
בס"ד יום רביעי כ"ד באב תשע"ז  16/8/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

תביעה ייצוגית: 
חרקים בפסטה

/ עמוד 3

ה'שנורר' התגלה 
כמשקיע נדל"ן 

/ עמוד 6

שערי מטבעות
יום ג', כ"ג באב תשע"ז 15/8/17

דולר ארה"ב « 3.5890
אירו « 4.2152
לירה שטרלינג « 4.6247
יין יפני « 3.2506
פרנק שוויצרי « 3.6924

 צרכנות

עמודים

7 - 8 

יבוטלו קנסות על 
שימוש ברב-קו 

של אדם אחר
/ עמוד 2

מכון אוצרות הסת"ם
מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

כתיבת סת"ם
החלה ההרשמה לקורס:

מחיר מיוחד לבין הזמנים!

הגהת סת"ם
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

בואו לנצל את בין הזמנים לרכישת מקצוע קודש

03-9221168

תעודת 
הסמכה 
למסיימים

קידום 
ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

שביתה במזרחי – 
והחרדים סובלים יותר

עובדי בנק 'מזרחי' שובתים בשל דרישות שכר וסיום 

מגדירים  הבנק  מנהלי  באופק:  נראה  לא  השביתה 

זאת כ"שיבוש התנהלות" ואילו העובדים לא נכנעים 

העיקריים:  הניזוקים    שכרם  קיזוז  במחיר  גם 

החרדים, מאחר ולקוחות מופנים לבצע פעולות דרך 

"נמנעת  במגזר:  נפוצים  שאינם  מקוונים  שירותים 

מהם האפשרות לפעולות בסיסיות ביותר"   / עמ'  2

החוק שמטריד 
את העסקים 

הקטנים 
/ עמ' 3

הקאמבק: 'הדר 
דימול' חוזר

פעילות  הייתה  לא  בהם  חודשים  מספר  לאחר 
בשבוע  כלכליים,  קשיים  בשל  האירועים  באולם 
האחרון נחתם חוזה שכירות בין הרוכש החדש אלי 
להב לאיש העסקים שלום יוסקוביץ  בחודשים 

הקרובים יחזור האולם לפעילות / עמ' 3



כ"ד באב תשע"ז 216/8/17

יעקב אמסלם

השביתה בבנק מזרחי טפחות, נכנסה בתחילת השבוע 
לאבד  מתחילים  הלקוחות  כי  ונראה  העשירי  ליומה 
סבלנות. לפני שבועיים, עם תחילת השביתה, נראה היה 
הבנק  דירקטוריון  חברי  גם  אך  יומיים,  עד  יום  תארך  היא  כי 
עדיין  היא  השורות,  כתיבת  לשעת  ונכון  מהתארכותה,  נדהמו 
במתכונת  פועלים  או  סגורים  הסניפים  מרבית  כאשר  נמשכת, 

חלקית. 
כי מדובר בשביתה לכל  בהנהלת הבנק לא הודו עד עכשיו 
דבר והסתפקו בהודעה לקונית לפיה מדובר בניסיונות לשיבוש 
את  דחה  גם  הבנק  השביתה,  בצל  הוועד.  חברי  מצד  עבודה 
פרסום דו"חותיו הרבעוניים שהיו אמורים להתפרסם השבוע. 
מיכה  הבנקים,  ואנליסט  המחקר  מחלקת  שמנהל  למרות  זאת 
גולדברג, צופה לגלות בדו"חות "רבעון חזק למזרחי טפחות, 
של  תשואה  שמשקפים  שקל,  מיליון  כ־375  של  נקי  רווח  עם 

כ־12% על ההון".
כלפי  טענו  הזועמים  הלקוחות  נערמות.  התלונות  ובינתיים, 
הבנק ברשתות החברתיות על עיכובים מהותיים המשבשים את 
סדר יומם. "אתם מתבלבלים", כתב אחד הלקוחות. "זה הכסף 
הם  כי  אשראי,  כרטיסי  ללא  שבוע  כבר  אצלכם.  נמצא  שלנו 
מחכים לנו בבנק". לקוחה אחרת התלוננה: "העסק שלי מפסיד 
כסף כבר שבוע בגללכם כי אין לי אפשרות להתנהל בחשבון, 
שלא לדבר על זה שאני תקועה בלי כסף. אם אפשוט רגל או אם 

יתבעו אותי בגללכם אני אתבע אתכם. פשוט שערורייה להפקיד 
את הכסף שלי בבנק ולקבל שירות דוחה שכזה". בבנק הגיבו 
למתלוננים: "למרות החלטת הוועד, רוב עובדי מזרחי טפחות 

הגיעו לעבודה ומרבית הסניפים עובדים כרגיל".
מעובדי  אישית  פניה  קיבלו  כי  סיפרו  המתלוננים  הלקוחות 
הבנק בבקשה למסור הודעה אישית עם פרטי קשר בהבטיחם 
מענה וטיפול בתלונה, אלא שהלקוחות מספרים כי גם זה ללא 
הועיל: "הם לא חוזרים לאף אחד, רק אומרים שנשאיר פרטים 
ולא חוזרים". אחת הלקוחות סיפרה על חוויותיה בסניף בימי 
השביתה כשהיא מתארת את מנהלי הסניף מתרוצצים להעניק 
הסניף שלי  את  לראות  הלב  לי  "כאב  לקוחות:  למאות  שירות 
הזמן  הגיע  שירות,  שם  שקיבלתי  הזמן  בכל  עיניי  תחת  קורס 
שהעובדים שלכם יקבלו את מה שהם נלחמים עליו, וזה מגיע 

להם!"
דווקא  אלו  במיוחד  שנפגע  מי  כי  נראה  השביתה,  ובצל 
החרדים: ממכתב של חבר הכנסת מלכיאלי, עולה כי העובדה 
שלקוחות הבנק מועברים לשירותים מקוונים לביצוע פעולות, 
חכמים,  מכשירים  מחזיקים  שאינם  לחרדים  מאפשרת  אינה 

לעשות שימוש בחשבון הבנק שלהם.  
החרדי  הציבור  נציגי  של  רבות  פניות  לשולחני  "הגיעו 
הנמנים על מעגל לקוחותיכם", כתב חבר הכנסת למנהלי הבנק. 
העובדים  נוקטים  בהם  החריפים  העיצומים  לאור  "להבנתי, 
בעקבות אי חתימת הסכמי שכר עימם למעלה משלוש עשרה 
שנים, על אף שהינם משתכרים שכר מינימום ומטה, הושבתו 

הופנו  לכך,  בהמשך  שלשום.  כתמול  פועלים  ואינם  הסניפים 
ובאפליקציית  באינטרנט  נדרשות  פעולות  לבצע  הלקוחות 

הבנק".
רובו  החרדי  "המגזר  מלכיאלי.  הוסיף  לכבודו",  "כידוע 
הלכתיים,  מטעמים  אלו  באמצעים  כלל  משתמש  איננו  ככולו 
וזאת עקב התכנים הנלווים והיותם נוגדים את השקפת עולמם, 
נמנעת מהם האפשרות לפעול פעולות  אי לכך ובהתאם לזאת 
בציבור  ומהותית  אנושה  לפגיעה  ביותר, מה שמביא  בסיסיות 
לקוחותיכם זה. אני רואה זאת בחומרה רבה, לפעילותך המהירה 

בנדון אודה".
מעבר  כי  טענו  שהעובדים  לאחר  כזכור  החלה  השביתה 
לדרישת עדכון השכר על השנתיים האחרונות, כ-4.300 עובדים 
עצמו  השכר  כי  יצוין  מעשור.  למעלה  זה  התעדכן  לא  שכרם 
הבסיס  לשכר  כאשר  הבנקאי,  של  שכרו  מתוך  אחד  רכיב  הנו 
טייס  מנגנון  )בונוסים,  נוספות  מפליגות  הטבות  מצטרפים 

אוטומטי ועוד( הבאים לידי ביטוי בתלוש השכר.
העובדים  לטענות  בתגובה  אמרו  טפחות  מזרחי  בהנהלת 
"יו"ר הוועד טועה טעות קשה אם הוא חושב שבאמצעות  כי 
הנכון:  הוא  ההיפך  מבוקשו.  את  ישיג  הוא  אלימים,  מהלכים 
שיחות  תנהל  שלא  משמעי  חד  באופן  הודיעה  הבנק  הנהלת 
תחת איום של השבתה ושיבושים מכל סוג שהוא. המשמעות 
היותר מרחיקת לכת מבחינת עובדי הבנק היא שהוועד במעשיו 
של  דופן  יוצאות  הסכמות  מסכן  והלא-אחראיים  האלימים 

ההנהלה לשפר משמעותית את שכרם".

איציק שכטר

לאחר תלונות רבות של אזרחים, שהונחו 
בפני הוועדה לפניות הציבור – בראשה עומד 
ח"כ ישראל אייכלר - על כך שפקחי חברות 
על  קנסות  מטילים  הציבורית  בתחבורה  הנסיעות 
על  בו שילמו  הרב-קו  כך שכרטיס  עקב  הנוסעים, 
הנסיעה אינו שייך להם, על אף ששילמו את מלוא 

המחיר הנדרש.
לאור התלונות הרבות, פנה ח"כ ישראל אייכלר 
העוול  את  שיתקנו  בדרישה  התחבורה  למשרד 
התחבורה  משרד  הודיע  בתגובה  לנוסעים,  שנגרם 
נוסעים  על  קנסות  להטיל  ההנחיה  את  יבטל  כי 

שמשלמים בכרטיס רב-קו שאינו אישי.
הגיון  שום  אין  הציבור,  לפניות  הוועדה  לטענת 
הנסיעה  על  המחיר  מלוא  את  שנוסע ששילם  בכך 
וכל פשעו שלא עשה זאת בכרטיס הרב-קו האישי, 

אלא בכרטיס של בן משפחה או חבר, ישלם על כך 
קנס מלא בסך 180 שקלים.

כי  בתגובה  אמר  אייכלר  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
"סוף סוף לאחר תקופה ארוכה של גרימת סבל רב 
לנוסעים ללא הצדקה, מתקנים את המעוות. מוטב 
מאוחר מאשר לעולם לא. נקווה שבקרוב נשמע על 
הטמעת ההנחיה שכל אדם יכול לנסוע עם כרטיס 
רב-קו, אם קיבל רשות מבעל הכרטיס, גם אם לא 
הוא בעליו, זאת בתנאי שהנוסע זכאי לאותה הנחה 

ובאותו קבוצת תעריף".
יצוין, כי הבעיה בה נתקלים אזרחיים רבים, בה 
לידי ביטוי בעיקר בנסיעה ברכבת הקלה בירושלים 
מנוסע  יותר  על  לשלם  ניתן  שלא  כך  עקב  וזאת, 
בודד בכרטיס רב-קו אלא כל נוסע צריך להצטייד 
בכרטיס פרטי, מה שגורם לאי נעימויות רבות מצד 

פקחי הרכבת.

איציק שכטר

זאת לא הפעם הראשונה בה 
הימני,  האופי  בעל   20 ערוץ 
סופג התנכלויות מצד מועצת הכבלים 
בקנסות  והן  באיומים  הן  והלוויין, 
המועצה  החליטה  הפעם  בפועל, 
כ-180,000  של  בסך  קנס  להטיל 
"הדרה  של  בטענה  הערוץ  על  ש"ח 
ביהדות  קבוצות  של  מתמשכת 

משידוריו".
לאחר טענות מצד ארגונים רפורמים 
וקונסרבטיבים על ההדרה, יזמה יו"ר 
מועצת הכבלים והלוויין ד"ר יפעת בן 
סוגיית  מדוקדקת של  בדיקה  חי שגב 
שנבחנה  בערוץ  וההצגה  הייצוג 

במהלך חודשיים.
והלוויין  הכבלים  מועצת  לטענת 
הרפורמיים  לזרמים  ייצוג  אפס  היה 

הבדיקה  הליך  והקונסרבטיביים. 
השנה,  במאי  ב-15  הסתיים  הנוכחי 
בעקבות הממצאים שנאספו בחודשים 
מארס ואפריל. בהמשך עתרה התנועה 

הרפורמית לבג"צ בדיוק בנושא זה.
לטענת ד"ר בן חי שגב: "בהחלטות 
המועצה  כי  במפורש  נקבע  המועצה 
עמידת  על  יתרה  הקפדה  תקפיד 
זה  ובכלל  הקיימות  בהוראות  הערוץ 
מתן ביטוי למגוון דעות וזרמים שונים 
של  הדרה  או  מידור  לפיכך,  בציבור. 
היא  הערוץ  משידורי  שונות  קבוצות 
ההוראה  הרישיון.  הוראות  של  הפרה 
ביטוי  לתת  הערוץ  את  המחייבת 
חלק  היא  בציבור  שונים  לזרמים 
ערוץ  הרישיון.  מהוראות  אינטגרלי 
ראוי  הישראלי,  המורשת  כערוץ   ,20
הקולות  כלל  את  ביטוי  לידי  שיביא 

והגוונים בחברה הישראלית".

לא עוד: יבוטלו קנסות על שימוש 
ברב-קו של אדם אחר

בגלל הרפורמים: ערוץ 
20 נקנס ב-100 אלף ₪

עובדי בנק 'מזרחי' שובתים בשל דרישות שכר וסיום 
מגדירים  הבנק  מנהלי  באופק:  נראה  לא  השביתה 
זאת כ"שיבוש התנהלות" אילו העובדים לא נכנעים 
גם במחיר קיזוז שכרם  בינתיים, התלונות נערמות 
החרדים,  העיקריים:  הניזוקים    משיב  כל  ואין 
מאחר ולקוחות מופנים לבצע פעולות דרך שירותים 
מהם  "נמנעת  במגזר:  נפוצים  שאינם  מקוונים 

האפשרות לפעולות בסיסיות ביותר"

שנמשכה  נעימות  אי  לאחר 
כרטיס  לשימוש  נכנס  מאז 
ישראל  ח"כ  פעל  הרב-קו, 
אייכלר לביטול מתן הקנסות 
למשתמשי רב קו שאינו תחת 

שמם • הרב-קו אינו אישי

מועצת הכבלים והלוויין הטילה קנס כספי בסך של 
180,000 שח על ערוץ 20 בשל "ההדרה ממושכת של 
קבוצות ביהדות" • מנכ"ל התנועה הרפורמית בארץ: 

"העיצום הכספי רחוק מלהיות מספק" 

שביתה במזרחי – והחרדים סובלים יותר

צילום: גוגל מפות





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

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 28.2.17 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

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

)לפי תוכנית(

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

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

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

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

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00





PBכ"ד באב תשע"ז 16/8/17 כ"ד באב תשע"ז 616/8/17    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

עובד תחרותי

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: מה ההבדל בין פטנט, סימן מסחרי והגנת זכויות יוצרים?

תשובה: פטנט הינו בדרך כלל המצאה שבכדי להגן עליה ולמנוע 
את העתקתה יש לפנות באמצעות עורך דין או רשם פטנטים אל רשם 
הראויה  חדשה  בהמצאה  מדובר  שאכן  שיאשר  ולבקש  הפטנטים 
שרישום  כך  בלבד,  גיאוגרפי  הינו  פטנט  רישום  כפטנט.  לרישום 
פטנט בישראל למשל אינו מבטיח את הגנתו בשאר העולם. למרות 
העולם,  בכל  כמעט  מקובל  בארה"ב  פטנט  שרישום  מקובל  זאת, 

וזאת מסיבות מסחריות ולאו דווקא מסיבות חוקיות.

ויזואלי  סימן  או  מותג,  למעשה  הינו  זאת,  לעומת  מסחרי  סימן 
המקושר בצורה בלעדית לחברה מסחרית מסוימת. בישראל קיימים 
סימנים מסחריים מוכרים, אשר אף ללא רישומם אצל רשם סימני 
מסוימת,  חברה  עם  בלעדית  בצורה  אותם  מזהה  הציבור  המסחר 
אך תמיד טוב יותר להגיש באמצעות עורך דין בקשה לרישום סימן 
יגבר על סימן מסחרי שלא  המסחר, שכן תמיד סימן מסחר רשום 

נרשם ושנטען לגביו שהינו סימן מוכר בלבד.

בנוגע לזכויות יוצרים, אין בישראל דרך לרשום את זכויות היוצרים 
וכאשר אדם מפיק יצירה מסוימת, בציור, בכתיבה, בנגינה או בכל 
דרך אחרת, די בכך שיוכיח שייצר את היצירה בעצמו ובאמצעות 
ולמנוע  ביצירה  שלו  היוצרים  זכויות  על  להגן  בכדי  כישרונו, 

מאחרים להעתיק ממנו את היצירה ללא רשותו.

בארה"ב לעומת זאת, גם זכויות יוצרים הינם עניין שיש לרשום ולכן 
סי  האות  את  סרטים  או  תמונות  גבי  על  לראות  ניתן  רבות  פעמים 
באנגלית המסמלת את המילים קופירייד, או שמור בזכויות יוצרים.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

אודי התקבל לעבודה בחברה המספקת 
בין  מכירות,  וקידום  מיתוג  פתרונות 
זיהוי  אביזרי  סיליקון,  צמידי  ריח,  עצי  היתר, 
כי  אודי  הודיע  משנה,  יותר  מעט  לאחר  ועוד. 
פרישה  מועד  על  סיכמו  והצדדים  מתפטר  הוא 

מסודר. 
הפסיק  שאודי  לאחר  בלבד  ימים  חמישה 
דואר  התובעת  מנכ"ל  קיבל  לעבודה,  להגיע 
"אולזול  בשם  חדש  ישראלי  מספק  אלקטרוני 
לרכוש  לו  המציע  ומתנות",  פרסום  מוצרי   –
מוצר   - ממותגים  ריח  עצי  מאוד  זול  במחיר 
אשר נמכר על ידי החברה עצמה. חודש אחר כך 
שוב התקבלה הודעת מייל אצל מנכ"ל החברה, 
לרכב  פרסום  ריחניות  מחירון  צורף  אליה 
ומחירון שרוכים לתג עובד – גם הפעם, מוצרים 

שהחברה מוכרת בעצמה. 
החליט  אודי  כי  ומצאה  ביררה  החברה 

וכי הוא מסתתר תחת שמו של  להתחרות בהם 
ואביו  אודי  כנגד  תביעה  הגישה  החברה  אביו. 
עוד  מסחריים.  סודות  בגזלת  מדובר  כי  וטענה 
טענה החברה כי בחוזה עליו חתם אודי, נקבע 
כי הוא יהיה מנוע מלהתחרות בחברה לפחות 9 

חודשים ממועד סיום עבודתו בחברה. 
השקיע  החברה  מנכ"ל  כי  טענה  החברה 
תוך  בסין  מקצועיות  בתערוכות  שלם  חודש 
כל  את  וכי  ועסקיים  מסחריים  קשרים  יצירת 
ומחירים, רשם  תובנות  נתונים,  הנסיעה,  סיכום 
לצורכי  לאודי  נמסרה  אשר  ייעודית,  במחברת 
חזרה  ולא  לפני שהתפטר  ספורים  ימים  עבודה 

מעולם לידי המנכ"ל. 
החברה טענה כי בנוסף למחברת זו, נטל עמו 
רשימות  כמו  נוספים,  ייעודיים  חומרים  אודי 
לקוחות וספקים ועוד, השייכים לחברה ומבטאים 
כי  טענה  החברה  שנים.   28 של  ועבודה  ניסיון 

אודי יודע היטב שפעולותיו הינן בניגוד לכל דין 
ועל כן בחר להעמיד ברישומים הפורמליים של 
העסק את אביו המבוגר, כדי להסתתר מאחוריו 
בית  כי  ביקשה  החברה  העסקאות.  ביצוע  בעת 
לפנות  בה,  להתחרות  אודי  על  יאסור  המשפט 
ללקוחותיה הוותיקים ויחייב אותו לפצותה בסך 

של למעלה מ-600,000 ₪. 
הנתבעים כמובן הכחישו את האמור וטענו כי 
ואת כל המידע העסקי  גנבו דבר מהחברה,  לא 
שהשקיעו,  ובמאמצים  בעבודה  וצברו  אספו 
מסחריים  מידעים  המוכרות  חברות  דרך  ואף 
שכאלו. עוד טענו, כי קודם לעבודתו של אודי 
בחברה, הוא כבר היה מייבא מוצרים שונים דרך 
האינטרנט וכי החברה ידעה על כך מראש ובגלל 

ניסיונו זה, אף קבלה אותו לעבודה. 
לטענת הנתבעים, העסק באמת שייך לאבי - 
את  לתחזק  לו  מסייע  רק  ובנו   - אודי  אביו של 

העבודה במרשתת. 
הצליחה  לא  החברה  כי  קבע  המשפט  בית 
שאודי  לא  ובוודאי  המחברת  קיום  את  להוכיח 
רשימת  הציגה  לא  גם  החברה  אותה.  גנב 
לקוחות, ספקים, מחירונים, טפסים ונתוני "דטה 
מסחרי  סוד  שהם  הוכיחה  לא  וממילא  בייס" 

המצריך "הגנה משפטית". 
כי  המשפט  בית  קבע  זאת,  כל  עם  יחד 
לב.  תום  חסרת  הייתה  אודי  של  התנהלותו 
לשווק  התחיל  אודי  כי  השתכנע  המשפט  בית 
במקביל  בחברה  להתחרות  ובעצם  האתר  את 
לעבודתו בה, תוך שהוא מסתתר תחת שמו של 
אביו. בית המשפט קבע כי התביעה נגד אביו של 
אודי תימחק וכי אודי יפצה את החברה בסך של 

25,000 ₪ כולל שכ"ט והוצאות.

הח"כ מציע: מענק לדירה ראשונה

אלי מזרחי

בשבוע  התייחס  היהודי(  )הבית  יוגב  מוטי  ח"כ 
שעבר להחלטת הבג"ץ לבטל את חוק מס על דירה 
"אני אמנם  הדיור.  חילופי למצוקת  פתרון  והציע  שלישית 
והוא היה  לא אוהב את התערבות הבג"ץ בחקיקת הכנסת 
צריך להחזיר את הדברים לדיון הכנסת ולא להחלטתו אבל 

במקרה הזה הוא עשה את זה בעדינות".
חה"כ יוגב השיג בדבריו על חוק מס דירה שלישית כמו 
על חוקים כלכליים חברתיים אחרים: "החוק היה נכון רק 
והוא היה מדורג דיפרנציאלית כפי שכל המיסויים  במידה 
בישראל מדורגים ולא שישוו בעל דירה של מיליון שהוא 
רכש לפנסיה או לבניו, לאדם שמחזיק שלוש דירות ומעלה 
ששוות מיליונים רבים, כל המיסוי צריך להיות דיפרנציאלי 

ולא אוטומטי".
לדברי חבר הכנסת, השיטות שננקטו עד היו כמו מע"מ 
מספיק  ואינן  שיטתיות  אינן  הן  ההגרלות  כמו  או  אפס 
בהנחות  כסף שמושקע  רוצה שבאותו  הייתי  "אני  יעילות. 

על קרקע או בהגרלה או שרצו להשקיע במע"מ אפס צריך 
בישראל  משפחה  לכל  שיטתי  באופן  הזה  הכסף  את  לתת 

עבור הדירה הראשונה כמענק".
ושל  הצעירים  הזוגות  של  המרכזית  הבעיה  כידוע,  זו, 
משפחות בישראל שכל חייהן משלמות אלפי שקלים לבעלי 
דירות במקום שאת אותם אלפי שקלים הן ישלמו למשכנתא 
של עצמם ויזכו כעבור עשרים שנה בדירה משלהם להוריש 

לילדיהן.
"הפתרון  למצוקה.  משלו  פתרון  גם  הציע  הכנסת  חבר 
הוא שישקיעו שלושה עד ארבעה מיליארד ש"ח במענקים 
לזוגות צעירים, שלושים אלף ש"ח לכל צד ועוד תיעדוף של 
אלף ש"ח עבור כל חודש שירות בצבא או בשירות לאומי. 
אחוז  משלושים  עצמי  בהון  הצורך  צמצום  עם  ביחד  זה 
לעשרים עד עשרים וחמישה אחוז, הדבר הזה יאפשר ליותר 
לרכישת  העצמי  ההון  את  בידיהם  שיהיה  ומשפחות  זוגות 
דירה ויחד עם כמובן היצע גדול של בינוי זה יביא למציאות 

שהרבה יותר משפחות בישראל יזכו לדירה משלהם".

ה'שנורר' התגלה כמשקיע נדל"ן 

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

לאחר שבג"ץ קיבל את העתירה ופסק להשיב את הצעת החוק למס 
על דירה שלישית - לוועדה בכנסת, אומר חה"כ יוגב: את הכסף 
שרצו להשקיע במע"מ אפס, כדאי להעביר כמענק לדירה ראשונה

כתב אישום הוגש נגד בן 40 תושב מעלה אדומים בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובגין זיוף 
בנסיבות מחמירות  החוב לחברת עמידר, חובות המשפחה, המצוקה והערמומיות של הנוכל  כל הפרטים

אלי מזרחי 

בן  דיין  יעקב  נגד  הוגש  אישום  כתב 
בנסיבות  זיוף  בגין  אדומים  ממעלה   40
בנסיבות  במרמה  דבר  וקבלת  מחמירות, 
שנת  במהלך  האישום,  כתב  פי  על  מחמירות. 
כדי  שונות  מרמה  בדרכי  הנאשם  פעל   2016

שכנע  אותם  תמימים  מאנשים  כספים  להוציא 
אמון  בו  לתת  שונים  שווא  מצגי  באמצעות 
אלפי  בין  הנעים  כסף  סכומי  לידם  ולמסור 

שקלים למאות אלפי שקלים.
מכתב האישום עולה כי באחד המקרים פנה 
חוב  עם  לו  שיסייע  בבקשה  אדם  הנאשם  אל 
זמן  עמידר.  לחברת  שקלים  אלף   150 סך  על 

מה לאחר מכן, השיב לו הנאשם בכזב שבזכות 
סכום  את  עמידר  חברת  הפחיתה  התערבותו 
העביר  המתלונן  שקלים.  אלף   100 ל  החוב 
לנאשם סכום של 102 אלף ₪, אשר לא הועברו 

לחברת עמידר.
מתלונן אחר פנה אל הנאשם בבקשה שיסייע 
אלף   350 של  לחובות  שנקלעה  למשפחה 

שקלים בהוצאה לפועל. בתמורה לעזרה שילם 

המתלונן לנאשם 150 אלף שקלים. כחלק ממצג 

השווא זייף הנאשם מסמכים של רשות הגבייה 

והאכיפה שנחזו להיות חשבוניות מס. בפועל, 

לצורכי  שקיבל  בכסף  שימוש  הנאשם  עשה 

השקעות נדל"ן לצרכיו האישיים.



צרכנות 
כל יומיים אופניים במתנה

של  במתנה  רכב  מבצע 
החסד'  'נתיב  חנויות  רשת 
סניפי  עשרות  בעיצומו. 
הרשת המשתתפים במבצע 
התעניינות  על  מספרים 
רבה בקרב הלקוחות, אלפי 
לקוחות כבר נכנסו להגרלה 
במתנה  רכב  על  הגדולה 

ועשרות עובדים מתגברים את הסניפים במטרה לשרת את 
הלקוחות הרבים שבאים לחנויות. בנוסף להגרלה הגדולה 
על הרכב, ישנן כל שבוע עוד 3 הגרלות על אופנים במתנה. 
ההגרלה נערכת בשידור חי ברדיו קול חי, עם מנחם טוקר 
משתתפים  איך  יותר.  למעניין  הקיץ  את  הופכים  ויחד 
בהגרלה? קונים ב-300 ₪ ממגוון מוצרי החנות מתוכם ב- 
)תנובה,  במבצע  המשתתפים  מהמותגים  מאחד   ₪  29.90
טרה,  עלית,  סנו,  עדין,סוויטש,  טריפ,  ליקלוקים,  מעולה, 
להגרלה  ונכנסים  ובלדי(  זוגלובק  נסטלה,  ריאו,  יפארה, 
רכב  שני  פרס  פיקנטו.  קאיה  רכב  ראשון  פרס  הגדולה. 
סיטי קאר לשנה במנוי שנתי כולל 500 שעות + 2,000 ק"מ 
ודלק - 2 זוכים! פרס שלישי טיסה לקברי צדיקים ליזענסק/
אומן - 3 זוכים! ההגרלה הגדולה תערך ביום שלישי, ז' אלול 

תשע”ז )29.8.17(

אחלה שבת
הנהדר  הטעם  מלבד 
את  שמייחדים  והטריות 
הסלטים  אחלה,  סלטי 
שולחן  את  מפארים 
לו  מעניקים   - השבת 
את  ההולמת  צבעוניות 

שטראוס  של  אחלה  שבת,  לכבוד  אז  שבת.  של  כבודה 
הסלטים  את  גם  התפריט  אל  להוסיף  אתכם  מזמינה 
שהתווספו  ארטישוק  וסלט  מרוקאי  גזר  סלט  החדשים: 
לסדרת סלטי טעמי השוק המיוחדים של אחלה. בנוסף, כדי 
שתוכלו ליהנות בארוחה ממגוון טעמים, אחלה מציגה סלט 
היום  שעד  האהובים,  האש  על  קלוי  חציל  וסלט  מטבוחה 
גרם, כך   250 גם באריזת  גרם,   500/400 היו באריזות של 
שתוכלו לשלב מגוון גדול יותר של סלטים וטעמים בסעודה. 
הסלטים החדשים במשקל קטן מיועדים לצריכה בפרק זמן 
מהקופסא  נחמד  נשנוש  כארוחה,  אותם  לאכול  ניתן  קצר. 
הסעודה.  לשולחן  וטעימה  צבעונית  כתוספת  או  מזלג  עם 

כשרות: שארית ישראל.

עבה וחזק
האלומיניום  רדידי 
עבים   - סנו   של 
יותר,  וחזקים 
לאפיה  מצוינים 

משטחים  של  הרמטי  ולכיסוי  ולהקפאה  מזון  לאריזת   ,
במטבח. האריזה בעלת סכין פלסטיק או מתכת משוננת- 
העדה  בד"צ  בכשרות  הנייר  נוח  ולשימוש  קל  לחיתוך 
של  איכותי  בעובי  סנו  של  האלומיניום  רדידי  החרדית. 
18מיקרון או 14 מיקרון מספקים מענה מקצועי ואמין לכל 
צרכייך. ניתן להשיג במגוון גדלים ורחבים: 7.5 מ'X30 ס”מ, 

7.5 מ’X45 ס”מ.

רפידות אקטיב ג’ל 
אופנתיות,  בנעליים  הבחירה  בד”כ, 
חשבון  על  באה  ויפות  מעוצבות 
המותג  לשול,  שלהן.  הנוחות  רמת 
בבריאות,  המתמחה  הבינלאומי 
רפידות  הרגל,  כף  וטיפוח  טיפול 

וגם  שתרצו  נעל  בכל  לבחור  גם  לכם  שיאפשרו  מיוחדות 
ליהנות מרמת נוחות גבוהה. רפידות האקטיב ג’ל המיוצרות 
לקשת  טובה  תמיכה  מעניקות  הפעיל,  הג’ל  בטכנולוגיית 
הרפידות  לתיאור.  ניתנת  בלתי  הליכה  ונוחות  הרגל  כף 
של  תחושה  ומעניקות  מיקרו-זעזועים  מונעות  המיוחדות 
הליכה נוחה ורכה כמו על ענן. הן מקלות על תחושת עייפות 
ומונעות את כאבי הרגליים. מתאים למגוון נעלי נשים: עקב, 
ניו  פארם,  בסופר  להשיג  ניתן  פתוחות.  ולנעליים  שטוחות 

פארם, ברשת שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.

סניף דגל חדש של סולתם רדד 
רשת סולתם מתחדשת 
בחולון  חדש  סניף  עם 
שיהיה הסניף ה-22 של 
בפריסה  סולתם,  רשת 
חלק  מהווה  ארצית, 
האסטרטגי  מהמהלך 
לשפץ  הרשת   של 

ולהרחיב סניפים קיימים, להתרחב משמעותית ולהכפיל את 
5-6 שנים. החנות החדשה מתפרסת  מספר הסניפים תוך 
על כמעט 70 מ”ר והיא תכלול את מגוון המוצרים האיכותיים 

וכלי הבישול  כולל את סדרות הסירים  סולתם. המגוון  של 
 Mineral Stone,  Granite Magma ,kingstone red
סירים לבישול ולהגשה בציפוי שיש, סירים בטוחים לשימוש 
ויעילה לבישול מיטבי וחיסכון  המציעים  חלוקת חום שווה 
הנירוסטה  בסירי  ביותר  הרחב  המגוון  וכן  ובאנרגיה  בזמן 
אפייה,  תבניות  של  רחב  מגוון   - בנוסף  לכולם,  המכורים 
קרבון סטיל, עם ציפוי Non Stick איכותי, המונע הידבקות 
המזון, התבניות מעולות ועמידות לשנים רבות, סדרת סכיני 
שף איכותית. במהלך ימי הפתיחה הקונים ייהנו מהנחה של 
הסניף  חוץ(.  ספקי  )למעט  בחנות  המוצרים  כל  על   50%

ממוקם ברחוב גולדה מאיר 7, חולון.

טרה בכשרות בד”ץ העדה החרדית 
מחלבת טרה שמחה לבשר כי 
המוצרים הראשונים בכשרות 
הגיעו  החרדית  העדה  בד”ץ 
המכירה  נקודות  למקררי 
בשורת  השיווק.  ורשתות 
מוצרי  של  החדשה  הכשרות 
לצרכני  מאפשרת  טרה 

וטעימים  יותר  בריאים  חלב  ממוצרי  ליהנות  המהדרין 
משאבים  האחרונה  בתקופה  השקיעה  טרה  מחלבת  יותר. 
העדה  בד”ץ  כשרות  של  ההשקה  תהליך  לקידום  אדירים 
החרדית. כל שלבי הייצור עברו התאמה לדרישות הכשרות 
חלב  ממוצרי  ליהנות  לצרכנים  לאפשר  כדי  המחמירות 

משובחים ברמת הכשרות הגבוהה ביותר.

סדנאות צבע חינם
הגדולה  ההצלחה  לאחר 
שהתקיימו  לסדנאות 
ולאור  טמבור’  ב’בית  
פותחת   הרב,  הביקוש 
עבור  במיוחד  ‘טמבור’ 
סדנאות  החרדי,  הציבור 
יקבלו  בהן  מקצועיות, 

המשתתפים הכוונה מקצועית ומענה בנושאי צביעה וחידוש 
טמבור’  ב’בית  ייערכו  הסדנאות  צבע.  באמצעות  הבית  פני 
- בבני ברק,  וילמדו את המשתתפים  כיצד אפשר בקלות 
לשדרג את הבית ולהעניק לו מראה עדכני וחדש.הסדנאות 
כ”ט,  כ”ח,  כ”ד,  כ”ב,  ט”ז,  י”ד,  בימים  תשלום,  ללא  ייערכו 
נפרדות  בשעות   )8,14,15,16,20,21,22.08.2017( באב  ל’ 
56 ב’  עבור גברים ונשים. בבית ‘טמבור’ רחוב מבצע קדש 
בני ברק )מול קניון איילון(. ההשתתפות מותנית בהרשמה 
03- להרשמה:  טלפון  מוגבל!(  המקומות  )מספר  מראש, 

-5708130 שלוחה 1.

נייר טואלט חתוך במארז עשירייה
מוצר  להשיק  שמחה  סנו  חברת 
טואלט  הנייר  בקטגוריית  חדש 
 :soft במותג האיכותי והיוקרתי סנו
נייר טואלט חתוך במארז עשירייה. 
חבילות   10 מכיל  החדש  המארז 
מכילה  חבילה  וכל  טואלט,  נייר 
הדפים  שכבתיים.  דו  נייר  דפי   100

נשלפים בקלות ללא צורך בחיתוך, ובכך מתאימים לשימוש 
קל ונוח בשבת. כלל מוצרי סדרת ‘סנו soft’ עשויים מנייר 
קטיפתית.  ברכות  מפנקת  לתחושה  למגע,  נעים  איכותי, 
ונקייה.  איכותית  תאית   100% כולל  הפרמיום  נייר  הרכב 
כל מוצרי ‘סנו soft’ בעלי אישור של בד”צ העדה החרדית 

ירושלים, מיוצרים במפעל שומר שביעי וללא חשש גניזה.

ריח של חופשה חלומית
נכנסים  בו  הזה  הרגע  את  מכירים  כולנו 
הריח  את  ונושמים  ומפנק  חלומי  למלון 
שנותן  מושלם  ניחוח  שבאוויר.  הקסום 
סנו,  חברת  חופש.  של  אמיתית  תחושה 
החברה הישראלית המובילה למוצרי טיפוח 
הזה  הניחוח  את  מביאה  לבית,  ואחזקה 
 fresh home ריצפז  סנו  הביתה!  אליכם 
אפקט  עם  חלומי’  ‘מלון  בניחוח  הום(  )פרש 
לצאת  חייבים  לא  מהיום  מתמשך.  בישום 

מהבית כדי להרגיש במלון מפנק. אחרי שתשטפו את הבית, 
ניחוח מרענן וממכר יתפזר בחלל ותוכלו ליהנות מתחושה 
רבות  שעות  למשך  נפלא,  ומניחוח  חלומית  חופשה  של 
מגיע  הום  פרש  ריצפז  סנו  ריחני  תרכיז  השטיפה.   לאחר 
בבקבוק של 2 ליטר עם ארבע פעולות במוצר אחד: מנקה, 
קרמיקה,  הרצפות:  סוגי  לכל  מתאים  ומגן.  מבשם  מבריק, 
נוספים:  בניחוחות  להשיג  ניתן  ועוד.  שיש  פורצלן,  גרניט 

כותנה מלטפת, ספא מרגיע וסבון מפנק.

55 זוכים ברחפן מתנה
חברת מונדליז, המשווקת את עוגיות ‘אוראו’ פרווה בכשרות 
קיץ  פעילות  תקיים  הרבנים,  איגוד  בד”ץ  של  המהודרת 
לרכוש   הצרכנים  יוזמנו  הקיץ  פעילות  במסגרת  מיוחדת.  

‘אוראו’  עוגיות  אריזות   3
ייעודי.  לטלמסר  ולהתקשר 
המהיר  ובזמן  נכונה  העונים 
ביותר על השאלות, יזכו ברחפן 
תתקיים  הפעילות  במתנה. 
בכל  כאשר  הזמנים  בין  בימי 
ברחפן  צרכנים   5 יזכו  יום 

אלו  בימים  צרכנים!   55 המבצע  בתקופת  יזכו  הכול  ובסך 
מסיירת ניידת ממותגת של אוראו באזורים מרכזיים בערים 
דיילי  כאשר  מרכזיות  מכירה  לנקודות  ובסמוך  החרדיות 
החברה מדגימים את השימוש ברחפן תוך הענקת מידע על 

המבצע הייחודי.

מארזים מפנקים
מבית   INTENSE אינטנס  קפה 
את  אלה  בימים  מגיש  עלית,  קפה 
שני מוצרי הסדרה, שזכתה לאהדת 
מתנה:  מארזי   2  - הקפה  אוהבי 
ספל    +   INTENSE אינטנס  מארז 
מחוזק  אינטנס  מארז  וכן  מהודר 
+ספל   INTENSE Extra Strong

במיוחד  שעוצבו  ייחודיים  ספלים  הם  הספלים  מהודר. 
עבור סדרת אינטנס INTENSE והופכים את חוויית הקפה 
והטעם המעולה, למהנה  האיכותי, בעל הארומה הנפלאה 

עוד יותר. להשיג ברשתות המובחרות.

ארוחת צהריים בחופש: חגיגה
מזמינה  הגדול,  החופש  לרגל 
ליהנות  לבן’  ‘הוד  אתכם 
וכייפיות  קייציות  מארוחות 
אוהבים.   )ומבוגרים...(  שילדים 
הקציצות,  השניצלים,  עם 
של  והנקניקיות  הפסטרמות 

שמירה  לצד  והכל  במקסימום,  להתפנק  תוכלו  לבן’,  ‘הוד 
על ערכים תזונתיים ואיכות גבוהה בסטנדרט של הוד לבן. 
משובח  הודו  מבשר  עשויים  לבן  הוד  מוצרי  שכל  לב  שימו 
בד”צ  של  המהודרת  ובכשרות  תזונאיות  ידי  על  שמומלץ 
מהדרין -הרב רובין. בימים אלו מבצע הקיץ בעיצומו: קונים 
לבן’ האהובים, מתקשרים לתיבת הטלאול  ‘הוד  2 ממוצרי 
להגרלת  ונכנסים   ,03-9411404 שמספרה  המבצע  של 
מקפיאים,  מקרר,  במתנה:  חשמל  מוצרי  עשרות  על  ענק 
מיקסרים, מעבדי מזון, תנורים, מכונות כביסה, שואבי אבק, 

מייבשי כביסה, מכונות קפה ועוד.

הולכים בריא 
בין הזמנים מתאפיינים  ימי 
דווקא  מרובה,  בהליכה 
בימים אלה חשוב להקפיד 
ההליכה,  נוחות  על  מאוד 
הבריאות  על  לשמור  כדי 
לאמץ  ולא   , המקסימלית 

“אבסולוט  המותג  בנעל  המידה.  על  יתר  הרגליים   את 
ליצור  על מנת  קומפורט” שולבו שישה אלמנטים חשובים 
נוחה במיוחד, כך שגם אחר פעילות  אינטנסיבית לא  נעל 
תפגע בריאות הרגל. גפת עור רך ואיכותי במיוחד, התפורה 
בטכנולוגיה ייחודית המבטיחה הגנה מרבית לכף הרגל מפני 
שפשופים. בטנה מנדפת זיעה ומרופדת במיוחד, לשמירה 
קשיחה  תמיכה  הנוחות.  תחושת  ולהשלמת  הרגל  כף  על 
בהזרקה  סוליה  תנועה.  בזמן  מרבי  לייצוב  הרגל,  לעקב 
תוך  הרגל  לכף  מושלמת  והגנה  שיכוך  המעניקה  ישירה 
שמירה על איזון ויציבות וסוליה פנימית רכה מאוד הבולמת 
אנטומי  מבנה  בעלת  נשלפת  רפידה  וכמובן  שפשוף. 
בישראל  מיוצרות  הספורט  נעלי  ברגל.  מושלמת  לתמיכה 
בסטנדרטים  הישראלי  התקן  ע”פ  ‘קבקב’  חברת  ע”י 
הבינלאומיים של אבסולוט קומפורט, ומגיעות בטווח מידות 
בקשו  לגברים.    40-47 ומידות  ונוער,  ילדים   27-39 רחב 

מהמוכר בחנות את הנעל עם הנקודה האדומה.

מיני מילקי במארז משפחתי
המילקי  את  אוהבים  הילדים  כל 
של שטראוס ובגלל זה כשהילדים 
לפעמים  המקרר,  את  פותחים 
שהמילקי  לגלות  מופתעים  הם 
נגמר. בשטראוס  האחרון במקרר 
יספיק  שהמילקי  לדאוג  החליטו 
משפחתי  מארז  עם  ויצאו  לכולם 

של 16 יחידות מיני מילקי. כדי שיהיה מספיק לכולם. המילקי 
המוכר, בטעמו הנפלא, הוא מעדן מפנק בכל זמן ובכל עת, 
לבד או בארוחה משפחתית. בכשרות בד”ץ מהדרין הגר”א 

רובין שליט”א.

אפשר לישון בשקט
ישן  יודעת מהניסיון שלך שכאשר התינוק שלך  את בוודאי 
לעצמך  לאפשר  יכולה  את  גם  בשקט,  עובר  שלו  והלילה 

ואנרגיות  כוח  לצבור 
ליום חדש ומלא עשייה 
פרימיום  בטיטולים   .
ועושים  עליך  חושבים 
להעניק  בשביל  הכל 
לילה  שלך  ולתינוק  לך 
במיוחד  ורגוע.  שקט 

כפולה  הגנה  בעל  ומשופר,  חדש  חיתול  פיתחנו  בשבילך 
מציע  הכפולה  ההגנה  מלבד  שקט.  ללילה  נזילות  מפני 
לשוניות  זמן,  לאורך  משופרת  ספיגה  החדש  החיתול 
התינוק,  עור  גירוי  למניעת  יותר  וגמישות  רכות  מעוגלות, 
ומותנית גמישה להתאמה מיטבית לגוף התינוק. בדיוק כל 
טובה  לשינה  ביטחון  תחושת  להעניק  בשביל  שצריך  מה 
פעמיים  החד  החיתולים  מותג  פרימיום’,  ‘טיטולים  ורגועה. 
כבר  ותינוקות  אימהות  מלווה  בישראל,  שיוצר  הראשון 
למעלה מ-30 שנה ומציג שילוב מנצח בין ניסיון עתיר שנים 
הפתרון  את  ולתינוקך  לך  המעניק  טכנולוגית  קידמה  לבין 

המושלם ל”לילה שקט” בזכות ספיגה לאורך זמן.

עצות להזנה מוצלחת של 
התינוק מבקבוק

חוזרים  הילדים  בפתח,  החדשה  הלימודים  שנת 
עומדות  אימהות  מעט  לא  וגם  הלימודית  למסגרת 
לחזור בימים הקרובים לעבודה. בשעות שבהן את 
תינוקך,  את  ולהניק  להמשיך  תוכלי  תמיד  בבית 
להגיש  להתחיל  יותר  השכיחות  הסיבות  אחת  אך 
שוהה  את  שבהן  השעות  היא  יונק  לתינוק  בקבוק 
אבוט  של  המדעית  המנהלת  דויב,  רונית  בעבודה. 
יצרנית סימילאק למהדרין נותנת לך כמה המלצות 

שיעזרו לך במעבר למתן ארוחה בבקבוק:
את  לתינוק  הציעי  האחרון:  לרגע  תחכי  אל   

לעבודה.  החזרה  לפני  עוד  בהדרגה,  הבקבוק 
אחד  בקבוק  לתינוק  תני  הראשון  השבוע  במהלך 
בכל יום בשעה שבה את צפויה להיעדר והוא צריך 
שני  לו  תני  מכן  שלאחר  בשבוע  ארוחה.  לקבל 

בקבוקי מזון בכל יום.
מתנגד  התינוק  אם  התומכת:  בסביבה  העזרי   

המוכר  אחר  מאדם  בקשי  ממך,  בקבוק  לקבל 
באחות  להעזר  ניתן  מהבקבוק.  להאכילו  לתינוק 

גדולה, סבתא או דודה.
להזנה  שהמעבר  תינוקות  יש  סבלנית:  היי   

יותר. גם אם תינוקך  זמן רב  מבקבוק לוקח אצלם 
מסרב לאכול מהבקבוק הציעי לו בקבוק שוב ושוב. 
נסי להחליף את פטמת הבקבוק בפטמה עם צורה 

אחרת או פטמה רכה יותר כדי להקל על תינוקך.
התינוק,  האכלת  בעת  ההאכלה:  תנוחת  חשיבות 
זקופה  בתנוחה  הגוף  אל  קרוב  להחזיקו  מומלץ 
מגופו,  יותר  גבוה  נמצא  ראשו  כאשר  למחצה 
ההסתגלות  את  עליו  תקל  המוכרת  התנוחה 
שהפטמה  כך  הבקבוק  את  להטות  יש  לבקבוק. 
אוויר  כניסת  למנוע  עוזרת  זו  פעולה  מלאה.  תהיה 

לקיבה.
כמות  לאכול?  צריך  שלך  התינוק  באמת  כמה   

תלויה  בבקבוק  בהאכלות  התינוק  שיקבל  החלב 
נתון.  זמן  בכל  שלו  ובתיאבון  במשקלו  בגילו, 
הרופא/ה, האחות או יועצת ההנקה יעזרו לך להבין 
את צרכי תינוקך. תני לו כמות מספקת כדי להשביע 
אותו. בקשי מן הצוות המטפל לא להתעקש שילדך 
לאכילת  לו  לגרום  שלא  כדי  הכמות,  כל  את  יסיים 

יתר.
לזכור!  חשוב  שלך:  התינוק  לצרכי  קשובה  היי   

הן  האכלה  ותדירות  צורך,  שהתינוק  המזון  כמות 
מידע  עלון  או  ספר  אף  אין  תינוק.  לכל  פרטניות 
היכול לקבוע בוודאות כמה יאכל תינוקך, מתי ובאיזו 
תנוחה. אל דאגה, היי קשובה לצרכים שלו. הוא כבר 
פטמת  )דחיפת  שבע  הוא  מתי  לך  “לספר”  ידאג 
הבקבוק בעזרת הלשון( ומתי הוא רוצה שוב לאכול. 

)בכי, או תנועות מציצה חזקות בפה(
לפי  התזונתיים:  והרכיבים  הברזל  חשיבות   

ולפי  ילדים,  לרפואת  האמריקאית  האקדמיה 
פורמולה  הישראלי,  הבריאות  משרד  המלצות 
היחידה  החלופה  היא  בברזל  מועשרת  לתינוקות 
במקרה  הראשונה.  השנה  במהלך  טבעית  להזנה 
לתינוקות  בפורמולה  להשתמש  תוכלי  הצורך 
ולהיות  בברזל,  המועשרת  למהדרין  סימילאק 

בטוחה שהתינוק מקבל את כל צרכיו התזונתיים.
תזונת  בנושא  שאלה  בכל 
דוגמיות  ולקבלת  תינוקך 
“צוות  למוקד  לפנות  ניתן 
סימילאק,  של  המומחים” 
קליניות,  דיאטניות  הכולל 

בטלפון 1800-65-65-01.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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קצרצרים
לאירוח  המושלם  הפתרון  קאנאפ׳ס,  של  האירוח  מגשי 
וחגי  השנה  ראש  לקראת  כוסית  והרמת  בוטיק  אירועי 

 . י ר ש ת
כשר  חלבי, 
ן  י ר ד ה מ ל
 . ת ” פ
  : ת ו נ מ ז ה ל
03-7788663

ועוגיות  חמאה  עוגיות  משיקה  לחמי  הבוטיק  מאפיית 
צבעי  משמר,  חומר  ללא  קלאסיות,  ולימון  פרג  חמאה 
מאכל מלאכותיים וחומרי טעם וריח. טווח מחירים: -15.90 

 ₪ 19.90
כשרות: 
ה  ט מ

יהודה

סלמון  פילה  מציעה:  סטארקיסט  טונה 
מתובלים  הסדרה  מוצרי  כל  מעושן. 
להשיג  גס.  הגרוסים  ומלח  שחור  בפלפל 

ברשתות 
ק  ו ו י ש ה
ובחנויות 

פרטיות

בארץ:  חדש 
 –  WOLTERS
גרמנייה  בירה 
איכותית וזהובה 
ת  ו ר י ר מ ב
מעודנת וקלילה 
עוקצנית  מעט 
מתאימה  אך 

לכולם

כרמל  יקבי 
את  מרחיבים 
 Sparkling סדרת
ומשיקים   Buzz
 Sparkling את 
יער,  פירות   Buzz
בנראות  המעוצב 
ומרעננת.  קיצית 
22- : טווח מחירים 

  ₪ 25



LA ROCHE–POSAY - לה 
הדרמו- מותג  רוש-פוזה 
המוביל  קוסמטיקה 
על  המומלץ  רגיש,  לעור 
 25,000 מ-  למעלה  ידי 
בעולם  דרמטולוגים 
על  הטבה   20% במבצע: 
קרם פנים וסרום מסדרת 
פיגמנטקל ארוכות. מחיר: 

₪ 59.90

יצרנית המוצרים  חברת שניב, 
עוד  משיקה  לבית,  האיכותיים 
 - 'לאבלי'  מוצר איכותי במותג 
ונעימות  איכותיות  נייר  מגבות 
ביעילות  הסופגות  במיוחד 

עודפי שומן ונוזלים

חזרה מתוקה לבית הספר עם קופסת הסנדוויץ' 
להשיג  ניתן  שליסל,  ליימן  מבית  לואקר  של 
במהלך חודש אוגוסט ברשתות רמי לוי, יוחננוף, 

מחסני השוק, ילו ועוד ב- 10 ₪ בלבד

התבלינים”  דרך  “חוות 
הגלילית  לחם  בבית 
קערה  מציגה: 
לאבטיח.  דקורטיבית 
להשיג   ₪  14 מחיר: 

בסניפי הרשת

סט 4 צנצנות עם קשית. להשיג בנעמן

מבצע חזרה לבית הספר 
מגוון   :Columbia ברשת 
של  ללימודים  גב  תיקי 
החל  קולומביה  רשת 
במחיר  סנדלים   ₪ מ-99 
 ₪  199.9 מועדון  לחברי 
אוגוסט  סוף  עד  ועוד. 
קולומביה,  ברשתות 

אאוטסיידרס ושבילים

התינוקות  מוצרי  מותג 
ומשיק  מתרחב  ג'ונסונס® 
לילדות:  טיפוח  מוצרי  סדרת 
"טיפות של ברק" לברק מוגבר 
למשך  כמשי  רך  ולשיער 
ארגן  שמן  המכילים  היום  כל 
ופרוטאין משי. להשיג ברשתות 

הפארם והשיווק

למען  יורקי  הניו  הטיפוח  מותג   Kiehl’s
איכות הסביבה - מיחזור: החזירו מיכלים 
וקבלו   Kiehl’s טיפוח  מוצרי  של  ריקים 

מוצר מתנה. המבצע בכל הסניפים

 GROHE - של  החדשה  הברזים  סדרת 
מוקפד  בעיצוב   Essence Professional
ו- 11 צבעים  ומינימליסטי, נוחות מרבית 
הניתנים להחלפה. מחיר: 3990 ₪ להשיג 

בחנויות המובחרות. 7 שנות אחריות

האופנה  מותג 
 THE האמריקאי 
 CHILDREN’S PLACE
קולקציית  את  מציג 
המציעה   2017 סתיו 
מגוון רחב של פתרונות 
ועד  רגל  מכף  לבוש 
וילדים  לילדות  ראש 

במידות 0-14
 PUPA האיטלקי  האיפור  מותג 
מסקרה  האלה  בימים  משיק 
גוונים   6 ב  וצבעונית  חדשה 

אופנתיים. מחיר: 65 ₪

 Retro את  השיקה  תמרוקים   CHIC
ברוח  קייצית  לק  גווני  פלטת   style

סגנון הרטרו. מחיר: 19 ₪

מותג   Olea essence
הטבעי  הטיפוח  מוצרי 
עיניים  קרם  מציע: 
חמצון  נוגדי  בסיס  על 
פרוטאין  עם  זית  משמן 
במרכזי  להשיג  משי. 
המבקרים של “בית הבד 
של הגולן”. מחיר: 279 ₪ 

משיקים   YVES ROCHER
 OUI רענן:  בניחוח  חדש  בושם 
A L’AMORE או דה פרפיום 50 

מ”ל. מחיר: 250 ₪

IL MAKIAGE מציע מבצע  מותג האיפור 
זוגות   3  – “מנצחים”  מוצרים  זוגות  על 
לזוג  מוצרים מבוקשים ב- 130 ₪ בלבד 

)במקום 228-249 ₪(

מותג הלק האמריקאי אורלי בקולקציית קיץ. 
מחיר:  35 ₪ בפארמים ובמכוני הטיפוח

 CAROLINA LEMKE
זוגות   2 במבצע:   BERLIN
 ₪  200 ב-  שמש  משקפי 
הפריטים  ממגוון  בלבד 

המשתתפים במבצע

להשיק:  גאה    SABON רשת 
לבית  חזרה  מוצרי  קולקציית 
הספר מעוצבת וייחודית במהדורה 
 ₪  39  – תיק  מחירים:  מוגבלת. 
קלמר – 50 ₪ סט מחברות- 49 ₪  

משיק  ניאופרם  ידי  על  המשווק   ,NUK
הדב  פו  דיסני:  דמויות  בעיצוב  מוצצים 
וחבריו. מחיר: 39.90 ₪  )לזוג(. מבצע מיוחד 
ברשת סופר-פארם: מוצצים ב- 24.90 ₪ 

בלבד בין התאריכים 10-30.8.17

 Color להציג:  גאה  קרליין 
בגוונים  סומק   Blush
עצמות  להדגשת  טהורים 
של  בשילוב  הלחיים 
עם  טהורים,  פיגמנטים 
במריחה,  ונוחות  עמידות 
למראה טבעי במשך שעות

פלמוליב Palmolive משיק 
לגברים  חדש  רחצה  ג’ל 
 - מרענן  לימון  בניחוח 
 Energizing פלמוליב 
לגבר. מתאים לשימוש גם 
מחיר:  לשיער.  וגם  לגוף 

₪ 021.9 – 014.9

La- סדרת  משיק   LIFE
יוקרתיים  אביזרים   tweez
מאירה  פינצטה  לטיפוח: 
חלד  אל  העשויה  מקצועית 
קצוות  בעלת  איכותית 
מושרים לתוצאה אופטימלית. 
להשיג   ₪  59.90 מחיר: 

בלעדית בסופר-פארם
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

לפרטים: 052-52-67769

 חדר להשכרה
במרכז בני ברק

 מתאים לקוסמטיקאית
לרפלקסולוגית ועוד

חדר מאובזר
מקום חדש

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעון אמונה בגבעת שמואל
דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה 
ואוהבת לילדים. אפשרויות להשתלמות 

ולקידום מקצועי. 

אפשרות להסעה מאורגנת

 052-4767008 הילה
hilag@emunah.co.il

מטפלות 
וסייעות חינוכיות

דרוש
איש 

מכירות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה

קו"ח לפקס: 03-5796645
yakov@kav-itonut.co.il :למייל

 שכר בסיס + עמלות גבוהות + פלאפון





י”ז - י”ט באב תשע”ז  9-11/8/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

ירושלים

 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים  ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

חיפה

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,650,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

עם מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 3 חד' ברח' רבינוביץ/
בירנבוים ק"ב חזית 3 

כ"א בבנין של 5 דירות 
1,500,000 ש"ח תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברש"י, 2 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בתחתית, בהזדמנות!!! 
דירת גן 46 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, משופצת, 440,000 ש"ח 
055-9494648)29-33(_____________________________________________

 למכירה ולהשכרה בבית 
וגן, 2 חד', חדישה, 3 חד' 
+ אופציה, ק"א, 4 חד', 

משופצת, 5 חד' + נוף, מגרש, 
_____________________________________________)30-35(מחסן. תיווך, 053-3196069

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-04/18(054-4418142 שיכון א'

וילות ובתים

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

אלעד

דירות 
להשכרה

אופקים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים, רח' 
בן איש חי, קומה רביעית, 
מאווררת, ממוזגת במחיר 

מוזל, 052-7618640,
054-8409058)30-33(_____________________________________________

קריית אתא

פנטהאוזים ודירות גן

 פדרמן בק.הרצוג, 5 חד', 
מקבלן, קומה 4, מזגנים 

וסורגים, 4,900 ש"ח,
054-5980203)31-34(_____________________________________________

רחובות
 קוטג' 7 חד' + יחידה 

נפרדת 3 חד', מיקום 
הכי חם, מרים מזרחי, 

מושקעת! חייבים לראות. 
אקספרס נכסים
054-8485567)33-33(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
בגניחובסקי, 3 חד', ק"ד + 

אופ', 1,340,000 לל"ת,
052-7621678)30-35(_____________________________________________

וילות ובתים

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

שיפוץ קומפלט, 2.5 
חד', 50 מ"ר + מרפסת 

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת ענקית 
+ חצר, כ- 120 מ"ר, ליד 

המרכז המסחרי,
03-6199716 ,052-7142624)32-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בטרומפלדור, חרדי, 
דירת 3 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 052-8995977

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 ח', תשואה גבוהה 

ביותר - משופצת, ק"ג, רק 
1,250,000 ש"ח,

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 בדף היומי, 3 ח' + חצי, 
ק"א, משופצת - שרותים 

כפולים - מיידית!! 1,290,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-4811122

 בפינס 2 ח', ק"ב, 
מושכרת ב- 2,700 ש"ח, 

מסודרת ופוטנציאלית! רק 
959,000 ש"ח, 050-6610501, 

050-4811122)33-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק
וילות ובתים

 בית פרטי בדב גרונר, 
משופץ, 150 מ"ר + גינה, 
מסודרת + מרפסת, מיידי, 

053-3160767)32-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, ממוזגת, 

סוכה + מעלית. תיווך שמואל, 
054-8040055)32-33(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים צמוד 
לבני-ברק, דירה כחדשה! נוף 

מכל חלון!! לטווח ארוך, מחיר 
_____________________________________________)32-35(5,400 ש"ח, 052-4483630

 להשכרה 4 חד' גדולה 
ומשופצים, ק"ב, עם 

מעלית, חזית ברח' הרב 
יצחק ניסים, לממושכת, 

4,800 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 115 מ"ר, מרפסת, 

מעלית, חניה, סוכה, 
1,830,000 גמיש,

050-8898020)30-33(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,050,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 ביהושע, בפרוייקט 
גן העיר, 4 חד', ק"ב 

+ מרפ' שמשמ, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,450,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

מסודרת, מפרטי,
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 4 חד' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,980,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית, סוכה 
גדולה, שמורה, 2,100,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באבן גבירל 
)קרוב לרחוב רמב"ם(, 4.5 

חד', כ- 90 מ"ר, אופציה, כ- 
40 מ"ר, ק"ג. תיווך,

050-4144602)33-33(_____________________________________________

 ברח' הירדן, 4 חדרים, 
משופצת, 100 מ"ר, קומה 

ראשונה + סלון ומטבח 
גדולים +  אופ' בנייה 13 מ"ר, 
מחיר 1,790,000 ש"ח. תיווך 

SUPER HOUSE
054-3355874)33-33(_____________________________________________

 מאור חיים )בניין חדש(, 
4 ח', 120 מ' פלוס מרפסות 

לנוף, 1,150,000 ש"ח,
052-8045458)33-33(_____________________________________________

 הרצל, 4.5ח' פלוס חצר, 
דירה שמורה ניתן לחלוקה 

להשקעה, 780 אלף,
050-3202551)33-33(_____________________________________________

 בגבול ר"ג, ליד 
התנאים, בבנין חדש, 
4 חדרים, 103 מ"ר + 

מרפסת שמש - 10 מ"ר, 
קומה ב', חזית, מהממת 
+ יחידת הורים + מעלית 
וחניה. "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)33-33(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 4 חד', 80 
מ"ר + סוכה, משופצת, 
ק"א. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)33-33(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 
מושקעת, ק"א, 80 מ"ר 

+ סוכה, שקט ומרכזי. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)33-33(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסות, כ- 85 
מ"ר, משופצת + אופצ' 

לבניה, ק"א ברח' אהרונסון, 
1,850,000 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)33-33(_____________________________________________

 3 חד', משופצת ק'ג + 
אופ' על הגג באזור דניאל, 

1,550,000 ש"ח - נאור נכסים, 
054-4566453)33-33(_____________________________________________

 ברחוב מנחם בגין 
)המכבים( לאחר תוספת עם 

סלון ענק, קומה1 ניתן לשנות 
ל- 4 חדרים בקרבת שכונת 
תל גיבורים - ב"ס קוממיות, 

מחיר 1,270,000 ש"ח. תיווך 
SUPER HOUSE

054-3355874)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 

חדרים, קומה 3, 1,515,000 
ש"ח. דוד גרוס רי/מקס,

050-4122744)33-33(_____________________________________________

 דירת 80 מ"ר, 
3 חדרים, קומה ב' 

ואחרונה, רחוב רשי עם 
אופציה לבניה על הגג, 

רק 1.8. תיווך BA יזמות, 
,03-6138886
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה 
ב', 60 מ"ר, 3 חדרים + 
סוכה - יפיפיה - מציאה!

"מקסימום-נדל"ן"
054-4340843)33-33(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד', 65 
מ"ר + סוכה, איזור שקט 

ומעולה. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)33-33(בועז' 052-3500040

 בדב-הוז, 3.5 חד' + 
סוכה + אופציה לבניה 

בגג + חזית, 3 כ"א. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)33-33(_____________________________________________

 במרום שיר בלנדאו, 
3.5 חד', כ- 90 מ"ר, 

משודרגת + נוף 
מדהים ומחסן מושכר  

1,950,000 גמיש. להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים, 050-4177750

 מציאה! במנחם בגין 
אזור גרונר, כ- 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה שלישית 

ואחרונה, גג בטון! + 
אופציה בגג ובצדדים, 
מיידי! ב- 1,270,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)33-33(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, 3 חד' אזור 
השניים, פ"כ, ק"ג, משופצת, 
כ- 65 מ"ר + אופציה גדולה, 

הקודם זוכה, 1.35 מליון, גמיש. 
 ,03-5444815/054-7477054

_____________________________________________)33-33(מוטי

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, דירת 3 חדרים 

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)33-33(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,270,000 ש"ח, גמיש. 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב! 
3.5 חד', 80 מ"ר, קג' 

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)33-33(- מתווכים" 03-5701010

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד', 60 מ"ר + 
רשיון לבנייה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים, שמורה, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,450,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! באהרון דב, 3 
חדרים, כ- 75 מ"ר, ק"ג 

)גג בטון(, חזית, 3 כ"א + 
חניה, מיידי, 1,590,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 חדרים 
בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 

חזית, כ- 80 מטר, משופצת, 
בנין אברכים, 1,310,000. תיווך 

_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב, 054-5500263

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,200,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד', אחרונה 
בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד, 
3 חד' במחיר מציאה! 

1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באיזור וילקומירר, 3 חד', 
חדשה ומרווחת + מעלית, 
נוף, 1,640,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באלישע 3ח' ק"א + 
מעלית 3כ"א 1,720,000ש"ח 

מיידי "אפיק-נכסים"
03-5791514)33-33(_____________________________________________

 באזור הוילות רמת-אהרן 
3ח' +א.בניה לעוד 20מ"ר ק"ב 

חזית 1,760,000ש"ח מפתח 
_____________________________________________)33-33(ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור בעש"ט 3.5 חד' 
מרווחת ק"א עורף 3כ"א פינוי 
מהיר 1,990,000ש"ח  "אפיק-

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514 

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', ק"א, חזית, תוכניות 

להרחבה! 1,450,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"ב, שמורה, חזית, 
1,420,000 ש"ח.  א.פנחסי, 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 2.5 חד', ק"ק ברח' 
אפשטיין, כניסה פרטית 

עם חצר של כ- 30 מ' עם 
אופ' להגדלה של 20 מ', 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בלעדי טרומלדור, 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר, מסודרת, קומה א', 
עורפי, פינוי גמיש, 1,300,000 

ש"ח. 077-2050410, -050
_____________________________________________)33-33(5750880, אורי תיווך אדוארד

 מנחם בגין, 2.5 חד', 
כ- 52 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 
אפשרות הרחבה, מיידית לגג 

של כ- 40 מ"ר + אופציה לצד 
כ- 30 מ"ר, 1,265,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 בהזדמנות! ביואל, 2.5 
חד', ק"א, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג בטון, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)33-33(_____________________________________________

 בקוטלר 2.5 ענקית 75מ"ר 
ק"א חזית 1,490,000ש"ח!  

"אפיק-נכסים" 03-5791514  
053-3128884)33-33(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב( 
2.5ח' 75מ"ר ק"ג חזית 

1,240,000ש"ח "אפיק-נכסים" 
053-3128884  03-5791514)33-33(_____________________________________________

 בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)33-33(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)33-33(דסקל, 050-5926021

 דו-משפחתי 
בטבריה-עילית, 110/370, נוף 
יפה וגינה משוקעת, 985,000 

ש"ח. תיווך לאנ"ש ידידיה 
_____________________________________________)33-33(לוינגר, 052-7166160

 בית פרטי מחולק 
ל- 5 דירות מושכרות, סמוך 

לקרליץ, תשואה גבוהה, 
2,500,000 ש"ח. תיווך לאנ"ש 

_____________________________________________)33-33(ידידיה לוינגר, 052-7166160

 בשז"ר המבוקש, 160 
מ"ר, 5 חד', משופצת. תיווך 

לאנ"ש ידידיה לוינגר,
052-7166160)33-33(_____________________________________________

 באזור קרלין-צאנז, 3 
חד', ק"א, משופץ, 67 מ"ר, 
590,000 ש"ח. תיווך לאנ"ש 
_____________________________________________)33-33(ידידיה לוינגר, 052-7166160

 רמת שרת, 7 חד' 
עם גינה, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(שאולוף, 072-3728175

2-2.5 חדרים

 רמת שרת, 3 חד', 
קומה 3, משופצת, מעלית, 
1,700,000 ש"ח. שאולוף, 

072-3728175)33-33(_____________________________________________

 ברמות א' רחוב יוסף 
צבי הערץ במיקוםמעולה, 

3.5 חדרים בקומה נוחה, 3 
כיווני אוויר, מחיר טוב. בלעדי 

_____________________________________________)33-33(לצימוקי, 02-5638221

 בשמואל הנביא ליד 
הכיכר, 3 חדרים, קומה א' + 2 
מרפסות, מפתחות במשרדנו, 
_____________________________________________)33-33(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 קרית יובל - נידיץ, 2 חד' 
+ אופציה לבניה, 1,150,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח. שאולוף, 072-3728170

 קרית יובל - מאיר אבנר, 
2.5 חד', משופץ + א.בניה. 

_____________________________________________)33-33(שאולוף, 072-3728170

כרמיאל
 ברח' הגפן, 3 חד', ק"ב, 

משופצת, אפשרות להשקעה, 
ניתנת להשכרה ב- 2,000 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 058-3210005

 בן יהודה, 155 מ"ר, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-3528252

 אנגלו-סכסון, פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בבצן צבי, 
מיני-פנטהאוז, 6 חדרים + 

מרפסת שמש, בבנין מפואר, 
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבניןחדש, 

_____________________________________________)33-33(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)33-33(מ"ר, 03-9301122

 ברוטשילד, דופלקס 6 
חד', כ- 140 מ"ר + מרפסת 

100 מ"ר, ק"ד, בנין דתי, 
מעלית + חניה, כיוונים 

מעולים. נ.י.ל נכסים,
054-8433210)33-36(_____________________________________________

 בהדר גנים בבניין של 
דתיים, 5 חדרים, מושקעת 

מרפסת סוכה + מחסן,
050-3528252)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון יוסף-נקר, 6 
חד', ששודרגה ל- 5חד', גדולה 

_____________________________________________)33-33(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)33-33(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
5 חד', 131 מ"ר + מרפסת 

סוכה, 2 חניות ומחסן,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)33-33(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 

מצויינת להשקעה.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון, 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנשיאים, 
4 חד', 95 מ"ר, 3 כ"א לאחר 

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)33-33(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 + 
מחסן ללא מעלית, 1,350,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-3528252

FOX  נדל"ן. במרכז 
העיר, דירת 3 חדרים, מצויינת, 

050-6925400)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט כול 

_____________________________________________)33-33(לצנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3 וחצי חד', 85 מ"ר, 

_____________________________________________)33-33(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 

_____________________________________________)33-33(על הגג מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון בשפירא, 3.5 
חד', 87 מ"ר, פשוט חייבים 
_____________________________________________)33-33(לבוא לראות! 03-9301122

 במחנה יהודה, 3 חדרים, 
רחוב שקט, בניין 6 דיירים, 

מרפסת שמש, קומה ב'. נייד: 
052-9551571)33-36(_____________________________________________

 בטרומפלדור המבוקש! 
עורפית ושקטה, 2.5 חדרים! 

משופצת קומפלט! כיורים 
כפולים, מוארת וממוזגת, 

לפרטים נוספים: תיווך בני, 
054-8439449)33-33(_____________________________________________

 בהאורים השקט! קומה 
שנייה! 2 חדרים + חצי! 

גדולה, 3 כיווני אוויר מלאים, 
משופצת חלקית, ממוזגת 

רק 1,170,000 שווה לראות!! 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)33-33(_____________________________________________

 הנרייטה סולד, 4 חד', 
ק/2, שכירות עוברת, 2,500 
ש"ח, 670,000 ש"ח - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)33-33(_____________________________________________

 סוקולוב, 4 חד', ק/3, 
רק 765,000 ש"ח - המלצת 
השבוע - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)33-33(_____________________________________________

 יוספטל, ק/2, 3 חד', 
שכירות עוברת של 1,800 

ש"ח, 485,000 ש"ח - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)33-33(_____________________________________________

 ביוספטל, ק/2, 3 חד', 
רק 455,000 ש"ח - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)33-33(_____________________________________________

 בפינסקר, 3 חד', ק/2, 
מציאה של ממש, רק 715,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים,

052-2790370)33-33(_____________________________________________

 יחידת דיור בת 2 חד' 
מרוהטת, עם חצר וכניסה 

פרטית, מייידת, טל': 
050-2838399, זהבה

_____________________________________________)33-33("אלעד נכסים והשקעות"

 בהראשונים, פנטהאוז 
3 חדרים + מרפסות 

קומה 5 + מעלית, מיידי, 
3,600 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג, ענקית, 5 

חדרים, כ- 170 מ"ר, 
חדשה, משופצת 

אדריכלית ברמה גבוהה 
מהיסוד + גג ענק פתוח, 

ממוזגת, ק"ג )ללא( 
+ חניה, 7,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירת 4 חד' 
מפוארת, 6,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________
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■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-20/18(_____________________________________________

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/18(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

בית חורון

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-34(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

30 מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חצור הגלילית
 בית קרקע, 2 חד', 

מטבח מאובזר, מזגנים + 
מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 

052-8982353)26-33(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

טבריה

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

מגרשים

חנויות
 דירת פנטהאוז 

בק.שמואל, נקיה, מסודרת, 
ממזוגת, נוף לכינרת 

_____________________________________________)29-32(ומרוהטת, 054-8475006

 דירת 4 חדרים בקריה 
החרדית, נוף מהמם לכינרת, 
4 כיווני אוויר, ממוזגת במחיר 

_____________________________________________)29-32(מוזל, 052-7691497

 דירת נופש בטבריה + נוף 
מרהיב, דירה גדולה מרווחת, 

ממוזגת ברמה גבוהה, 
מטופחת, בקריה החרדית ליד 

_____________________________________________)29-32(הכינרת, 050-4164453

 וילה מהממת לקבוצות 
עד 26 איש, 8 חד', בטבריה 

עילית, 058-7665298,
053-3128110)29-32(_____________________________________________

 יחידה מפוארת לזוג + 2 
ילדים, גג ענק + נוף לכינרת, 

054-7474193)29-32(_____________________________________________

 בכפר גנים בדב הוז, 4 
חד', משופצת, עורפית + 

מעלית, כניסה 1.8.17,
052-7577070)30-33(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן 
דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,500,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

וקאנטרי( ק"ג, מרווחת 
ויפה, לדירה מחסן+חניה, 

6,200 ש"ח פינוי בסוף 
החודש, אפשרי לתקופה 

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר ב"ב, 

פינוי בקרוב, פרטים:
054-6379570)30-33(_____________________________________________

 בבארי - לזו"צ, 2 חד', 
ק"ק, סורגים, מזגנים, מרכזי 

ושקט, כ- 45 מ"ר, 2,800 
_____________________________________________)30-33(ש"ח, 054-4797080

 במרכז בית וגן, 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, ק"ג, 

מרפסות, מזגנים, 6,700 ש"ח, 
054-4636410)30-33(_____________________________________________

+5 חדרים

נתיבות

 דירה להשכרה בנתיבות, 
3 ח' גדולים בקהילה החרדית, 

קומה ג', משופצת, מטבח 
_____________________________________________)30-33(חדש, כ.מיידית, 054-8454971

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 מחפשים דירת 3 חד' 
באלעד לשכירות בעליון, מיידי, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8435741

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממזוגת, עד 
13 מיטת לשבתות ולתקופות 

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 3 חד' ליד קריית שמואל, 
ממוזגת ומרוהטת + נוף 

לכנרת, חדשה, לאנ"ש
052-4404256)31-32(_____________________________________________

 2 דירות נופש חדשות, 
ק.קרקע, ממוזגות, מקום 

שקט, 5 ד' מהכינרת,
052-2823329)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

ולקבוצות, לל"ת,
02-6263663 ,058-3777500)31-34(_____________________________________________

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

600 ש"ח ללילה )מיחם + 
_____________________________________________)31-34(פלטה( 054-8422425

 דירת נופש לזוגות, 400 
ש"ח ולמשפחות עד 12 איש 

)1,000 ש"ח(, מאובזרת + 
בריכה + נוף, הליכה לביכ"נ 

ולכנרת, 058-3227877,
054-2076792)29-32(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 בגבעת שאול, 4 חד', 
יוקרתית, ממוזגת, מאובזרת, 

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

052-7690091 ,052-7184145)29-32(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דק' מהכנרת 
ומהשטיבלאך, לשבתות, 

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 
052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

_____________________________________________)29-32(קרוב לכינרת, 050-6377843

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת קרוב 
לשטיבלעך ולכנרת, מרכזית, 

052-7139760)32-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 2 ח' משופצים לחלוטין, 
ק"א, כולל 2 מזגנים, בצירלזון 

_____________________________________________)31-34(שיכון ה', 054-4770245

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דוד"ש 
ברח' ירושלים, כניסה 15 

_____________________________________________)31-34(אוגוסט, 050-9375052

 בהרב שך רד"ק, 2 
חדרים גדולים, ק"ג, משופצת 

ברמה גבוהה, 3,600 ש"ח, 
 ,03-5705498 ,054-8428241

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
ק"ב, 1.5 חד', 30 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט וממוזגת, 
2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 

052-7158998)32-35(_____________________________________________

 בחזני בקהילה, 4 חד', 
ק"ב, משופצת חלקית, בניין 
בתהליך שיפוץ, מיידי, 2,200 

_____________________________________________)32-35(ש"ח, 050-8444490

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 4 חד' גדולה + מרפסת 
_____________________________________________)32-35(במדורגים, 054-8446858

 4 חד' משופצת, מטבח 
+ דוד"ש חדשים + סורגים 
+ מרפסות + נוף מדהים, 

054-2300995)32-35(_____________________________________________

 4 חד', מזגן בכל חדר, 
פינוי 1.9.17, 4,300 ש"ח, 

,052-4248686
054-3394727 ,054-6393429)32-35(_____________________________________________

 דרושה דירת 120 מ"ר 
לקניה באזור הרב לנדא ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4147688

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

+ מוניטין, 052-7618662, 
03-5786847)32-36(_____________________________________________

 קו חלוקה במרכז, 4 
שעות בלילה, הכנסה, 10,000 
ש"ח חודשי ברכב פרטי, מחיר 
_____________________________________________)32-33(110,000 ש"ח, 052-6377741

 השקעה של 63,000$ 
ורווח חודשי נטו 800$ בקניין 

בית )וילה( במישיגן עם טאבו, 
058-4770789)32-35(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

מציאה
להשכרה 28 מ', משרד מפואר, 
ק"א כניסה נפרדת, בבנין יפה, 

משופץ כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית, אולם 
הרצאות, בהרב קוק ליד חברון, 

2,500 ש"ח.

050-5308742

מחסנים
 להשכרה ב"ב, 

בהזדמנות, מחסן מעל 
300 מ"ר, גישה לפריקה 

במקום מחיר מציאה, 
מקום שקט,

053-2807550)32-33(_____________________________________________

 במטרסדורף, 4 חד', ק"ק, 
ממזוגת, 10 מיטות, מרפסת, 
יח' - כה' באב, 02-5373650, 

050-4150649)32-32(_____________________________________________

עמנואל

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-33(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
ממוזגת, קומה חמישית + 

מעלית, 55מ' בנוי + 20 מ"ר 
מ. שמש + סוכה, עורפית,   

_____________________________________________)29-33(3,500 ש"ח, 052-7671305

 4 חד', קומה שניה, 
מזגנים, מעלית + סוכה, 

סורגים, מיידי, 4,200,
050-4187204/1)30-33(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד', קומת 
כניסה, כ- 65 מ"ר, דירה 

חמודה, 3,950 ש"ח,
052-7123300)30-33(_____________________________________________

 3 חד', ממוזגת, מרוהטת 
חלקית, ק"א, ברח' אברבנאל, 

פינוי 1.9 )י' אלול(,
050-4521306)32-33(_____________________________________________

 בגבול ר"ג, בסמטת 
החושן, 3.5 חד', גדולה 

ומאווררת, בנין יוקרתי + חניה 
מקורה, 4,700 ש"ח, מיידי, 

03-6776552 ,054-8591080)32-33(_____________________________________________

ההרשמה תסתיים ביום ב‘ באלול תשע"ז 24/8/2017

 חדשה בהראשונים, 3 חד', 
55 מ"ר, קומה 5 + מעלית 
+ 20 מ"ר, מרפסות שמש, 

ממוזגת + סוכה,
052-7671305)33-33(_____________________________________________

 נדירות! בנורוק! 
באברבנאל! 3 חד', 85 

מ"ר, חזית, מעלית. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 שרת 3 חדרים, קו קרקע, 
מיידי, 3,700 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 2.5 חדרים, משופצת, 
ממוזגת, קומה 1, מתאים גם 

למשרד 45 מ"ר ללא ריהוט 
_____________________________________________)33-36(ברחוב ירושלים, 054-2239905

 2 חד' גדולה בפרל + 
מרפסת )לא יח"ד(, מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת + נוף, ק"ב, 
055-6787034)33-33(_____________________________________________

 יחידה להשכרה בבורוכוב, 
2 חד', מסודרת + מיזוג + 
ריהוט, 2,200 ש"ח, מיידי, 

03-5708306 ,054-8486681)33-36(_____________________________________________

 אבטליון, ק"ג, 55 מטר, 
משופצת ומטופחת, 3,800 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 054-8403839

 במקובר יחידת דיור, 2 
חדרים, משופצת כחדשה 

+ ריהוט מלא, ק"ק, 
3,000 ש"ח כולל ארנונה. 

**ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, ק"ק, 3,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 ביחזקאל, 2 חד', 50 
מ"ר, 3,300 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)33-33(_____________________________________________

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

דוד"ש + מעלית,
050-4101553 ,03-5700880)33-36(_____________________________________________

 1 חדר משופצת, כ- 35 
מ"ר ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(נאור נכסים, 054-4566453

 בגבעת רוקח )שר( יחידת 
דיור בבנין חדש, כ- 30 מ"ר, 

ממזוגת, קומה 2- עם חלונות, 
_____________________________________________)33-36(1,900 ש"ח, 054-8435566

 יחידת דיור, חדר + מטבח 
+ אמטיה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + גנרטור, קומה 1- 
_____________________________________________)33-34(בסוקולוב, 03-5705560

 בר אילן, 1.5, קומה 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 הרצל, 1.5 קו' ב' עורפי, 
2,700 ש"ח פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

חיפה
 באחוזה, 3.5 חד', חמודה, 
ע"י חורב, קומה 2, משופצת, 

מוארת, כ.מיידית, מרפסת 
_____________________________________________)33-22(סגורה, נוף, 052-8571371

 בכניסה לעיר, 3 חד', 
ק"ג, משופצת וממוזגת, 

1,750,000 ש"ח,
054-8537501)33-36(_____________________________________________

 בכפר גנים, 4.5 חד', 
משופצת, מזגנים, 3 כ"א, 

מעלית, חניה, מיידית,
052-7276299)33-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
FOX  נדל"ן. בעמישב 

צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת, מיידי,

050-6925400)33-33(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 דירה עם סוכה להשכרה 
מט' עד כ"ז תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)33-34ח(הרצוג, 050-6840553

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא,
63 מ"ר, 17,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 דרושים יזמים/קבלנים 
לפניוי בינוי בפתח-תקווה, 

לאחר החתמת דיירים - מאיר 
לאפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)33-33(_____________________________________________

 במשרדנו חתימות מוכנות 
לתמ"א בקריות - מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)33-33(_____________________________________________

אולמות
 למכירה/השכרה אולם 

250 מ"ר בגבעת שאול 
בירולשים לכל מטרה,

050-5758688)33-36(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
במרכז רבי עקיבא 20 
מ"ר + גלריה 8 מ"ר, 
חזית, מיידי, 10,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,300 ש"ח, 

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

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 חנות מרתף, 120 מ"ר 
באור החיים 24 כולל מעליות, 
מכירה 1,300,000, השכרה, 
_____________________________________________)33-33(7,500 ש"ח, 050-2229247

 בק.אתא, מגרש לבנייה 
רוויה, פרטים במשרד - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)33-33(_____________________________________________

 בחיפה מת"מ 2 המבוקש, 
מגרש של 750 מ"ר לבניית 
1500 מ"ר, רק 1,950,000 
ש"ח - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)33-33(_____________________________________________

 מגרש במרכז ת"א, 
כ- 3 דונם, צמוד לפארן 

שרון, 10,000,000 ש"ח, 
054- ,052-2223812

_____________________________________________)33-34(4616070 )תיווך(

 מגרש גדול ברעננה 
לבניית מגדל משרדים והיטק 
ומסחרית, 37 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

 בויזניץ/דמשק אליעזר, 
שטח פנוי 50 מ"ר, חדש, לכל 

_____________________________________________)33-34(מטרה, 054-5634160

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 3,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 יחידת דיור בת חדר, 
16 מ"ר למטרת קליניקה 

או משרד, אפשרות 
להשכיר לפי שעות או 

חודשי מיידי.
טל': 050-2838399 

_____________________________________________)33-33(זהבה

 משרד מפואר 
להשכרה 80 מ"ר במרכז 

העיר, קומה א עם 
מעלית במחיר מציאה, 

אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר קומה 
א למשרד או לעסק ליד 
רבי אקיבא, רק 2,400 
ש"ח. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 סויטת יערת הדבש, 
משוב יערה גליל מערבי, ג'קוזי 

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

 דירת נופש 3 חד' + 
מרפסת, נוף מדהים לכינרת, 
לבין הזמנים, שבתות, חגים, 

052-7641985)33-34(_____________________________________________

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

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-32/18(_____________________________________________
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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)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

  3 צימרים גדולים 
ומפוארים + בריכה פרטית, 
שולחן פינג פונג, מדשאות, 
ערסלים ועוד... "אצל אביה"

050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

נתניה

ספסופה

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

התקנת דלתות

 מבצע - דירת אירוח 
לימות החול,

400 ש"ח ללילה,
לשבת - 500 ש"ח לזוג,

050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר זוגי מאובזר, ממוזג 

ונקי + חצר ונוף, מרחק 
הליכה מהעתיקה,

052-3455254)12-38(_____________________________________________

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-28/18(_____________________________________________

שלומית

מכירת רכבים

קיה

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
 בצאנז נתניה, דירות 

ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 
לקבוצות, משפחות וזוגות, 

,052-7170190
058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

 בעתיקה, "הצימר 
של מולי", 2 חד' חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 בצפת בהר כנען וילה 
יפיפיה מאובזרת היטב נוף
_____________________________________________)31-32(10 מיטות, 054-5238601

 5 ח' ממזוגת + גינה 
גדולה + חנייה, מרכזית קרובה 

לעתיקה, 052-2252275, 
052-3230907)31-32(_____________________________________________

קריית שמונה
 להשכרה מספר 
דירות עם נוף ואויר 

מדהים. 4 חד' מרוהטות, 
למשפחות לבין הזמנים, 
400 ש"ח לזוג + ילד, כל 
ילד נוסף 90 ש"ח, מיידי.

שמעון 052-2794695
_____________________________________________)31-32(אבי 050-2442421

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

050-6391562 - יעוץ ללא 
_____________________________________________)31-34(תשלום

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות. 
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ 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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

רפדים

שיפור הראייה
 שיפור הראייה 

בדרך הטבעית ללא 
משקפיים, עדשות 

מגע, או ניתוחים, טיפול 
בליקויי הראייה ומחלות 

עניים, 050-4145359,
072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח, 052-4227714

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

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

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

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)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 צימר ענק + דירת אירוח 
במעלות מול אגם מונפורט, 

אטרקיות, נוף מדהים, לזוגות 
ולמשפחות, מחירים נוחים, 

054-9174659)32-33(_____________________________________________

 בצאנז, נקיה, מסודרת, 
ממזוגת, משופצת, קומה 

נמוכה, 7 מיטות,
053-3114368 ,053-3114369)32-33(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ממוזגת, 
מטופחת מאוד, נקיה + חצר 

במחירים מצויינים,
054-8476755/6)32-33(_____________________________________________

 יח"ד זוגית באזור יפה 
נוף, מול נוף מדהים, ממוזגת, 
מאובזרת, חדשה, ק"ק, 300 
ש"ח ללילה, גם לתקופםהת 

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 צימרים ודירות נופש 
בצפת העתיקה, החל 

מ- 400 ש"ח לזוג. יובל, 
050-2777611)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

ויפיפיות + נוף מרהיב,
053-4283107)32-35(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2009, 2900 
סמ"ק, 7 מקומות, שניה, 
170,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)32-35(49,000 ש"ח, 052-7707700

בישול
 מבשלת לקשישים בביתם 
ומארחת חברה, באיזור המרכז, 

מחירים נוחים. דבורה,
052-4353024)32-33(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

לפרסום
03-6162228

סיעוד
 אדם יר"ש, אחראי ומסור, 

מעוניין לשמור על חולים 
מאושפזים ביום או בלילה, 

050-5394208)32-33(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

 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-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כרמיאל
 להשכרה יחידת נופש 

בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 
ומשפחות לבין הזמנים 

_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

מושב אחיעזר
 דירה גדולה לבין הזמנים, 
גינה, נדנדות וערסלים במחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל, 054-8463911

 דירת נופש בצפון, 15 
דקות מהרשב"י לבין הזמנים, 
אפשרי גם לחגים/ולשבתות, 

052-5310051)33-36(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

מירון

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

סובארו

סקודה

 סובארו אימפזה 2006, 
1600 סמ"ק אוטי, חדשה, 

_____________________________________________)33-33(טסט, 054-8402332

 סובארו 2008, אוטי, 
שמורה ומטופלת, ללא 

תאונות, חסכונית + טסט 
לשנה, 1,9,500 ש"ח,

054-9919718)33-33(_____________________________________________

 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, 2014. 7 אוטומטי, 

טסט לשנה! מטופלת במוסך 
המרכזי! 140,000 ק"מ עולה 

65,000, 49,000 ש"ח,
050-5595360)33-33(_____________________________________________

 "זיווג משמיים" - שידוכי 
מצווה אתכם לאורך כל הדרך, 

ע"י יועצת אישית ומנחת 
הורים מוסמכת,
052-7650889)33-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228
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לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)32-35(500 ש"ח 052-4227714

ריהוט

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-35(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)31-32ח(מהקיר, 050-6651365

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)31-32ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)31-32ח()במחיר סמלי(, 052-7171872

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(מוזל, 052-7171872

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תורה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

תינוקות

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין במכתב מהרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר, ב- 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4158682

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה, 052-3595314

 לאברך דרוש שולחן כתיבה 
סת"ם בתרומה או במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סמלי, 054-8440158

 מעוניינים במקפיא של 
גלידות קטן, מצב מצוין בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8474221

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)32-33ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)32-33ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)32-33ח(050-6778763

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)32-33ח(הודעה

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)32-33ח(מהקיר, 050-6651365

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי ערכה ללימוד אידיש 

_____________________________________________)32-33ח()מעברית( 03-5701931, דוד

 דרוש חלקים לפאלפון 
נוקיה 208 לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 מעוניינת לקנות אקרודיון, 
_____________________________________________)32-33ח(052-8459091

 מצלמת ניקון איכותית 
+ כרטיס זיכרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

  MP3 ,VSB מערכת סוני 
רמקולים נוספים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 טוסטר אובן גדול כחדש, 
חלבי, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 מסך דק למחשב PC, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, "22, 050-4119140

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון 3/4 כוח ג'וניור 
אלקטרה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 למסירה מקרר, יתכן 
ודרוש תיקון קל,
_____________________________________________)32-33ח(052-7150479

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מכונת תפירה, במצב 
מצויין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן חלון 3/4 כ"ס מצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב, 350 ש"ח, 052-7126314

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מסך מחשב, מצב מצוין, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 תנורי ספרילות כחדשים, 
30 ש"ח כל אחד,

_____________________________________________)32-33ח(02-5376689, 050-4102942

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב, 052-7679123

 זוג רמקולים 170 ווט כל 
אחד, 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(077-8211118

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת "נס קפה" חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק( 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
גז 5 להבות, במצב מעולה 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 למסירה מפזר חום חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(דרוש תיקון קל, 052-7168623

 מזגן חלון אלקטרה במצב 
מצוין, 1.5 כ"ס, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120285

GPS  כחדש, מסך גדול, 
מעודכן 2017 וכרטיס הרחבה 
לתמונות ושירים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4149122

 מכשיר לבלינצס יחיד, 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 058-3289108

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)32-33ח(מבשט 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 מגן לא כשר, 

_____________________________________________)32-33ח(230  מי-ם, 058-3216830

 מזגן במצב מצוין, 2.5 
כ"ס טורנדו, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482  טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה, ללא שימוש, עוצמת 
קול גבוהה, רק 500 ש"ח, 2 

_____________________________________________)32-33ח(רמקולים, 052-7682482

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן עץ מלא, צמוד 
לקיר )ללא רגלים(, מתקפל, 
כחדש, מידות: 79X59, ב- 

130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-2633790

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים, כחדש, 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4119140

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8447917

 מזרון ליחיד נקי ושמור, 
מידות: 90X1.80, עובי 20 

_____________________________________________)32-33ח(ס"מ, 100 ש"ח, 03-9307308

 שולחן סלון מעץ טבעי 
)באמצע זכוכית(, כחדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-9337411

 ארון 4 דלתות מעץ לבן 
)2.40X1.60( במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 050-6235101

 )70X2.20( מזנון לסלון 
מעץ, ויטרינות, במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-9337411

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון במצב מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9337411

 ארון 2 דלתות + מגירה 
במצב מצוין מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(גמיש, 054-9770855

 שידה + מראה יפיפיה עץ 
מלא עם מגירה בעיטור ידית 

קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח, 052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 זוג מיטות מצוינות, היירייזר 
+ מזרונים נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7620558, 052-7620958

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

X2  בסיס למיטה מעץ, 
מצב חדש חדש, רוחב 80 

ס"מ, 250 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 מיטה מעץ, רוחב 90 ס"מ 
כולל ארגז כולל ראש, צבע 

שמנת, 100 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120(  מעץ לבן, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-6235101

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)1.95X85( ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 מזרון קפיצים יחיד, חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 053-3364930

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 ספה, מצב מעולה וחזקה 
2+3 יחד, 490 ש"ח, אפשר 

גם בנפרד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מעוניין לתרום ארונות 
ומיטות במצב מצוין, 3 ארונות, 
2 מיטות, ספריה, שולן מחשב 

במצב מצוין, 054-5482231 
_____________________________________________)32-33ח(ראשון לציון

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת )בני-ברק, 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 054-7216671

 מיטת מעבר 60 ש"ח, 
מעולה, בהרצליה,

_____________________________________________)32-33ח(052-8162617

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8413099

 תחתית הייריזר בצבע 
אפור, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 כסא משרדי מושב גבוה 
בצבע שחור, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120286

 שולחן סלון גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 8 כסאות סלון במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח, 054-5925787

 בהזדנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה, כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום, דמוי עור, יפה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5482231

 ספת יחיד, מצב כחדש, 
120 ש"ח בלבד!

_____________________________________________)32-33ח(054-8463244

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-8463244

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-3286875

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-9770855

אבידות

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו, המוצא 

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא צמיד זהב עם 
תליונים בחודש סיוון באזור 
חזו"א/ר' עקיבא, לפרטים: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8526668

 נאבד ביום ראשון בערב 
- כב' בתמוז, שקית שחורה 

עם רוכסן של חנות פנסי, עם 
שמלה בתוכה באזור ר' עקיבא 
_____________________________________________)31-32ח(110 )בני-ברק(, 050-4143824

 נאבד צרור של 3 
_____________________________________________)31-32ח(מפתחות, 054-8471038

 נמצא שעון יד בקו 65 
בירושלים בכד' בתמוז,

_____________________________________________)31-32ח(052-7627197

 נמצאה בב"ב מתנה ארוזה 
של חברת נעמן,
_____________________________________________)31-32ח(052-7617880

 אבד עגיל היקר לבעליו 
בליל שבת במרכז ב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8420620

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 בט"ז בתמוז נפל מידי 
שעון עם רצועת מתכת לבן 
בפתח האולם ארמונות חן, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4179960

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 לפני שנתיים נמצא 
שרשרת ביום ההילולא של 

הבבא סאלי וכן למעלה מעשר 
שנים נמצא צמיד בגני יהושוע, 
_____________________________________________)32-33ח(050-4116085, 050-4111985

 נמצא צמיד זהב,
_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 נמצאו מצלמה ונגן בחניון 
של גן סאקר בי"ז אב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 נמצא שעון יד של אישה, 
בחוף הנפרד בהרצליה,

_____________________________________________)33-34ח(050-4119420, 050-8676410

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 ביום ג' תמוז אבדה 
מזוודה מלאה באביזרי ריקוד 
לחתונה ליד אולמי מונדיאל, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8455462

 אבד שעון סווטש בפארק 
רידינג ביום חמישי י"ד אב,

_____________________________________________)33-34ח(03-6169430, 052-7687605

 נאבד לנו בפרשת עקב, 
שקית בתוכו פאת קאסטם 
_____________________________________________)33-34ח(ובגדי תינוק, 052-7131797

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

 מעוניינים לקנות 
חוברות "בוסתן" - של טבע 

ו"התחדשות" של הרב אליעזר 
_____________________________________________)33-34ח(ברלנד שליט"א, 052-7168623

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות אקורדיון 
משומש במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(052-8459091

 דרושים כיסויים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים + גלגל 

_____________________________________________)33-34ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במצב מצוין עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)33-34ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)33-34ח(054-8448008

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרוש שולחן סופרים במצב 
טוב לסופר סת"ם במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סמלי, לפרטים: 058-3275156

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)33-34ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה, 052-3595314

 למסירה פלטת שבת 
גדולה במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 אורגנית yamaha, גיטרה, 
פוף גדול, מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח. כל 
היתר - 100 ש"ח לאחד. הכול 

ברמת גן גבול ב"ב. מיטל, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4980062

 נתב אלחוטי - מודם, 
חדש באריזה, במציאה! 290 

ש"ח, 052-7120430
_____________________________________________)33-34ח(052-7692779

 מכונת כביסה פ.ץחתון, 3 
שנים בשימשו, חב' אלקטרה, 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
וריפולי, 4 מדפים + מגירה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילום כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 למסירה: לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)33-34ח(054-8477988, 03-5740224

 קונסולת משחקים 
גיימבוי + מצלמה + נגן + 

הקלטה ועוד, 99 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(053-3199061

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד לעבודה, 
כתיבה וצפייה במצב טוב, רק 

ב- 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-3281503

 מקרנצ'יק חדש באריזה, 
מזכיה + קלטת, בחנות 304, 

אצלי - 283 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(03-6770158

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

GPS  כחדש, בשויי 750, 
נמכר ב- 400, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(052-7178725

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 צדדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 למסירה מיחם גדול חדש 
לא חשמלי, 14 ליטר, 26 

קוטר, תרומה לישיבה,
_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה רדיאטור 9 
צלעות, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 טוסטר אובן מצב מצוין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 למסירה, שעון מעורר, 
צלצול חזק ביותר,

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה וילון סטן שמנת, 
_____________________________________________)33-34ח(2 מטר, 052-7168623

 בטריה למחשב נייד, מטען 
למחשב נייד ותיק חדש, 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 דלתות, רק 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח! 058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת אלחויים 
של מקרוסופט, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מכשיר קשר כחדש, סוג 
מעולה, רק 180 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 אורגן ימאהה מודל 443 
כחדש, חצי מחיר, 500 ש"ח, 
עדיין עם האריזה + אחריות, 

_____________________________________________)33-34ח(054-3456413

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שולחן קטן מעץ, 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בב"ב, 050-4113059

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם מזרון, 290 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
יפה ומרשים, גם למשרד, 210 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 מיטות משולשות מעץ, 
במצב מצוין, במחיר מציאה, 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-7609959

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ, 
 ,)1.20X0.84X0.16( דקורטיבי

ב- 200 ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 2 מדפי תליה על הקיר + 
זוג תופסנים מעוצבים במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מצוין, 80 ש"ח, 054-9770855

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8413099

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120( מעץ לבן, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)195X85(, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 מזרון כפול, ספוג פולימרי, 
קפצי פלדה פוקט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7909362

 מיטה יהודית, מצב מצוין 
עם ארגז מצעים, 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן מחשב + צג 
מחשב, 90 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 תחתית הייריזר במצב 
מצוין, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(03-6749553

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון, במצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, חדש, 60 ס"מ רוחבה, 

אפוקסי אפור, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6309092

 6 כסאות עץ מלא, 
מרופדים במצב מצוין, בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 052-7121389

 שולחן אוכל יפהפה במצ 
במצוין בפ"ת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-5303037

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 500 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)33-34ח(050-6538811

 מיטה מעץ 90 ס"מ רוחב 
+ ראש + ארגז, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

X2  בסיס מעץ, מצב חדש 
למיטה יהודית, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 שולחן למטבח + מגירות, 
מצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3286875

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לטיולים, באריזה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א, 050-5206337

 שתי כיסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא, 

110 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(052-8571371

 שידה לבנה רחבה, 120 
ס"מ, סנדוויץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(מצויינת, ב"ב, 050-4113059

 מיטת תינוק, צבע 
קרם, במציאה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 מיטת תינוק קטנה מעץ 
מלא, במצב טוב, צבע לבן, 

_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג בחולון, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8413099

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8432271

 עגלת תינוק שלמה )כולל 
אמבטיה( + כסא האכלה, 

ב- 300 ש"ח, 054-8410050 
_____________________________________________)33-34ח()בני-ברק(

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 350 ש"ח, גמיש 

בב"ב, פל':
_____________________________________________)33-34ח(054-8402226

 מנשא חברת אינפיניטי 
כחדש בקושי היה בשימוש, 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח, 054-8472277

 למסירה אמבטיה לתינוק 
ליטף במצב מצוין כולל כל 

_____________________________________________)33-34ח(החלקים, 054-8472277

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כולל חלקים נלווים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 054-8472277

 למסירה מזרון למיטת 
תינוק, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 מוניטור נשימתי לתינוק 
babyl sense 4, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8418449

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7396092
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 מציאה! פאה חדשה 
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"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 תיקים לסמינר וכן תיקי 
צד מהממים במגוון צבעים 
ובמצב חדש! 10-30 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(054-9916837 )י-ם(

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 מצלמה 175
canon ixus כחדשה, 

שנתיים אחריות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8443867

 גליונות "מאורות הדף 
היומי" של שנים רבות, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5699552

 אופניים במצב מצוין, 
הילוכים, גודל 20, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 נעליים חדשות לנשים 
)לאשה-נערה( השפפיס, 

ספורט עם שרוכים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 שילובים במתמטיקה 
כחול, חלקים א' ב' ג', כתה ז', 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח הכול, 052-2729146

 נקרא בדרכינו ספר הבנת 
הנקרא דורות אופק מהדורה 

חדשה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-2729146

 well done 5 אנגלית 
ספר וחוברת עבודה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(הכל, 052-2729146

 מתמטיקה לכתה ז' חלק 
א', סדרת צמרת, 15 ש"ח 

plug ti in חוברת עבודה, 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-2729146

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)31-32ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-45 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 4 וילונות ארוכים, 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי לייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 הר דיסק TB1 כחדש 
ממש במחיר של 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7122839

 נעלי בית קרוקס חדשות, 
בז', מידה 6-8, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מעיל גשם לאישה, כחול, 
חדש, מידה 12, 190 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 casio מצלמה דיגיטלית 
טובה מאוד, 220 ש"ח + 

נרתיק בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(052-7117847

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-8454536

 גדר לבנה למרפסת, כ- 6 
מטר, 200 ש"ח, מחולקת, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 פלאפון סמסונג B110 ב- 
120 ש"ח, מאושר ועד הרבים, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

E1200  כשר + מגן, תומך 
_____________________________________________)32-33ח(הכול, 120, 058-3216830

 פלאפון חברת אקסניום, 
מצב מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 בהזדמנות תכולת דירה 
עקב מעבר לחו"ל, מכשירי 
חשמל וריהוט במצב מצוין, 

054-8433048)32-33(_____________________________________________

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא מסנן, 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-7168623

 אריגים )בדים( במחיר 
מיוחד, 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 התקן למניעת נחירות, 
חדש באריזה, 350 ש"ח 

במקום 690 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-8883932

 X 4 דשא סנטטי 2 מטר 
מטר, חדש באריזה, רק 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7682482

 תריס וחלון, צבע משי, 
גודל 90 ס"מ, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3289108

 גמרא לישיבות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(058-3289108

 בלון גז גדול, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(050-7656408

 אופני ילדים ורודים "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח, 052-2421622

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8476805

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 פאקט מלבורו אדום, 
250 ש"ח בלבד - בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3181042

 גמ"ח תיקים לגג הרכב 
)צמיגג(, כלולים מתקפלים 
ללא עלות, לפרטים: -052
_____________________________________________)32-33ח(7153054, 054-8484434

 נעלי עקב שפיץ חדשות 
39, ג'מש שחור "ספרינג" 

מהממות, 180 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 נעלי ספורט קאטר פילר 
כחדשות, מידה 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7663109

 סוללה לאופניים 
חשמליות, חדש באריזה, 

חברת סמסונג, 36 וולט, 499 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3271551

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 שעון יד לבחורה עם 
תאריך, חברת "שווס" חזק 

ואיכותי, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" במצב חדש, ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-5918474

 ארנק לאישה חדש יפה, 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 50 ש"ח, 052-5918474

 כלוב לארנב, 80 ס"מ 
במצב טוב, אביזרים, 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ירושלים, 054-8412382

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 ארנבת יפה וחמודה, 50 
ש"ח בלבד, 03-6180242, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8414641

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)32-33ח(20 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אוגרים סבירים, לא נושכים 
ב- 12 ש"ח )בין השעות חמש 
לתשע(, פל': 052-7117882 

_____________________________________________)32-33ח(מרדכי

 מדבר לרכב רק 100 הגה 
כיסוי איכותי חדש 80 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי 100 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 מדבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'ק לרכב חדש 60 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 - מי-ם
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 2 
ב- 100 רדיו דיסק 100 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים במצב חדש, כחול ככה, 
מידות 1,5,7,8,9, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 מזוודת איפור נפתחת, 
קשיחה, כסופה - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 ברה"ע למכירה, 
תיק מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 160 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה, מזון 
מיוחד לכלב וחתול, שק 15 

ק"ג, ב- 190 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 בב"ב, אופניים ירוקות, 
גלגל 20, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 חליפה לגבר, מידה 50 
אפורה, חדשה + עניבה, 220 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8430025

 מכשיר כושר סטפר 
כמעט חדש, 230 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 כובע קנייטש 55 שנקנה 
בועד הרבנים, ב- 250 ש"ח, 

כחדש, ב- 130 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7115512

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8483305

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 ארנבת + כלוב חדש, 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-8450888

 אופניים לילד, גודל 20 
כמו חדש, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 שמלת ערב מחנות רצי 
כמעט חדש, מידה 48, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 סטנדר במצב טוב רגלי 
מתכת, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 ספרי לימוד שילובים 
במטמתיקה, סודות הלשון, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 זוג פינקים לבנים מטופחים 
ב - 70 ש"ח, אפשרות לכלוב, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 אקווריום גדול + פילטר 
+ חצץ וצמחים + 6 דגים 

ומנקה, ב- 200 ש""ח, גמיש, 
_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 ידיעת הטבע ז' ח' +
take it easy )ללא דיסק(, 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א, 052-7128580 )י-ם(

 מזוודה לפאה, חדשה, 
תוצרת חוץ - 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 ילקוט מודן לילדה, הייברי, 
מצב מצוין, בירושלים, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7128580

 2 חולצות תלבושת ב"י 
מטרסדורף, מידה 8+6, 20 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א )י-ם(, 052-7128580

 ספר חשבון, מסלולים 
1+2 לכיתה ח', 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח()י-ם(, 052-7128580

 תנור נפט חדיש, 400 ש"ח 
+ ג'ריקן נפט, 02-5376689, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942

 שידה לבנה רחבה במיוחד, 
מצויינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 סל-קל לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 054-8457681

 בבני-ברק, כסא אוכל 
לתינוק עם מגש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8457681

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 למסירה, כסא אוכל 
לתינוק, שמתחבר ע"ג כסא 

_____________________________________________)31-32ח(רגיל, 03-5741096

 עגלת פג מפוארת, 
משולבת: שכיבה + טיולון, 

ב- 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)31-32ח(052-7116411

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7966786

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 עגלה עם אמבטיה, פרגו, 
_____________________________________________)32-33ח(290 ש"ח, 052-5737813

 עגלה מאקלארן, 210 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה וטיולון 
של ניו יורק, שמורה - קרם, 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח, 052-7733994

 כסא בוסטר חברת בייבי 
סייף במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 סל קל במצב מצוין, נקנה 
לפני כשנה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
ELITE "בייבי גוגר" - 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת אמבטיה + טיולון 
חברת בייב ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8413099

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצויין 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-7716364

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
במצב טוב מאוד, רק 180 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7396092

 תינוקיט, מהממת 
לתינוקת עם שכבת מזרון רכה 

+ רשת, 50 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 לול חום מעץ - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות מצויינות, 180 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)33-34ח(054-8446370

34K , כשר, כחדש + 
אחריות )+ ז.הלכה, דף היומי 

וכו'(, 250 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 אוזניית בלוטוס 
פלנטרוניקס איכות טובה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס חדשה 
 M70 באריזה, פלטרוניק דגם

_____________________________________________)33-34ח(ב- 149 ש"ח, 053-3188804/5

 פלאפון נוקיה c2 כשר 
במצב מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(פלאפון: 050-4110225

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 נוקיה c2 כשר מצב מצוין 
+ מגן, 249 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סמסונג young, ב- 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4149457

 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 תיקים לסמינר וגם תיקים 
קטנים ליציאות, מגוון בצבעים 

במצב חדש! עד 15 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34(054-9916837 )י-ם(

 שעון חכם חדש באריזה 
כולל טלפון מצלמה ועוד, 150 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

 סידור בית תפילה ע"מ 
מעור אמיתי מילר חדש, 120 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8454536

 סורגים לסלון 3X.20 מ' 
_____________________________________________)33-34ח(בערך, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, חדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה 
לבת, מידה 14, כסף פייטים, 

כחדשה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מזוודה טובה כמו חדש, 
_____________________________________________)33-34ח(90 ש"ח, 052-5737813

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכר ונקבה(,

_____________________________________________)33-34ח(052-7117882

 זוג אוגרים סבירים, לא 
נושכים בשתים עשרה ש"ח 

)אפשרות לכלוב(, -052
_____________________________________________)33-34ח(7117882

 חלק מכרכי ש"ס 
שוטנשטיין, חדשים, 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לכרך, 050-4117347

 זוג שרקנים ב- 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-4140697

 אופניים בכמה גדלים 
לילדים, 80 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 נעליים ניו בלנס חדשות, 
מידה 43 לגרב, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לידלים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אוגר סיבירי 10 ש"ח + 
כלוב 60 ש"ח בני-ברק,

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג שרקנים חמודים 
ומטופחים, 90 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג ארנבות חצי ננסיות 
לבנות ומטופחות, 100, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד! 053-4106362

 חליפת בגיר חדשה 
לגמרי, שחור חלק + מכנס מ. 
_____________________________________________)33-34ח(54, 500 ש"ח, 055-6789860

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 10 ש"ח בחולון, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
זמיר בחולון, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 זוג פמטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אופנים כחולים, מידה 14, 
מצויינים, 180 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)33-34ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, 052-7966786

 מציאה! אקווריום 70/60 
עומק 30 + אביזרים, 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 054-8472277

 אוגרים סיברי + כלוב 
מאובזר מאוד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 ,ZTE MF190 נטסטיק 
ב- 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 

תחתונה, 50 ש"ח לפריט, 
_____________________________________________)33-34ח(054-8439150

 שטיחון כרמל בצבע 
 120X74 ,אדום/כחול בחולון
_____________________________________________)33-34ח(ס"מ, 40 ש"ח, 050-5206337

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 דיקטים וקרשים לסוכה, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7637764 בערב

 ילקוט הלו קיטין קל גב, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 85 ש"ח, 050-4117446

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)33-34ח(054-9784433

 טוש"ע נדה שירת דבורה 
קפג - ר"ב, ב- 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קצות החושן הוצאת 
מאורי אור חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קובץ מפרשים קידושין 
חלק א' ב', 70 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 משנה ברורה חדש 
באריזה הוצאת ברוכמן, 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8472277

 שיטה מקובצת כל הסט, 
חדש למרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 תוספות הרא"ש חדש 
לגמרי, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 חידושי הרשב"א סט 
חדש לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 בלוני גז 2 טנים, 70 ש"ח 
כ"א, מתאים ליח"ד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277  שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 אינצקלופדיה תלמודית, 
כחדשה, כרכים א-כ + ספר 

מתפחות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית 
כולל מסגרת 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 הוברבורד נקנה לפני 
שבועיים, רק ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(050-4142171

 מכונות ממתקים במחיר 
אפסי, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4111837

 בהזדמנות 4 אופניים עם 
גלגלי עזר, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 משקפת גדולה כחדשה, 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8445520

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6205147

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, מידה L, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8312459 ירושלים

 מכונות ממתקים של 
שקל ב- 250 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכרים ונקבות(,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 2 חוברות מג'יקל לניגון 
בגיטרה, חדשות ממש, 90 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4149122





מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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