

120 מ', שמורה מאד, 
2,300,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ באזור סוקולוב אבן 
גבירול, 3.5 חד', גדולה 
ושמורה, ק"א, חזית, 3 

כ"א, פנוי, מידי, 
1,680,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 לל"ת בפ"כ, 4 חד', ק"א, 
בנין חדיש, מושקעת + מעלית 

+ חניה, 1,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)52-01/17ל(052-7678102

 בבלעדיות במינץ, 3 
חדרים, משופצת, 1,470,000, 

גמיש. התיווך החרדי,
_____________________________________________)52-01/17ל(054-3978367, 058-6151555

 3 חד' בדוד המלך, 
קומה אחרונה + אופ', לל"ת 

1,560,000 ש"ח
 בק.שמואל )רח' _____________________________________________)52-01/17(052-8562728 052-8462728

מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-07/17(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

4-4.5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חד', משופצת ברמה 
גבוהה במיקום הכי טוב בעיר, 

מושכרת ב- 2,200 ש"ח לתווך 
_____________________________________________)52-01/17ל(ארוך, 054-2006634

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד' + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-09/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

וילות ובתים

ירוחם

4-4.5 חדרים
■ ברח' הרב שר, 3 
חד', כ-70 מ', דירה 

יפה, עם מעלית ועם 
נוף, קומה גבוהה, 

1,550,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' בילו, מרכזית 
ושקטה, 2.5 חד', 61 

מ', חזית, בקומה 1.5, 
1,450,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט, 
3.5 חד', )ניתן בקלות 

להפוך ל4 חד'( ק"ב, עם 
מעלית וחניה, עם אופ' 
להרחבה, 1,800,000  
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________ ■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 

ק"ג, יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

מעלית, 2,450,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בשד' רמז בנין 
בבניה, כניסהלפסח, 

5.5 חד' גדולים 
ומושקעים, 135 מ', 

ק"ג, 2,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 באזור הושע, 4 משופצת, 
85מ"ר, ק"ג + מעלית, 

1,890,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 בבן גוריון, 4ח', 
מסודרת, ק"ב + מעלית, 
1,820,000ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)54-54(נכסים" 03-5791514

 בקריית הצרוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרוח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,675,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בעוזיאל, 4 חד', קרקע, 
כ- 80 מ"ר, 1,800,000, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 במתתיהו, 4.5ח', 
110מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
מהיסוד, 2,250,000ש'. "נדלן 

_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

 בלעדי! באבני נזר, 4.5 
חד', ענקית, 115 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה מאוד גבוהה, 
ק"ד + מעלית + חניה, חזית, 

סוכה גדולה + )יחידת דיור 
בק"ק מפוארת(. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
רח' שקט, 4 חד', 90 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה, 
משופצת, 1,900,000 ש"ח. 

*בשבטי ישראל, 4.5 חד', 100 
מ"ר, ק"ב + מעלית )חזית 
לז'בוטינסקי(, 1,760,000 

_____________________________________________)54-54(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בתחילת בניה בשיכון ג', 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
ואיכותי, 4ח' בבניה, החל 

מ- 1,870,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)54-54(נכסים" 03-5791514

 4 חד' בשלמה בן 
יוסף, 87 מ"ר עם 

אופציה. תיווך יוסף יגן, 
052-2243454. מייל - 
yosi.yagen@gmail.

com)54-54(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454. מייל - 

yosi.yagen@gmail.
com)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 4.5 חד', 

כ-90 מ"ר, עורפית, 
יפהפיה, מעלית, סוכה. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)54-54(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)54-54(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4חד' גדולות, 
2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בתחילת-בנייה בגולומב, 
דירת-גן, 4חד' + גינה ענקית, 
2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל, דירות 
4 חד', 105 מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5חדרים, 
90מ"ר + 3 יחידות-דיור, 

45מ"ר ליחידה, מושכרות 
ומרוהטות, תשואה של 
13,000ש"ח בחודש על 

4 הדירות + אופציות, 
2,800,000ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד', מרווחת 

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)54-54(_____________________________________________

 באיזור חגי/חבקוק, 
4חד' גדולה + סוכה, חזית, 
2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בבניה, 4 חדרים, 

מפוארת + מרפסת, 
1,600,000 ש"ח תוכניות 

במשרד! פאר הנדל"ן, 
058-7111860)54-54(_____________________________________________

 להשקעה בבילו, 
דירת 4 חדרים מושכרת 
ב- 7,000 בחודש, חוזה 

טריפל ל- 10 שנים, 
משופצת, 1,900,000 

ש"ח. פאר הנדל"ן,
058-7111860)54-54(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' ברבינו אשר, 
חזית + מעלית + חניה, נוף 

מדהים, עיצוב אדריכלי + 
טאבו, פינוי שנה, 2,100,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)54-54(_____________________________________________

 בשיכון ג'!!! בבניה 
מתקדמת!!! 4, 4.5 בסטנדרט 

גבוה ע"י קבלן אמין, החל מ- 
1,800,000, תוכניות ב"תיווך 

פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)54-54(_____________________________________________

 בקושניר ירד המחיר, 
4 חדרים + יחידת הורים, 

מרווחת + חניה ומחסן 25 
מטר, 2,099,000 ש"ח. אדי 

_____________________________________________)54-54(נדלן, 054-8493483

 באיזור האדמור מקוצק, 4 
חדרים, גדולה ומרווחת, מטבח 

גדול ומושקעת, 1,899,000 
_____________________________________________)54-54(ש"ח. אדי נדלן, 054-8493483

 בשיכון ו', 4 חד' + 
3 יחידות מושכרות, 

מכניסה 13,500 ש"ח, 
במחיר שאסור לפרסם! 

חמד נכסים, 
053-3357316)54-54(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב בבניה, 
4ח', ק"ד, חזית + מרפסת-

שמש, 1,730,000ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4.5 חד', 
100 מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 

בטון, 3 כ"א, מצב מצוין, חזית 
+ חניה, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 לקראת בנייה ברבי-עקיבא, 
3חד', גדולה, חזית, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברח'-
השניים, 3חד', אחרונות 

מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 באיזור דנגור, 3חד', 70 
מ"ר, קומה אחרונה + גג בטון, 

1,300,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)54-54(_____________________________________________

 ברח'-המכבים, 3חד', 
משופצת כחדשה + אופציה 
להרחבה, 1,370,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא, 
3 חד', 60 מ"ר + 20 

יחידה, מושכרת, רק ב- 
1,550,000. פאר הנדל"ן, 

058-7111860)54-54(_____________________________________________

 באברהם בן דוד, 3ח', 
80מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

מרווחת, 1,575,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

 בבלעדיות!! במינץ, 3 
ח', ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, 1,460,000 ש'. "נדלן 

_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

 בסוקולוב, 3ח', 70מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה, 

משופצת, 1,550,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)54-54(כהלכה" 055-6688111

 בהמכבים, 3 ח' גדולים, 
משופצת כחדשה + חצר + 

אופציה, 1,360,000 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ל(לל"ת, 054-4408451

 במרכז בבעלז, 3.5 חד' 
+ 2 מרפסות גדולות, 91 

מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת. 
_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רח' הרצוג, 3.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ג + א.בגג בטון 
כולל היתרית, 1,700,000. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 בפלמח, 3.5 חדרים, 
85מ"ר, קומה ב', 

חזיתית, 4 כיווני אויר + 
אפשרות להוספת סוכה/

מרפסת שמש.
 054-4340843

_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 באינשטיין שבפרמישלן, 
3 חד' + הרחבה בנויה של 

90 מ"ר, מוכנה לחלוקה 
ל- 2 בקלות, 1,300,000 ש"ח. 

עדיאל השקעות, 
052-8963696)54-54(_____________________________________________

 בהמכבים, 3 חדרים, 
75 מ"ר, קומה ג' מקרקע, 3 
כיווני אוויר, 1,350,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בפרדס-כץ ז'בוטינסקי, 
89 מ"ר, 3.5 חד', מדהימה, 

משופצת חלקית + חניה! רק 
1,490,000 ש"ח. אדוה - תיווך 

עם חיוך. רימקס 100%,
054-4463383)54-01/17(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, חייבת 
להימכר! 3 חדרים, יפה 

ומסודרת, 1,580,000. אדי 
_____________________________________________)54-54(נדלן, 054-8493483

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 
3.5 חד' לחזית, ק"א 
על עמודים, 75 מ"ר, 

מעלית, חניה, דוד"ש, 3 
מזגנים, מסורגת, פלדלת 

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,500,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 3 חד' 

לחזית, ק"א על עמודים, 
75 מ"ר, מעלית, חניה, 

דוד"ש, 3 מזגנים, 
מסורגת, פלדלת עם 
אפשרות להרחבה, 

זקוקה לשיפוץ, לכניסה 
מיידית, 1,550,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג בטון + אופ' ממשית, 
1,350,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 באיזור השניים, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מפוארת!!! סוכה 

+ חניה, 1,430,000 גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 3 חד', 
60 מ"ר + סוכה 10 מ"ר 
+ אופציות ממשיות + 

התרים!!! לעוד 50 מ"ר, 
1,430,000, גמיש. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת ויפה + 

אופציה, קומה א', 1,450,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
75מ"ר, מושקעת, חזית, 
ק"ב + מעלית + יחידת-
דיור 2 חדרים, כ-30מ"ר, 

מושכרת ב-)2,300(, 
1,700,000ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
דירה מרווחת לחלוקה, 

1,200,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)54-54(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה בטרומפלדור, 3 
חדרים, משופצת, 1,240,000. 

_____________________________________________)54-54(050-8488008, תיווך ישראל

 מציאה בהשניים, 3 
חדרים, חדשה, 1,400,000. 
_____________________________________________)54-54(050-8488008, תיווך ישראל

 בזבוטינסקי 43, 3 חדרים, 
גדולה במיוחד, חזית, קומה 
3.5, כ- 90 מ"ר. דוד גרוס 

_____________________________________________)54-54(רימקס ספיריט, 050-4122744

 בבלעדיות בהחלוצים 21, 
דירת 3 חדרים, גדולים, 80 

מ"ר, חזית, קומה א'. דוד גרוס 
_____________________________________________)54-54(רימקס ספיריט, 050-4122744

 בפרדס כץ, 3 חד', 70 
מ"ר עם אופציה. תיווך 

יוסף יגן, 052-2243454. 
מייל - 

yosi.yagen@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בלעדי!!! בסוקולוב/
סמטת אזר!!! 3.5, ק"א, 70 
מ"ר, משופצת, 1,520,000. 

*בשבטי ישראל!!! בבנין 
חדיש!!! 3, ק"ד + מעלית, 
1,450,000. "תיווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)54-54(_____________________________________________

 בביאליק, 3 חד', קומ' 
2, 75 מ"ר. תיווך יוסף 

יגן, 052-2243454. מייל - 
yosi.yagen@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבנות כ- 70 מ" נוספים. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ-45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)54-54(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
1,290,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)54-54(בועז' 054-8474843

 קיבלנו היתר! בגולומב 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3חד', גדולות 
1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, דירת 3חד' גדולה, 

אחרונה ומיוחדת, 1,500,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3חד' + גינה גדולה, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 באזור העיריה באפשטיין, 
2.5 חד', 63 מ"ר, ק"ג + 

אופציה בגג ובצד, שמורה, 
1,390,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 מציאה! באדמורי 
אלכסנדר, 2.5חדרים, 

כ-50מ"ר, ק"ק, מצוינת 
למגורים/לעסק. 
 052-2452820

_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2.5 חד', קו' קרקע, 

עורפי, 1,190,000 ש"ח, גמיש. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,140,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בלעדי בשניים, 2.5 חד', כ- 
60, קו' א', 1,200,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 60 מ"ר, מפוארת + 

קומה ב' ואחרונה + אופ', 
רק 1,250,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 מציאה!! ביהודה-
נחשוני, 2 חדרים, 

ק"ק, כ-40מ"ר, 
מסודרת + אפשרות 

הרחבה עד ל-100מ"ר, 
1,160,000ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בלעדי!! בדניאל, 2.5 
חדרים, ק"ב, משופצת 

ויפה, ממוזגת, כ' מיידית, 
3,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)54-54(_____________________________________________

 באיזור קוטלר, 2חד', 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 

1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
לא משופצת, קומה ד' + גג 
רעפים + אופציה ל- 8 מטר, 

סוכה, 1,200,000. תיווך 
_____________________________________________)54-54(אלטרנטיב, 054-5500263

1-1.5 חדרים
 ביחזקאל, 1.5 

חדרים, חזיתית, בק"ק, 
מוגבהת, 46מ"ר, במיקום 

מצוין. 052-2452820 
_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 באיזור השניים, יח"ד 
כ- 32 מ"ר, מושכרת ב- 2,000 

ש"ח, רק 490,000 מזומן! 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בטבריה - יח"ד כ- 28 
מ"ר + אופ' 890,000, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 מציאה!!! דירת 1.5 
חד' בז'בוטינסקי צד 

ב"ב אופציה לבניה, רק 
850,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)54-54(בועז' 054-8474843

 דירת גן, 8חד', 200מ"ר + 
גינה 70 מ"ר, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)54-54(משה דסקל, 050-5926021

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בדימונה, 3.5 חד', 
משופצת, ממוזגת 

ומושכרת, ב- 1,700 
לשנה וחצי ב- 360 אלף 

בלבד! תיווך ברכת הבית, 
050-4199643)54-54(_____________________________________________

 3 חד', משופץ, 
מרוהטת וממוזגת, 

מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת 

_____________________________________________)54-54(הבית, 050-4199643

 3.5 חד' באיזור הצפוני 
הישן, 78 מ"ר, 390 אלף, 

קומה ג'. תיווך ברכת 
_____________________________________________)54-54(הבית, 050-4199643

 3.5 חד', ק"ק, 100 
מ"ר, ליד הישיבה, 

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת הבית, 

050-4199643)54-54(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5חד', 
75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

450,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)54-54(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בבית וגן, 2חד', 
משופצתמהיסוד, מרוהטת, 

410,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)54-54(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 באלחדיף, 3.5 חד', 90 
מ"ר, משופצת, נוף ומעלית, 

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)54-54(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 סמוך לישיבת הרב קוק, 
4חד', 150 מ"ר, יפה, 800,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)54-54()תיווך הכהנים(

 בגיבורים, 4חד', קומה 
א', משופצת, מחסן ונוף, 

580,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)54-54(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 קרית שמואל, 5 חדרים, 
800,000 קומה א' + מעלית, 

140 מ"ר. 050-8342172, 
_____________________________________________)54-01(נפתלי

 בירוחם, רח' הפלמ"ח, 
3 חד', 60 מ"ר, מושקעת!!! 

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)54-54(050-6610501, סתיו

 בגבעת זאב המבוקשת, 
מבחר בתים בודדים + יחידות 

דיור, עם נגישות/נוף/חדש/
לשיפוץ, במחירים שווים לכל 

כיס ומפתיעים. מאור,
02-5730077 ,050-5500323)54-54(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

לפרסום
03-6162228

■ ברח' זוננפלד, 
לבודד בק"ד עם 

מעלית, חדר קומפלט, 
מתאים גם לסופרים או 
קוסמטיקאית, המחיר 

1,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742  23
03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ בעמיאל, בבית קטן 
2.5 חד' ק"א ואחרונה, 

אפשרות לריהוט, 3,500 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

■ בעמיאל, 2 חד', ק"א, 
משופצת יחידה, 28 מ', 

מרוהטת חלקי, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

2-2.5 חדרים

חשמונאים

נס ציונה

פתח תקווה
■ מגוון דירות בבלעדיות 

3, 4, 5 חד' באזורים 
המבוקשים בפתח תקווה 

לפרטים אנגלו סכסון
03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

נתיבות

+5 חדרים

 בטרומפלדור 40: *1.5 
חד', מרוהטת, לתקופה קצרה, 

משופצת + חצר, 2,500 
ש"ח. *3.5 חד', משופצת + 

חצר, מיידית, 4,300 ש"ח, 
052-6357770)52-54(_____________________________________________

 2.5 חדרים, מסודרת, יפה 
במצב טוב, כניסה מיידית, 

054-4225158)51-54(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

מסודר + מזגנים, פנויה,
052-7662441)51-54(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים גדולה 
בקרית הרצוג, חדשה, 

מושקעת וממוזגת, 
מטבח חדש ומודרני, 

מרפסת גדולה לסוכה, 
אמבטיה רחבה, כיווני 

אוויר מעולים,
_____________________________________________)51-54ל(טל': 050-9423335

 במרכז רמת אהרון 
חדר, ק"ק כולל שרותים ומזגן, 

גישה נוחה, לכל מטרה.
054-8457459)53-02/17(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד ר' טרפון, 
3.5 חד', משופצת, חדש 
עד היסוד, יפהיפיה, ק"ב, 
חזית, 4,000 ש"ח, מידי, 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים
 בית למכירה, 10 חדרים, 

כפר-גנים, מגרש 340מ"ר, 
מחיר 4.4 מ. שקל, טל':

054-5288332)52-01/17(_____________________________________________

צפון
 בכרמיאל, בחטיבת עציוני, 

מפרטי, דירת גן מיוחדת, 4 
חד' גדולים, 2 מחסנים, חניה 

_____________________________________________)52-01/17(מקורה, 054-6662593

קריות

אלעד

 בק.הרצוג, בנורוק, ק"ב: 
*2 חד', מרוהטת קומפלט, 
ללא ילדים,  *2.5חד', מיידי, 

_____________________________________________)52-01/17(לל"ת, 054-8425580

 יחידת דיור, 2 חדרים, 
שרותים, מקלחת + מרפסת, 

משופצת כחדשה,
054-8501829 ,08-9409302)52-01/17(_____________________________________________

נתיבות
 דירת 3 חד' כולל ממ"ד 

_____________________________________________)52-01/17ל(כחדשה, 050-4443959

 דירות להשקעה ולמוגרים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל מ- 

440,000 ש"ח. נתי המתוות 
_____________________________________________)52-01/17(לציבור הדתי, 050-5766979

 באמרי חיים לוז"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 
חד' ליחיד, מרוהט וממוזג, 

_____________________________________________)51-54(מיידי, 052-3632080

4-4.5 חדרים

 בגבעה הצרפתית דירת 
5 חד' +יחידה מושכרת ב- 

_____________________________________________)52-01/17(2000 ש"ח 0527688111

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4ח', גדולה מאוד, כ- 120 מ"ר 
+ מעלית + חניה - מיידית!! 

050-4811122)54-54(_____________________________________________

 ברוטשילד )ליד קופ"ח(, 
2 + 2, ק"ב, הכנסה 5,000 
ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח, 

050-4811122)54-54(_____________________________________________

 בהסתדרות/רוטשילד, 
3ח' + מעלית, קומה 4 - 

מסודרת ויפה, ב- 90 מ"ר, רק 
_____________________________________________)54-54(1,250,00 ש"ח, 050-4811122

 במרכז! 3 ח', משופצת, 
ק"א, מיידית!! רק 1,150,000 

_____________________________________________)54-54(ש"ח, 050-4811122

 בטרומפלדור, באזור 
החרדי, 3 חד', משופצת, 

1,190,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד, יועץ ומשווק 

נדל"ן *מגוון דירות נוספות 
_____________________________________________)53-54(למכירה, 054-6401612

 בהזדמנות, דירת 2.5 חד', 
ברחוב הרצל, 1,070,000 ש"ח, 

053-3409434)53-54(_____________________________________________

+5 חדרים

 ברח' צירלזון, 2 חד', ק"ב, 
משופצת, כניסה מיידית, 
2,800 ש"ח, לל"ת, מיידי, 

052-4491995)53-2/17(_____________________________________________

 3.5חד' בפרנקפוטר, 
משופצת וממוזגת, 3,600 

ש"ח, מיידית, 054-8427461, 
054-2429923)53-54(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)53-54ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב ב- 1,200,000 

_____________________________________________)53-54ח(בערך, 052-3595314

מגרשים

מבנים

■ חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

חנויות

■ ירד המחיר, ברח' 
ירושלים ליד רח' חברון, 
חנות מסודרת 19 מ' + 

גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 2750 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

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

נדל”ן 
מסחרי

 בהזדמנות, עסק 
אינטרנטי, עבודה מהבית, 

רווחי ביותר, בתחום ימי 
הולדת וגנים, 40,000 
_____________________________________________)51-54ל(ש"ח, 052-3496554

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, משרד 
ולכל מטרה, שרותים וחניה.

_____________________________________________)52-01/17ל(050-5125550

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ בגן ורשה, דירת 2 
יחידות חדישות גדולות, 

ק"ב, חזית, ניתן להשכיר 
ב-7,000 ש"ח לערך, 

דורשים 1,850,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

עסקים

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-05/17ל(053-9520552

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 להשכרה חנות בב"ב 
ברח' הרב קוק 16, 29 מ"ר + 
מחסן 8 מ"ר )אופציה לחזית 

בלבד 15 מ"ר(, לל"ת, 
050-4101438)52-01/17(_____________________________________________

חנות וגלריה- ביחד/
לחוד, 30 מ' מול אוניברסיטת 

בר-אילן במרכז מסחרי
_____________________________________________)50-03/17ל( 050-2306103

 להשכרה/למכירה בית 
מאפה פעיל בבני-ברק. יוסי: 

050-7755442. יעקב:
050-8227125)53-54(_____________________________________________

 מבני תעשיה, מחסנים 
גדולים, חנויות ומגרשים, 
למכירה ולהשכרה באיזור 

בית-שמש והסביבה. אמסטון 
_____________________________________________)53-6/17(נדל"ן, 052-7667747

 בגבעת זאב, 200 
דונם. ברמות 83 דונם כולל 
אפוטרופוס הכללי. פולטוב 

_____________________________________________)53-4/17(נכסים, 052-3646632

 ברחביה, עיסקה כולל 
היתרים, 10 דירות וחנות, 24 

מליון. פולטוב נכסים,
052-3646632)53-4/17(_____________________________________________

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)53-02/17(גדרה, 052-2457617

1-1.5 חדרים
 יחידה כ- 30 מ"ר, קרקע, 

ריהוט חלקי + מזגון, מיידי, 
על גבול ר"ג, 050-7755442, 

050-8227125)53-54(_____________________________________________

 התפנה חדר אצל משפחה 
שעוסקת בשיקום עבור נערה/
אשה חרדית, 052-7659259, 

_____________________________________________)53-02/17ל(03-6182063

דופלקסים
 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול 

)א. ליחידה(, 2,850,000 
_____________________________________________)51-54(ש"ח, 052-8433333

+5 חדרים

 בגבעת זאב, דו משפחתי 
אבן! 6 ענק + חצר גדולה 

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר 
למשרד, 2,280,000 ש"ח! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)54-54(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמת שרת, בדוד מרץ, 

פנטהאוז 3 חדרים בכניסה 
נפרדת + מרפסת סוכה 

גדולה, מחסן וחניה. "צימוקי" 
02-5638221)54-54(_____________________________________________

 בתל ציון, 5 חד', 140 
מ"ר + חצר 120 מ"ר, ק"א 

_____________________________________________)54-01/17ל(בהזדמנות, 054-8431007

 גבעת זאב במתחרדת, 
5 + מרפסת סוכה גדולה, 

ק"א, בבניין קטן, מרכזי ושקט, 
במחיר קטן!!! מאור,

02-5730077 ,050-5500323)54-54(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, אבן! 
פנטהאוז במחיר דירה! 5 + 

מרפסות סוכה לנוף, ק"ג, 
מעלית, יח' הורים, רציניים 

מאוד במכירה! רק 1,950,000 
ש"ח. מאור, 050-5500323, 

02-5730077)54-54(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קו ראשון 
לנוף, קוטג' 5.5 + חצר 

קדמית, משופץ ושקט, הסרה 
ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, 1,860,000 ש"ח! 
מאור, 050-5500323,

02-5730077)54-54(_____________________________________________

 חדשה בשוק ובמחיר טוב, 
בקרית משה ברח' פיק, 4 

חדרים בקומה ב' + מרפסות, 
_____________________________________________)54-54(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן, 4 + גינה 
וחצר + יחידת דיור 2 חד', 
בבניין קטן, מרכזי ושקט, 

1,880,000 ש"ח!!! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בקרית יובל, רחוב קליינמן 
)ליד בורוכוב( דירת 3 חדרים, 

קומה 2, שוכרת לתקופה 
ארוכה - מעולה להשקעה, 

אזור מרכזי ביותר, מחיר 
1,520,000, גמיש. שאולוף 

_____________________________________________)54-54(נדל"ן, 072-3728170

 בקרית יובל ברחוב 
בורוכוב השקט, דירת 3 

חדרים, קומה 2, היתר בניה 
ביד להרחבה מיידית!! מחיר 
1,550,000 גמיש!! שאולוף 

_____________________________________________)54-54(נדל"ן, 072-3728170

 בקרית יובל ברחוב 
שטרן, דירת 2.5 חדרים, 

קומת כניסה!! גישה נוחה, 
קרובה לרחוב אורוגואי, מחיר 

965,000 ש"ח בלבד!! שאולוף 
_____________________________________________)54-54(נדל"ן, 072-3728170

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה עם שוכרים מצויינים 
במיקום מעולה, תמצא אצלינו. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה גדולה להשקעה, 
קומה ראשונה, 3 חדרים, 75 

מ"ר, רק 3,300,000 כולל דמי 
תיווך, מושכרת 1,800 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-52353470)54-54(_____________________________________________

 ברוטשילד, גדולה, 
מחולקת ל- 2 יח' )2+2(, 80 

מ"ר, ק"ב, מסודרת, באזור בית 
חולים השרון, 1,160,000 ש"ח. 

_____________________________________________)54-54(050-6610501, סתיו

פנטהאוזים ודירות גן
 בקרית הרב סלמון, דירת 

4 חדרים, 115 מטר + חצר 
+ אופציה, מעולה להשקעה. 

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)54-54(_____________________________________________

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)54-54(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל הוותיקה, 
דירת-גג, 4חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)54-54(_____________________________________________

 בשכונת חן הצפון, דירת 
גג, 5.5 חדרים, מרווחת מאוד. 

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בכפר-גנים, ב' 5חדרים, 
חניה, מעלית, מרפסת וממ"ד. 

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 במרכז-העיר, דירה מניבה 
13,500 ש"ח לחודש, קומה 

א', מושקעת, 1,795,000 
ש"ח, 050-7505449, תיווך 

_____________________________________________)54-54(- נדי

 רוטשילד/הרב קוק, דירה 
בקומה, 6 חדרים + מ.שמש 

+ חניה גדולה, מתאימה לשתי 
משפחות, 2,100,000 ש"ח, 

050-3528252)54-54(_____________________________________________

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)54-54(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)54-54(_____________________________________________

 )בפ"ת( בכפר גנים, 4 ח', 
115 מ' + מרפסת סוכה 28 

מ' + 2 מחסנים, מעלית-חניה, 
_____________________________________________)54-01/17ל(מושקעת. גיא, 054-4761147

 בההגנה, 4חד' במדרחוב, 
מחולקת, מצויינת להשקה. 

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)54-54(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)54-54(_____________________________________________

 במרכז, 3.5 ח', ק"ב, 
מסודרת, פינוי חצי שנה, 

1,070,000. גיא, 
_____________________________________________)54-01/17ל(054-4761147

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר, דירת חדר 
וחצי, 38 מ"ר )טאבו(, ק"א, 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

ב- 2,900 ש"ח, 900,000 ש"ח, 
052-5691882)54-54(_____________________________________________

צפת
 במתחרדים, 3 חדרים, 

יציאה לחצר, ק"ק, 525,000 
ש"ח. 050-3664122, נמימי 

_____________________________________________)54-54(נדלן

קרית שמואל

קרית ים

קרית מוצקין

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

שרות בהנהלה חרדית, 
052-7644050)54-25(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשקעה 
בקריות במחירים זולים עם 

תשואה גבוהה + ניהול. תיווך, 
055-9941042)54-54(_____________________________________________

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

נכסים מומחים בקריות 
לקניה, חלוקה, תחזוקה 
וכל הבירוקרטיה )הנהלה 

_____________________________________________)54-54(חרדית( 054-8541118

 3 חדרים, 80 מ"ר, 
משופצת )בניין מרובע(, 
מתאימה לחלוקה, מחיר 

580,000 ש"ח. גיא אטיאס, 
054-8161125)54-54(_____________________________________________

קרית אתא
 דירה כולל שוכרים החל מ- 
485,000 ש"ח - תיווך אלפסי, 

052-2790370)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בקרית אתא רחוב 
יוספטל, 3חד' מרווחים, 
 MS .420,000 ,'קומה ד

_____________________________________________)54-54(נכסים, 054-8541118

 3 חדרים, 77 מ"ר, 
קומה 3, נוף ים, )בניין מרובע 

ומטופח(, מחיר 470,000 
ש"ח. נופר מרסיאנו,

052-7395150)54-54(_____________________________________________

 2.5 חדרים, 55 מ"ר, 
משופצת, קומה 2, מחיר 

380,000 ש"ח. ניר דהן,
050-2962666)54-54(_____________________________________________

 בקרית ים אזור 
מבוקש, 3חד' מרווחים, 
קומה נוחה, 570,000. 

MS נכסים, 
054-8541118)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 2 חדרים, 35 מ"ר, 

משופצת, קומה 1, מעלית, 
אופציית השכרה, 1,800 ש"ח. 
מחיר 390,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)54-54(_____________________________________________

 מחולקת ל- 2, קומה 1, 
אזור מרכזי ומבוקש, מחיר 

מציאה!!! 580,000 ש"ח. נופר 
_____________________________________________)54-54(מרסיאנו, 052-7395150

 בככר הרביעית, 4 
חד', דירה מרווחת + 

נוף ומיידית, רק 4,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

03-9088872)54-54(_____________________________________________

 בככר השלישית, 4 
חד' לאחר שיפוץ, 3 

מרפסות, מיידית, רק 
3,800 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)54-54(נכסים" 03-9088872

 בחידושי הרי"ם, 4 
חד', משופצת, ק"ב, 

6,000. ***בחזו"א, 4.5 
חד', ק"ב, חזית, 6,000. 
***בגני גד, 4 חד', ק"ק. 

"יאיר נדלן"
052-7633978)54-54(_____________________________________________

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
דירת גן + חצר ענקית 
+ יחידה קטנה 1 חד', 
5,900 ש"ח, משופצת 

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)54-54(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבניין-חדש באהרון-דב, 

פנטהאוז מפואר 10,000ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 

120 מ"ר + מרפסת, 70 
מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 

_____________________________________________)54-54(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)54-54(_____________________________________________

 באבן שפרוט, 5 חד' 
+ גג ענק, מושקעת, 

אפשרי גם לכמה 
חודשים, מפתחות אצל 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)54-54(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 4 חד', 
קומה ב', מעלית, 4,400 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', משופצת, קומה ג', 

3,600 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 בעובדיה בבנין חדיש, 
4 חדרים, כ- 90מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, מיידי, 

5,100ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בבניין חדש!!! בפ"כ, 
ק"ב, מעלית, חזית, 

4,500ש"ח, מפתחות 
אצל "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)54-54(_____________________________________________

 בלעדי!!! באיזור רמת 
אהרון!!! 4.5 גדולה ומושקעת, 

ק"א, חזית, 6,000 ש"ח, מ- 
1.2.17. *ברמת אהרון!!! 4 

חדשה, ק"ב + מעלית, 5,500. 
"תיווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)54-54(_____________________________________________

 באזור רמת-אהרון, 3ח', 
חדשה, ק"א + מעלית, 

4,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)54-54(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4חד', 
מפוארות. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 להשכרה 2 חד' בשיכון 
ה', חדשה, מרוהטת, מעלית, 

חניה, מיידי, 3,300 ש"ח. 
עדיאל השקעות, 

052-8963696)54-54(_____________________________________________

 בחברון, 2 חד', 45, 
משופצת ומרווחת, קרקע, 

2,900, גמיש. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב באלישע, 
חדר 12 מ"ר, 950 ש"ח או 
140 מ"ר, אפשרות לחלקי, 

054-8406031)54-54(_____________________________________________

 בפרדו, חדר וחצי, מיידי, 
מרוהט, מטופח ונקי, ק"כ, 

050-4156923)54-3/17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 1.5 
חד', חדשה ומרוהטת, 
הקודם זוכה! מפתחות 
אצל "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)54-54(_____________________________________________

ירושלים

 בגני מודיעין דופלקס 
6 חדרים, מוארת, מרווחת, 

ממוזגת, לטווח ארוך,
054-2871100)54-03/17(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 מציאה! ברמות א' בצבי 
הרץ, דירת 2 חד' מקורית, 50  

מ"ר, ק"ג, 3 כ.אוויר, מטבח 
משופץ, כיריים גז, שמורה 

מאוד, מוארת, נוף, ללא ריהוט, 
רק 3,350 ש"ח, מיידי, לל"ת, 

050-4144220)54-54(_____________________________________________

 בהר-שמואל )גבעת 
זאב( יח"ד, 2 חד', חדשה, 

מוארת, מאווררת וממוזגת 
+ חצר, 1,950 ש"ח בלבד! 

054-7804800)54-54(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)54-01/17ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירת 3.5-5 חדרים 
בב"ב, לעוד כ- 3.5 חודשים, 

מרווחת, לטווח ארוך,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-2859394

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)54-01/17ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)54-01/17ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח, 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי, 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות, -050
 ,3616800

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים(, 3 חד', קרקע, 

810,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

570,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע ברח' ווינגט, 
2 יח"ד, ק"ג, 670,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3 חד' באזור 
סטודנטים בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)54-54(רומן, 052-7731832

 בב.שבע בדרך מצדה, 
בשכונה ב', 4 חד', 100 מ"ר, 

מתאימה לחלוקה! רומן, 
052-7731832)54-54(_____________________________________________

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! רומן, 
052-7731832)54-54(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3.5 חד' 
בקרבת האוניברסיטה בשכונה 

ב', ק"ג, כ.מיידית, מחיר 
מציאה! התקשרו עוד היום! 

_____________________________________________)54-54(רומן, 052-7731832

 בבאר שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשואה גבוהה! 

_____________________________________________)54-54(רומן, 052-7731832

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

מושכרות, תשואה 6% נטו, 
מחיר בהזדמנות! רומן,

052-7731832)54-54(_____________________________________________

 בב. שבע, בשכונה ד', 
רח' בר גיורא, 4 חד', ק"א, 

משופצת, קרוב לאוניברסיטה, 
מחיר מציאה! התקשרו עוד 
_____________________________________________)54-54(היום! תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 580,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית ב- 200,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות, 
חנות סלולר, כשרה, 

בעלת מוניטין, בבני-ברק, 
0527-111-999)54-54(_____________________________________________

 מחפשים משקיעים 
לעסקאות נדל"ן עם רווחים 
מצויינים ובטוחים, לפרטים 

- תיווך "שינפלד נכסים 
והשקעות בע"מ" 

03-6168484 ,053-3961414)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 

120מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח לל"ת, 

050-2229247)54-54(_____________________________________________

 בב"ב בר"ע חנות למכירה 
24מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 

050-2229247)54-54(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בני-ברק? בשביל זה 
אנחנו כאן בשבילך! תיווך 

BA יזמות, 
 ,03-6138886
054-4980159)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בר"ע - 
פינת חזו"א, 25 מ"ר, מחיר 
מציאה! למהירי החלטה! 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)54-54(_____________________________________________

 באזור הצפון )חיפה, קריית 
אתא(, חנויות במחירי מציאה! 
החל מ- 300,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)54-54(אלפסי, 052-2790370

 ברבי עקיבא חנות 25 
מטר במיקום מרכזי. אדי נדלן, 

054-8493483)54-54(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

 ענקית! משופצת! 3 
כיווני-אוויר! ק"ג, 3,500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-54(גמיש. תיווך, 052-8787160

לפרסום
03-6162228



כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-02/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-07/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-03/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-02/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-03/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-54ל(053-7707020 050-3770300 ■ צימר מקסים, 10 דקות 

מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-02/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-15/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-54(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית לים, 
ק-10, 20 מ', כולל יחידה 
למנהל ויחידה למזכירה, 
מיידי, 2,900 ש"ח. )כולל 

ארנונה, חברת ניהול 
ומיזוג אוויר(, תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

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

■מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

מחסנים

 להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ להשכרה בסוקולוב/אבן 
שפרוט, דירה קומפלט, של 

35 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
עם חצר ענקית, מתאים לגן, 
משרד רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-06/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

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

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-04/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-04/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)52-01/17ל(050-5125550

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-02/17(ולמשפחות

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-02/17(אטרקטיביים! 052-8184934

■ ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
65 מ"ר, מתאים למשרד/

מעבדה/מחסן, מושקע, גישה 
_____________________________________________)51-54(לרכב, 052-7127207

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

■ ברח' יהודה הנשיא, 
יחידה חדשה, 40 מ', ק"4 
מתאים לסופר או פאנית, 
למשך חצי שנה, 1,600 

ש"ח, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

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

נכסים

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-16/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 מציאה! למכירה בית 
מלון בצפון פעיל ורווחי + 

תוכנית השבחה + תמ"א 38, 
_____________________________________________)53-02/17ל(054-6856170

 צימרים בוטיק באור הגנוז, 
מבצעים לחורף, ג'קוזי, חצר, 

טרמפולינה, נדנדה,
052-7633683)53-02/17(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה להשכרה 

לשבתות בבית-שמש, עד 30 
מיטות, מחיר נוח,

053-4100529)53-54(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-05/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)53-02/17(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)53-02/17(טאבו!!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)53-02/17(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות, 052-2457617

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות! 052-2457617

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 

שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)54-3/17(לחודש, 052-7667000

 במרום שיר, מחסן 
מטופח להשכרה לטווח ארוך. 

_____________________________________________)54-54(שרה, 054-2871100

בפרויקט היחידי
בלב העיר

הזדמנות 
שלא תחזור

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות 3,600 

ש"ח. 4 חדרי משרד 
+ מזגנים + שרותים, 

לכניסה מיידית, מתאים 
למשרד עו"ד ורו"ח, 

בהזדמנות, 5,700 ש"ח. 
תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 75 מ"ר, 
ק"ק, משופצת, מתאימה 

למשרד, עסק או דירה, 
מיידי, 4,800. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
מתאימה למשרד, עסק 

או יחידת דיור, מיידי, 
3,200ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים שונים 

ברחבי העיר ב"ב, 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
054-4980159)54-54(_____________________________________________

 להשכרה 300 מ"ר 
במרכז ר"ע בב"ב לכל מטרה, 

ק"א, מחיר מציאה! למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, 45 מ"ר 
למשרד + חלון ראווה לר"ע, 

שיפוץ על חשבון הבעלים, 
במרכז ר"ע, למהירי החלטה! 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)54-54(_____________________________________________

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 *בגאולה, דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *במקור 

ברוך, 4 חד', חדשה + חצר. 
*בגני גאולה לזוג, חדשה, 230 

ש"ח ליום, 053-3131809, 
02-5387605)54-54(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 132,000 ק"מ, 23,800 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון
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לפרסום
בלוח

03-6162228

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

סת”ם

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-03/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

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
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-22/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-02/17(הכל!!! 03-6318999

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-01/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-01/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

יעוץ ועזרה

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-04/17(שעות. 077-40-900-70

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-03/17(*ליסינג, 03-7267260

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

 מדרשה לבנות בוילה 
בבית שמש, שיעורי תורה 

בערב, פנימיה, ליווי אישי וחם, 
052-7672561

midreshetohrh@shem.
com)48-01/17ל(_____________________________________________

כלי כסף
 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-05/17(95 ק"א, ב"ב, 03-5709105

 משה גולני - מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאוד, 

טויוטה/אוטומט/חדשה 
לחלוטין, מבצע יחודי: מחיר 
שיעור: 110 ש"ח! מחיר 28 
שיעורים + מבחן פנימי + 

טסט + ספר תאוריה: 3,800 
ש"ח בלבד! 054-4468840 

_____________________________________________)48-05/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-04/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-04/17(_____________________________________________

 בחור ישיבה מחפש 
לפורים הבעל"ט, 

שטריימל אמיתי )עדיף 
_____________________________________________)51-01/17(למסירה(, 054-6337121

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-05/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 השדכן אהרון - מומחה 
לכל סוגי השידוכים עם הרבה 

נסיון, 052-7168151,
03-6747250)52-01/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 מלי מורה מקצועית 
לנהיגה מבית-ספר "גיל" 

מלמדת בסבלנות ובהצלחה 
עד לקבלת הרשיון.אוטומט.

35 שנות נסיון בתחום.
03-5713784)53-54(_____________________________________________

 ספר תורה אשכנזי/ספרדי 
ע"י סופר מומחה, יפה ומהודר, 

_____________________________________________)53-54(50 ס"מ, 054-8457109

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)53-2/17(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקוסו 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7145526

 נמצא ארנק עם כרטיסי 
ביקור של חנויות מב"ב, בחודש 

אב בחופש הגדול בחנות 
_____________________________________________)53-54ח(בירושלים, 054-8434997

 נמצא עגלת ילדים ביום 
ד' או ה' כסליו בתחנת 

אוטובוסים ברחוב חזון-אשי 4 
ב"ב )כנראה שלא הוכנס לתא-

_____________________________________________)53-54ח(מטען(, 053-3133456

 נמצא צמיד של תינוקת 
בחתונה בבני-ברק ביום ג', כ"א 

_____________________________________________)53-54ח(חשון, טל': 052-7167837

 נמצא צרור של 2 
מפתחות ביום שני י"ב בכסלו 

ברחוב ר' עקיבא בבני-ברק, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8446161

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)53-54ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7653753

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)53-54ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)53-54ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)53-54ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)53-54ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)53-54ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)53-54ח(לבן-תורה, 054-8432271

 מחשב נייח כולל ווינדוס 
אופיס ותוכנות, מצב מצוין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(500 ש"ח, 054-8410188

 מחשב נייח חזק מעבד 
אינטל + תוכנות, מצב מצויין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(450 ש"ח, 052-7611936

 מחשב נייד לנובו 15 
אינץ צבע כסוף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-02/17ח(052-7611936

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 מקרר אמקור 15, 300 
ש"ח. מכונת כביסה קריסטל, 

_____________________________________________)53-02/17ח(300 ש"ח, 054-4347436

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8453370

 קופה רושמת צריכה 
תיקון, 40 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 רמקולים לא לקריוקי, לא 
מוגברים, 20-500 ש"ח, בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

קיה

מאזדה

סיטרואן

רנו

 מאזדה 5 שנת 2011, יד 
2, 140,000, ק"ג, צבע תכלת 

מטאלי, רכב שמור, מטופל 
במוסך מורשה בלבד, 65,000 

_____________________________________________)53-54(ש"ח, 050-5423010

 סיטרואן c5 סטיישן, 
90,000 ק"מ, 2010 נדירה, 

אפשרות ל- 7 מקומות, 
_____________________________________________)53-54(39,000 ש"ח, 050-3801801

 קרניבל 7 מקומות 2007, 
חסכונית, מושקעת ושמורה + 

אפשרות החלפה,
_____________________________________________)53-02/17ל(052-2502722

מוצרים 
ושירותים

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-04/17(מובטחות! 054-8527470

 שיעורי תורה והפרשות 
חלה מחזקים לזיכוי הרבים 
ללא תשלום ולל התרמות, 
לנשים בלבד! בכל הארץ, 

מרצה מנוסה והרבה המלצות! 
050-6474999)52-01/17(_____________________________________________

טויוטה
 טיוטה קורולה 2010 
אוטמט + תוספות, צבע 

כסף מיטאלי, שמורה מאוד, 
דגם - SUN, ב- 48,000 ש"ח, 

054-9919718)54-54(_____________________________________________

סובארו
 בהזדמנות! סובארו 

אימפרזה 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר + 

טסט לשנה, 
054-8402332)54-54(_____________________________________________

סקודה
 סקודה אוקטוביה 2010 
אוטמטי בנזין-TSI חסכונית 

+ תוספות במצב חדש!! 
בהזדמנות 45,000 ש"ח, 

052-6918692)54-54(_____________________________________________

פולקסוואגן
 פולקסוואגן בורה יד 

ראשונה!! מודל 2000 אוטומט 
שמורה במחיר מציאה 9,000 

_____________________________________________)54-54(ש"ח, 050-5595360

 קיה ריאו 2011 אוטומטית 
לבנה שמורה וחסכונית נוסעת 

גם על גז מטופלת בזמן, 
_____________________________________________)54-54(31,000 ש"ח, 052-7220391

 בהזדמנות! רנו קנגו 
2008, 1600 סמ"ק, 

אוטומטית, מנוע בנזין, 
מושקעת, לבנה, 

אפשרות להחלפה,
054-8402332)54-54(_____________________________________________

הובלות והסעות
 "הובלות המרכבה" - 

כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

דיו וטונרים

 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 
109 ב"ב, כל סוגי הדיו 

והטונרים למדפסת, 
החל מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-01/17(להזמנות  050-4161617

 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

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

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
ולטאים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

 נמצא צמיד טליונים בציפוי 
זהב ברחוב האמרכלים לפני 

_____________________________________________)54-01/17ח(כשנתיים, 052-7102636

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)54-01/17ח(1-599-500-003

 נמצא סוודר של תינוק 
)24M( ברח' נחמיה בסביבות 

_____________________________________________)54-01/17ח(חג הסוכות, 050-4188923

 נמצאו צמיד ואוזניות של 
נגן ברח' שלמה המלך לפני 

_____________________________________________)54-01/17ח(כשבועיים, 050-4188923

 נמצאה בז' בכסליו בר' 
עקיבא 154, שקית ובה שתי 

_____________________________________________)54-01/17ח(שמיכות, 03-6197256

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)54-01/17ח(המוצא יפנה ל: 052-7145526

 ביום שני י"ט בכסליו, אבד 
צמיד זהב בב"ב, היקר מאוד 

_____________________________________________)54-01/17ח(לבעליו, 053-3157005

 נאבד בר"ה באומן חולצת 
פיג'מה וסוודר, המוצא יצור 

_____________________________________________)54-01/17ח(קשר, 052-7176241

 דרוש ראוטר של טלפון 
_____________________________________________)54-01/17ח(שעובד על סים, 052-7167391

 דרוש סוללה של אופניים 
חשמליות, אפ' לא תקין, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167391

 דרוש ארונות מטבח במצב 
_____________________________________________)54-01/17ח(טוב בירושלים, 052-7642805

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)54-01/17ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע וורוד פוקסיה, 

ממש כמו חדש, לצבע אחר - 
_____________________________________________)54-01/17ח(עדיף נטרלי, 054-8430577

 דרושה סוכה בתרומה/
סימלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)54-01/17ח(הסוכות(, 054-7938941

 דרושה קסבה, בטל': 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-8423405

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
ישיבה, בתרומה,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-7432035

 מעוניין במדיח כלים תקין, 
_____________________________________________)54-01/17ח(לא על השיש, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)54-01/17ח(בשווה ערך, 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996 תקין או 

_____________________________________________)54-01/17ח(תקול, 054-9985503

 דרוש שעות מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)54-01/17ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך, בתרומה/

_____________________________________________)54-01/17ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7396092

 לעמדת אוצר החכמה 
בבכנ"ס, דרוש מחב נייח )ללא 
_____________________________________________)54-01/17ח(מסך( בתרומה, 052-7130459

 למשפחת אברך דרוש 
סימילאק/מטרנה, אפילו 
_____________________________________________)54-01/17ח(דוגמיות, 052-7102636

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7176547

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)54-01/17ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)54-01/17ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 למשפחת אברך, 
מקרר, גובה 1.70, רוחב 65, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 053-3141470

 מיטת תינוק/עריסה 
למשפחת אברך בירושלים, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 כיריים חשמליות 
למשפחת אברך בירושלים, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מעוניינים לקנות הליכון 
כושר חשמלי מתקפל במצב 

מצוין, 052-7691667,
_____________________________________________)53-54ח(03-5701568

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)53-54ח(054-7938941

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINTY 996 תקין או 

_____________________________________________)53-54ח(תקול, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)53-54ח(בשווה ערך, 054-9985503

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7163334

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)53-54ח(050-6651365

 מעונין לקנות: גיטרות, 
מגברים, פדאלים, אפילו 

ישנים ולא עובדים! בפ"ת, 
_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 במצב מצוין ושמור, 
פתיחה שמאלית, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4129600

 תנור אפיה בלרס דגם 
שביט מהדרין, שני תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 050-4129600

 מקרר אמנה בצבע כסף 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-2530036

 תנור בצבע כסוף, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2530036

 2 מזגנים של אלקטרה, 
כוח 1 וכוח 1.5 לחום וקור, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(500 ש"ח, 052-2530036

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8474176

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5543055

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-3463482

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקים שונים, 
חיסול מחסן ב- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-9985503

 בהזדמנות - מחב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(לפרטים: 054-8453370

 כירת גז מזכוכית, 4 
להבות, דקה ב- 200,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7642805

 מכשיר BCD חדש! 
קולט גלי חום אלקטרוני 

מגנטי, ליפול בדלקת פרקית, 
כאבי גב, צוואר וראש וכאבים 

כלליים, 1,500 ש"ח,
054-5451044)54-3(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים, נמכרים עקב שינויים 

בענייני עבודה, 600 ש"ח, 
שניים: 900 ש"ח, 

052-3281503)54-54(_____________________________________________

 שואב רובוטי חברת 
silver line, חדש באריזה, 

400 ש"ח מציאה!
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7140138

 מקרר גדול עובד עם תיקון 
קל, 400 ש"ח, 03-5740224, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8477988

 רדיאטור 120 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 053-4114125

 מערכת סטריאו ניידת - 
דיסק MP3 טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-6784969

 בהזדמנות, מחשב ב- 250 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2421622

 שני מכשירי פקס שארפ 
P ,600-650 כ"א 25 ש"ח, 
טעון תיקון, 03-6199806 

_____________________________________________)54-01/17ח(בערב

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8487627

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 050-6651365

 2 מדפסות HP, כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה 

כחדשות, 460 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(050-5343924

 מסך מחשב דק "19 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4116860

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 מזגן מפוצל, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 כיריים קרמי גמיש, 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-3805386

 windows מחשב לנובו 
7, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7692405

 מסך 20 אינץ, חב' מאג, 
_____________________________________________)54-01/17ח(170 ש"ח, 052-7692405

 מסך 17 אינץ LG, ב- 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, נייד: 052-7692405

 מכונת גילוח נטענת 
פיליפס, 3 ראשים + קוצץ 

פיאות, 140 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-6784969

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט" 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3463482

 אוזנית בלוטוס חוט נשלף, 
_____________________________________________)54-01/17ח(60 ש"ח, 052-7663458

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ,18V מברגה אימפקט 
ב- 280 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדשה, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מקרוגל דיגיטלי, 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 אזעקה לאופנוע וקטנוע 
+ שני שלטים, מנוע מהשלט, 
_____________________________________________)54-01/17ח(200 בירושלים, 058-3216830

 רמקולים פיונר, 500 וואט 
לרכב 9X6 + תבניות, חדש 
_____________________________________________)54-01/17ח(רק 250 ש"ח, 058-3216830

 מקרופון חדש לשירה 
וזמרה, דגם PG48 + כבל 

למיקסר ולבית 6 מטר 299, 
_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדש לשני 
סירים, 70, באריזה,

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 רמקולים של פוקסל 
לרכב, קדמיים 440 וואט + 
קומפוננטים ושנאים, חזק 
_____________________________________________)54-01/17ח(ביותר, 399, 058-3216830
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-05/17(_____________________________________________

תינוקות

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 yoyo עגלת טיולון חברת 
מקורית בצבע רויאל כחדשה, 

03-6161758 )51-54(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348, 
03-6884123)51-54(_____________________________________________

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 עגלת תאומים מחברת 
פג חזקה במיוחד 500 ש"ח, 

03-6161758 )53-54(_____________________________________________

 2 כורסאות עור, כפולה 
+ יחיד, איטלקי במצב מצוין, 

500 ש"ח, 054-4630756, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 מיטה וחצי במצב מצויין, 
300 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 שולחן משרדי כחדש, 
300 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 כוננית לטלפון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 חדר ילדים: שולחן + 
טואלט + ארון מוזיקה, 500 

ש"ח, 054-4630756,
_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 ארון בגדים לחדר שינה, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
מגירות בצבע שחור מט, ב- 

_____________________________________________)53-54ח(200 ש"ח, 053-3114819

 ספריה כולל מקום 
למחשב, כחדשה, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 שולחן קטן 60X60 בצבע 
ונגה, מצב מצוין, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 שולחן מאוד קטן של 
איקיאה, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-3444245

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)53-54ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)53-54ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-3463482

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)53-54ח(050-6247140

 ספה דו מושבית עם ארגז 
מצעים, בד קטיפה ורוד, 500 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-6481333

 ספה דו מושבית הנפתחת 
לזוגית עם ארגז מצעים 

למיטה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(050-5777270

 מסגרת שחורה + זכוכית 
- 290 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)53-54ח(052-2727474

 מיטת תינוק מעץ מלא 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח, שנה 

_____________________________________________)53-54ח(בשימוש, 053-3114819

 עגלת אמבטיה חברת 
גרקו כחדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 לול חדש באריזה חברת 
דוקאר בייבי, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 050-6990740

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)53-54ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)53-54ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה, עץ 
צבע אגוז + מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7117487

 טיטולי האגיס, 32-35 
ש"ח, בייבי סיטר, 28 ש"ח 
_____________________________________________)53-54ח(בבני-ברק, 052-7117487

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)53-54ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון ד"ר בייבי, ב- 150 
ש"ח בירושלים, טל':

_____________________________________________)53-54ח(054-8423405

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)53-54ח(200 ש"ח, 054-7938941

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(050-4127708

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)53-54ח(050-4127708

 Red חדשה באריזה 
Dream, במחיר 390 ש"ח 
במקום 590 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)53-54ח(052-7625772

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)53-54ח(ב- 200 ש"ח, 054-8478028

 כסא אוכל אינפנטי, 90 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8458147

 מעמד לאמבטיה, 30 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8458147

 סל-קל צ'יקו, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8458147

 סט סוויסרה במצב מצוין 
למיטת תינוק, 5 חלקים, 250 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8458147

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב טוב, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 052-7161011

 שידת החתלה, מצב טוב 
עם מגירות, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)53-54ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, -052

_____________________________________________)53-54ח(5737813

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סל-קל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חב' בריטקס 
- דרוש תיקון קל בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח, -052
_____________________________________________)53-54ח(7663458

 כסא אוכל של כתר, לבן/
תכלת/ירוק בהיר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(בפ"ת, 053-3145019

 טלפון אקספרי 518 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-2421622

 מעונין להחליף פלאפון 
שנכנס לארנק )מכיל עברית( 

בסמסונג B110 - לא כשר, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8529747

 פלאפון נוקיה 168CE, ב- 
_____________________________________________)53-54ח(160 ש"ח, טל': 052-7613089

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 עגלת קניות מברזל 
מעולה, חזקה במיוחד, 
מצב חדש ממש - לא 

היה בשימוש, 190 ש"ח, 
054-6337121)53-02/17(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 מנורה לסלון, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 מנורה לחדר שינה, שלוש 
זרועות, 100 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 אוסף צלחות מהעולם, 
500 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(050-4145023

 המוצר המושלם לטיפוח 
עור הפנים, ערכה מדהימה ב- 
_____________________________________________)53-54ח(30 ש"ח בלבד, 052-7117487

 ביצים טריות בפיקוח 
משרד הבריאות, M, ב- 22 
ש"ח. L ב- 24 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7117487

 תיק צד לנשים ממותג, 
כמעט חדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8458147

 מנורת בס"ד לרפואה - 
100 ש"ח בלבד! ב"ב,

_____________________________________________)53-54ח(054-8405882

 אופני ילדים טובים, 180 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 פאות סינטטיות יפות דמוי 
קסטם, כל הצבעים במחיר 

_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 052-7163334

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 130 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(052-7693172

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)53-54ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-3463482

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שק שינה, כיור בירושלים, 
_____________________________________________)53-54ח(טל': 054-8423405

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ אתרוג, 250 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 בלוני גז גדולים באחד עדיין 
יש גז, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-8809142

 שטיח חום/לבן 
2.70X1.80 ס"מ, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-7863538

 סורג מגולוון, חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)53-54ח(199 ש"ח, 052-7633316

 זיכוי בחנות בבני-ברק 
למוצרי חשמל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7616750

 אופני ילדים במצב טוב, 
_____________________________________________)53-54ח(ב- 150 ש"ח, 054-8472229

 אזוניית בלוטוס, חוט 
נשלף, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7663458

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(052-7663458

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 220 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-6784969

 סיפורים ב- 12 כרכים 
לילד - חגים, עונות השנה 

_____________________________________________)53-54ח(והטבע, 240, 052-6784969

 אקווריום 1 מטר על 60 
גובה, היה בשימוש שנתיים, 

_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 053-3116743

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ,50X50X50 אקווריום 
ב- 150 ש"ח, בפ"ת,

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 פטיפון CEC, צריך תיקון, 
80 ש"ח, בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן המבקר, 450 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)53-54ח(בפ"ת, 053-3145019

 אקורדיון 120 בסים בנוני, 
_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 052-7646446

 תרנגולים ננסיים יפהפיים, 
3 זוגות, 150 לזוג, טל':

_____________________________________________)53-54ח(03-6779712

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)53-54ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-4831494

 מזנון, מצב טוב, חום אגוז, 
3 חלקים, דלתות מזכוכית, 

_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 050-2044014

 שולחן לבן עם 4 כסאות, 
מצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 ספה, 3 מושבים, עור 
נאפה, צבע ככה, 450 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 050-6247140

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6247140

 ארון סנדוויץ פורמיקה עב' 
נגר 112/64/38, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(02-6522251, 052-3805386

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים כחדש, 350 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח מפורמט, 050-4119140

 מיטות חדש רוחב 90 
במצב מעולה, 300 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8441807/9

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-4256515

 ארון ילדים אדום - 8 
דלתות 240/165, ב- 500 

ש"ח - מעולה במבשרת ציון, 
טל': 02-5344965, נייד:

_____________________________________________)54-01/17ח(050-9091466

 ספה שהופכת למיטה 
זוגית, למסירה במבשרת ציון, 

כחול, מצב מצוין, נייד:
_____________________________________________)54-01/17ח(050-9091466

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)54-01/17ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 *סלון 1+2+3 ושולחן 
סלוני במצב חדש, 2,200 
ש"ח. *שולחן אוכל + 6 

כסאות מרופדים, 1,000 ש"ח. 
*מזנון עץ מלא, ארונות )לא 

לספרים(, 1,200 ש"ח. *ספריה 
מעץ מלא, ציפוי פורמייקה, 

_____________________________________________)54-2(600 ש"ח כ"א, 054-4347436

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 052-3463482

 שולחן כתיבה 1.20 מטר 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד צבע בהיר, בד 
קטיפה, 180 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן עץ חזק ו- 2 שידות 
קטנות, חדשות, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8452231

 מיטת היי רייזר נפתחת 
ל- 2 מיטות + ארגז מצעים, 

מצב מצויין, 350 ש"ח, בני-
_____________________________________________)54-01/17ח(ברק, 052-5737813

 מיטת נוער נפתחת, 400 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 050-4148811

 4 כסאות מטבח במצב 
מצויין, 200 ש"ח, טל':

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3160767

 מזנון לסלון מעץ מייפל, 
_____________________________________________)54-01/17ח(רק 500 ש"ח, 053-2782637

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)54-01/17ח(6522251, 052-3805386

 שולחן סלוני נמוך צבע עץ 
בהיר + ספריה דקורטיבית, 

דלתות זכוכית, עץ מלא בהיר, 
סה"כ 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7184026

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
_____________________________________________)54-01/17ח(ב- 200 כחדש, 054-4273857

 כסאות ברזל/עץ מ- 10 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, כחדשה, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנורת פלורוסנט 
מתכווננת לשולחן, 40 ש"ח. 

_____________________________________________)53-54ח(בפ"ת, 053-3145019

 מערכות כריזה, 100-250 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח. בפ"ת, 053-3145019

 מערכות כריזה שצריכים 
תיקון, 20-100 ש"ח. בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טרמפיסט ליטף במצב 
מעולה, עמידה וישיבה, 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח בב"ב, 054-8494633

 מיטת תינוק מעץ מלא 
של "מיקונה" במצב מצוין, 

_____________________________________________)54-01/17ח(400 ש"ח, 052-7642439

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(200 ש"ח, 054-8478028

 אמבטיה כחדשה לרחצה, 
עם מעמד ותושבת לתינוק, 40 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-8162617

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(053-3180904

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3073826

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 350 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת תינוק חב' בריטקס 
- דרוש תיקון קל, בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 חלקי חילוף בוגה בו 
קמיליון, מסגרת לאמבטיה, רק 

_____________________________________________)54-01/17ח(70 ש"ח, 052-7603865

 חלקי חילוף בוגה בו פרוג 
גלגלים קידמים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 מחלקי חילוף בוגה בו 
פרוג, מסגרת ומושב, רק 100 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7603865

 חלקי חילוף בוגה בו פרוג 
תופסנים לקשתות, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג, 
גלגלים אחורים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתיונק כחדש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פלאפון חכם, מסך 5" 
מאסיבי עמיד למים ואבק, 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-4831449

 פלאפון סי 2 לא כשר ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 052-2162391

 שעון פלאפון, נגן, מצלמה, 
לא כשר, באנגלית, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7642805

 פלאפון קטן ודק שנכנס 
לארנק - בעברית, תומך כשר 
ולא כשר, ב- 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8529747

 קו טוקמן ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167777

 פלאפון כשר sk1 חדש 
באריזה, 90 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4161760

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה ב- 50 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167777

 S18 טלפון אקספרית 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2421622

 פלאפון מ- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 נוקיה 208 לא כשר + מגן 
_____________________________________________)54-01/17ח(250, בירושלים, 058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
500B, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)54-01/17ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
250, ירושלים ודגם 9650, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 1777 תומך הכול! 
E1200 ומטורולה סלקום 

נפתח ב- 150 ש"ח, עובדים, 
_____________________________________________)54-01/17ח(דרוש תיקון קל, 058-3216830

 נוקיה 6288, מצב מצוין, 
AP3 SD, מצלמה וכו' מטען, 

_____________________________________________)54-01/17ח(רק 99, 058-3216830

 ,MP3, SD סליידר LG 
מצב חדש דרוש מטען, 60, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 נוקיה C2 כשר פרוץ 
להכל, מצב מצוין, 350 גמיש 

_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 058-3216830

 גלקסי באריזה מצב חדש, 
350, איפון, מצב חדש, 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

 סורג יפה עם בטן, גודל 
מטר על מטר, חדש, ב- 450 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-8484544

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונית קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-4831494

 סים של חברת פלאפון לא 
כשר, טעון 600 ש"ח, ב- 100 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7642805

 גמבוי כשר, ב- 200,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167391

 שק שינה, כיור, 100 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8423405

 לרגל מעבר דירה, 
מכירה של משחקים, ביגוד, 

תחפושות, ספרים, 1-30 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 תלמוד בבלי "נהרדעא" 
10 כרכים + ילקוט יוסף, 21 

כרכים חדשים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 אופניים לילדים, 140 
ש"ח בלבד, מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 סריג בגיר עם פוך פנימי 
חדש, XL ב- 250 במקום 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7181009

 תרנגולים ננסיים ויפהפיים, 
3 זכרים ושלוש נקבות, 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לזוג, 03-6779712

 10 צלנדרים רגילים 
משומשים, טובים, כ"א 10 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 שמלת ערב ארוכה 
מדהימה, מידה 38-40, צבע 

זהוב ייחודי, 200 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(058-4196168

 שעון קיר, חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6247140

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(70 ש"ח, 052-7145348

 גלגל 24 קידמי ואחורי, ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(40 ש"ח, 052-7145348

 2 מעילים איכותיים 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 44, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-4192023

 וילון לסלון, 4 חלקים, בדים 
שונים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8476805

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46 כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8460621

 נעלי "קדס" שחורות 
חדשות לנשים, מידה 40, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה שחור ארוך 
לנשים, מידה 40-44, ב- 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7157077

 צמיד טניס כסף טהור, 
150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7157077, ב"ב

 מגף לגבר מעור, מספר 43 
כחדשה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4160457

 נעל עור מאנגליה, 43, 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4160457

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)54-01/17ח(200 ש"ח, 052-3463482

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7154392

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 מגב הפלא, חדש, 60 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7663458

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)54-01/17ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8487627

 סרטי טבע HD מפוקחים 
_____________________________________________)54-01/17ח(עד 20 ש"ח, 052-7603864

 סרטי ילדים איכותיים 
ומחכימים עד 20 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 למסירה לאברך או 
לבחור ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לרוכב לגוימקס, 250 

_____________________________________________)54-01/17ח(כחדש! 054-8414744

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7154392

 ילקוטים לביה"ס, 15 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(מעולים, 052-8162617

 אקווריום יפה ואבני שלמה 
מיוחדים, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8452231

 עלוני פרשת שבוע "20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3463482

 OBAKU שעון יד לנשים 
יוקרתי ועדין, חדש באריזה + 
שנתיים אחריות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7169771

 פאקט סגריות ווינסטון 
אירופאי, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי )הסוג הטוב(, ב- 230 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7142640

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
רוסי, ב- 220 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7142640

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים - 15 ש"ח.
_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח. 054-8412903, 

_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725

 שובר הנחה למכון גייט, 
450 ש"ח, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 סט מצעים למיטה זוגית, 
30 ש"ח בירושלים,

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 LIFE אופני כושר 
FEAR כחדשות, ב- 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, לפרטים: 054-8486166

 חוברת סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-4177726

 תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על גלף עם 

_____________________________________________)54-01/17ח(ציורים, 050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4177726

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4137726 )לב"ב 
_____________________________________________)54-01/17ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מזוודת פורקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה במחיר מציאה 350 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 052-5708636

 בלו שאנל טואלט לגבר, 
חדש באריזה, רק 380 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7667688

 זוג תוכונים בכלוב גדול 
מאוד, ב- 100 ש"ח בהזדמנות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(טל': 08-9765927

 זוג קוקטיילים ב- 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 08-9765927

 סורג חדש 1X1מ' מחומר 
מעולה עם בטן - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8484544

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-5385013

 אופני הילוכים, 26", ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(290 ש"ח, 054-5385013

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 שטיח פםרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 טלית חדשה תמני גודל 
_____________________________________________)54-01/17ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספ תורה מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(150 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחה נגד פצעים, חורים, 
קמטים וסדרים לבנים ולבנות 

בירושלים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150, ירושלים, -058

_____________________________________________)54-01/17ח(3216830

 מנעול קוד לאופניים, חדש, 
40 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 מגן מטען לאייפון 5 של 
BXT 2200MAH - חדש, 89 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 קסדה חדשה לאופנוע, 99 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 סבל כנף אחורי למובי 
99 ש"ח ורשת לכסא 130, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-20/17(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-01/17(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

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

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות( לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה + בונוסים.
נסיון חובה. קו"ח לפקס:

077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)46-54(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-54(טובים! 054-4703789

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)50-53ל(פקס: 03-6182118

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-01/17(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)52-01/17ל(052-8530061

 &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
ערב: 15:00-20:00

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת + גננת 

לחלקית/מלאה עם אהבה 
לילדים ולמקצוע, אחראית 

וחרוצה ויצירתית, 
_____________________________________________)51-54(052-3651355, חנה

 למפעל ייצור ואריזה 
בירושלים, דרושים 

עובדים, משמרות בוקר - 
_____________________________________________)51-54(צהריים, 052-7633612

 דרושה מטפלת רצינית 
למעון בב"ב, לתינוקיה, 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)51-54(מצויינים! 052-7002881

 דרושה גרפיקאית/
קלדנית, לעבודה בבני 
ברק, ליומיים בשבוע, 

הכרת indesign והקלדה 
מהירה, חובה!!!

קו"ח לפקס:
077-2204728)51-54(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למשוד תווך בר' 

עקיבא "דלוקס נכסים 
והשקעות" - קו"ח למייל:
Deluxx116@gmail.com

עדיפות לבעלות רשיון 
_____________________________________________)52-01/17(תיווך

 לגן בפתח תקווה, סייעת 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)52-54(מעולים. מיכל, 052-3361034

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרושות קופאיות, עבודה 
_____________________________________________)52-01/17(במשמרות,053-5251291

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/

רשיון עד 4000 ק"ג, 
_____________________________________________)52-01/17(לפרטים: 053-5251291

 דרושה מטפלת/סייעת 
למלאה, מיידית, אוירה חרדית, 
ביתית ונעימה, בגבעת שמואל, 

תנאים טובים למתאימות! 
050-8883909)52-01/17(_____________________________________________

 בחורה/אישה חרדית 
אמינה ודייקנית להשגחה על 
ילדים בין 13:00-16:00, ליד 
_____________________________________________)52-01/17(עיריית ב"ב, 050-4160319

 דרושה מטפלת 
לקבוצה של 5 תינוקות 

משרה מלאה, במעון 
פרטי בגבעת שמואל, 

שכר הולם! 
_____________________________________________)52-01/17(050-3277666, טלי

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-03/17(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)53-02/17ל(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

בתינוקיה, לעבודה 
במשמרות

03-6172302/300)51-54(_____________________________________________

 מיידית!!! למעון בת"א 
)20 ד' מב"ב(, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה, שכר הולם! 
_____________________________________________)51-54(052-8750036, אסתר

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)51-54(054-8418594, שרה

 שמעיה: דרושים 
עובדים, 052-8911058,

_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 כליצ'ן, כלי בישול 
ומטבח סניפים ב"ב ו- י-ם 

דרושים/ות מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים 

מאוד למתאימים
058-6966136
054-7604012)51-54(_____________________________________________

 עובדת לגילאי 1/2 ש' עד 
1.1/2 ש', עבודה במשמרות 

בוקר /אחה"צ. ורד,
054-2022629)52-01/17(_____________________________________________

בעלת נסיון של שנתיים לפחות בעמותות

העבודה במשרדי הארגון בפתח תקווה
למשרה חלקית

חשבת שכר
לארגון הידברות

jobs@htv.co.i l קו“ח למייל: 

דרושה

 למעון, בוילה 
יוקרתית, בפתח-תקווה, 
דרושה מטפלת מסורה 
ואחראית, מ- 8:00 עד 
16:00, ישנה אפשרות 

לחצי משרה, תנאים 
מעולים למתאימה! 

,050-6006646
054-8520611)53-54(_____________________________________________

 למעון בב"ב דרושה 
מטפלת רצינית למשרה מלאה 
לתינוקיה וטבחית וכן פתחית 

בוקר, תנאים מצויינים!
054-5841018)53-54(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית לבנות 
בב"ב, דרושה מדריכה 

צנועה וירא"ש, כולל לינה, 
03-6749811 )ניתן להשאיר 

_____________________________________________)53-54(הודעה(

דרושה מזכירה 
 + גביה, למשרד בב"ב, 

לשעות אחה"צ. קוח:
03-6165110

נייד - 0523174174 
)54-54(                                                                              
_____________________________________________

 מטפלת לחצי משרה 
בפתח-תקווה, כולל עבודות 

בית קלות, לפרטים:
054-2300966)53-02/17(_____________________________________________

 לבי"ס באלעד דרוש 
מנקה לשעות הבוקר 

9:00-12:00, 40 ש"ח לשעה, 
03-9074252)53-54(_____________________________________________

 עובד/ת לנקיות מטבח 
ושטיפת כלים בישיבה 

בבני-ברק, כ- 3 שעות, 13-16, 
053-3111238)53-54(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

 ,03-5703853
050-5903001)53-54(_____________________________________________

 דרושה מתאמת פגישות 
בר"ג, 9:00-15:00, לא מכירות, 

_____________________________________________)53-54(טל': 050-2436777

 דרושה מיידית בחורה 
רצינית ואחראית לצהרונית 

בפתח-תקווה, 12:30-16:30, 
_____________________________________________)53-54(לפרטים: 052-3168162, מאיה

 לצרכניה בבת-ים 
*קופאיות לבוקר/צהריים 
*סדרנית למשרה מלאה/

חלקית, שכר מעל 
המינימום! 03-5512122, 

052-6732122)53-02/17(_____________________________________________

 עובד מקצועי לחנות בשר 
בבני-ברק, לשמרה מלאה, 

_____________________________________________)52-01/17ל(050-2425596

 למעון חב"ד דרושות 
עובדות מסורות 

ואחראיות.בערב בלבד! 
052-3873887, טלי.

_____________________________________________)52-54(053-3135772, רונית

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

דרושים

 מדריך/כה שיקום, 
למערך דיור לחרדים 

המתמודדים עם מחלה 
נפשית, קו"ח לפקס:

_____________________________________________)51-54ל(03-6196026

 בפ"ת דרושה מטפלת 
לחצי משרה לגילאי שנה 
)54-3/17(          0524491044_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, שכר שעתי 
גבוה + בונוסים, אין 

צורך בנסיון!!! הדרכה 
והכשרה ע"ח החברה!!! 
א'-ה' 9:00-15:00, מייל - 

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851

_____________________________________________)51-54(פקס: 077-4703237

 בק. אריה בפ"ת, דרוש 
עובד למפעל יצור, עבודת יד, 

משרה מלאה, מ- 09:00 - 
17:30 קו"ח לפקס

03-6161865
_____________________________________________)52-01/17(טל 03-5447262 

 למעון ברמת-אביב 
באווירה ביתית וחמה דרושות 

ממלאות מקום, אפ' לקביעות 
בצהרון, בעלות נסיון, מיידי! 

050-4088034)53-02/17(_____________________________________________

 לקונדטוריה בירושלים 
דרושים עובדים מגיל 28 

אפשרי לאחה"צ, טל':
053-3133344)53-54(_____________________________________________

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מעוניין במגורים בלילות 
תמורת טיפול בזקן/בכל 

_____________________________________________)53-54ח(הצעה אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)53-54ח(להצעות, 050-6651365

 מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה 

_____________________________________________)53-54ח(לרכישת נסיון, 052-7396092

 מזכירה מנוסה 
מעוניינת בעבודה משרדית 

- ידע במחשבים ובהנה"ח + 
_____________________________________________)53-54ח(המלצות, 052-7692043

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7633316

 מתייג ספרי תורה, 
תפילין ומזוזות, רציני פנוי 

_____________________________________________)53-54ח(לעבודה, טל': 052-7153359

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)53-54ח(מבוגרת, 050-5952474

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקטינג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 

ממוחשבת, שפה נוספת 
)אנגלית - רוסית(, יתרון, 

קו"ח למייל:
glassner.s@gmail.com)53-02/17(_____________________________________________

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)53-54ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

 לבית-מאפה בבני-ברק, 
דרושים עובדים.

יוסי: 050-7755442.
_____________________________________________)53-54(יעקב: 050-8227125

 למכללה חרדית, דרושה 
עובדת עם נסיון בשירות 

ובשיווק טלפוני. 
-עבודה בסביבה דינמית 

וחברותית )אוירה חרדית( 
-תנאים מעולים

-נסיון טלפוני בשיווק ומכירות - 
חובה! קו"ח למייל:

jobchaim@gmail.com)52-01(_____________________________________________

לסופר במרכז

קופאים/ות
סדרנים/ות

050-2044089
לפרטים-

דרושים
מנקים/ות

ירקנים

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 דרושים סוכני שטח 
לשיווק קווי סלולר, 

עמלות יפות, 
0527-111-999)54-54(_____________________________________________

 לחברת ייעוץ עוזר/ת 
אישי/ת לעבודה משרדית 
מהבית, 3-4 שעות ביום, 
40 ש"ח לשעה. *נהג ב' 

בירושלים למשרת בוקר, א-ה, 
9:00-14:00, רכב צמוד. *עוזר 

אישי ונהג בוס לאיש עסקים 
חרדי סמוך לבני-ברק, שעות 
גמישות, שכר גבוה. קריירה, 

072-22-222-62)54-54(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק בב"ב, תנאים טובים, 
_____________________________________________)54-54(קו"ח לפקס: 03-8007050

 לבגדי נשים בב"ב 
דרושות מוכרות מנוסות 

בלבד, 50 ש"ח לשעה 
למתאימה + בחורות 

חרוצות לעזרה,
050-4499560/1)54-1(_____________________________________________

 מאזור המרכז לחברת 
יזמות, רכזת גיוס + 2 מנהלות 

פיתוח עסקי לניהול החברה, 
שכר מעל 10,000 ש"ח! 

054-5663798
yaronlav35@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 למפעל בפ"ת, עובד 
לשעות אחה"צ, מ- 

14:30-23:00, עבודה בסביבה 
_____________________________________________)54-01ל(צעירה, 052-7900013

 עוזרת לנקיות בית בגבעת 
שמואל, 45 ש"ח לשעה ביום 
_____________________________________________)54-01ל(ה' מ- 16:30, 054-5325570

 גננת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 
לגילאי 2-3 עד 13:00, 

תנאים מעולים,
052-3838484)54-3/17(_____________________________________________

 למשפחה מסורתית 
בגבעתיים, דרושה אישה 

חרוצה ומסורה לטיפול בילדים, 
כולל עבודות בית קלות, 

בשעות הצהריים, 
050-6291846)54-3(_____________________________________________

 התפנו 2 מקומות אחרונים 
בכולל בת"א, הסעה מב"ב, 

_____________________________________________)54-1(לפרטים: 052-7117085

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת 7:30-13:30 

לחלקית ומלאה. 
_____________________________________________)54-1(054-4819999, אתי

 לרשת גני ילדים בב"ב, 
דרושה מזכירה, ראש גדול, 
8:30-13:00, עם אפשרות 

להגדלת משרה, קו"ח למייל:
korot4391@gmail.com)54-3(_____________________________________________

 לחברה בתחום המיזוג 
אוויר, דרושים עובדים, 

משרה מלאה,
053-3365505)54-2/17(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח-תקווה, משרה 

מלאה, קו"ח למייל: 
,lavie@gs-ins.co.il

054-6659070)54-03/17(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8083945 / 

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!

שכר 7000 ₪ נטו!!
טל': 052-8646080

 דרוש עובד חרוץ עם נסיון 
לחנות בגאולה, סביבת עבודה 

_____________________________________________)54-01(נעימה, 052-3297537

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה: 8:00-13:00, 
13:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)54-02/17(טובים, 054-4499177

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(, בכל הצעה 

_____________________________________________)54-01/17ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, פתוח ופנוי 

להצעות נוספות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 מעוניין ללון עם מבוגר 
תמורת תשלום, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3139526

 מדריך טיפולי פותח 
מסגרת לבחורים )גם נפשי(, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7124513

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)53-54ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח, -054

_____________________________________________)53-54ח(8487627

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 058-4843223

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)53-54ח(052-7154392

 נברשת חדשה מהממת, 
150 ש"ח, מחיר מציאה, 

_____________________________________________)53-54ח(050-7832389

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)53-54ח(050-6247140

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)53-54ח(054-5385013

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)53-54ח(290 ש"ח, 054-5385013

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח,  

_____________________________________________)53-54ח(טל': 052-2727474

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני, גודל 
80, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 
כחדשה, 02-6522251,

_____________________________________________)53-54ח(052-3805386

 מעילים חמים, איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)53-54ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 

בצבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)53-54ח(052-3805386

 מזוודת פוקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה, 350 ש"ח,  טל': 
_____________________________________________)53-54ח(052-5708636

 2 מעילים איכותיים 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 46, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(050-4192023

 למסירה קלטות באידיש 
לילדים - סיפורים, טל':

_____________________________________________)53-54ח(03-6769654/052-7618176

 2 אופנייים 26 אינץ, 21 
הילוכים, 150 ש"ח וב- 100 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-3177932

 אופניים 24 אינץ, 50 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-3177932

 אופני הילוכים במצב 
מצוין החל מ- 120 עד 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח. 052-7145348
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