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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח ותיק עבודות:

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, שליטה בתוכנות

Illustrator, Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

תנאים טובים למתאימ/ה!

Yakov@kav-itonut.co.il
או לפקס: 03-5796645



שירה	קורן	

ברנדס  טיילור  הטכנולוגיה של חברת 
אופי  את  בודקת   )Tailor Brands(
מזמין  של  והעדפותיו  העסק  של  הפעילות 
הרובוט  דקות  מחמש  פחות  תוך  העבודה. 
ומיתוגים  ללוגו  אפשרויות  סדרת  מייצר 
חינמי  הוא  העיצוב  התהליך  כל  לבחירה. 
מיתוגים  כמה  לייצר  מהרובוט  לבקש  וניתן 

ללא הגבלה לפני שלב הרכישה.
ולהמשיך  העסק  את  ללוות  יכול  הרובוט 
להפיק חומר פרסומי מגוון לפרסום בפייסבוק 
ואינסטגרם, באופן אוטומטי על בסיס שבועי 
לפי אותו קו מיתוגי שנבחר. לחבר ספר מותג 
המותג  מאחורי  העומד  הרעיון  על  המספר 
כרטיסי  מצגות,  לייצר  בו,  מטפל  ששהוא 
ביקור זאת ללא צורך בסוכן שיווק או מומחה 

מיתוג אנושי.
לדברי יהלי סער, מנכ״ל טיילור ברנדס, מאחר 
למילוני  גלובלי  מענה  לתת  יכול  והרובוט 
ענף  עלויות  את  שובר  הוא  במקביל  לקוחות 
אלפי  ועשרות  באלפי  המתומחרים  הפרסום 
דולר.   2.99 מ-  החל  שרותים  ומציע  דולרים 
ליין  און  זמין  הרובוט  אנושי  משרות  בשונה 

של  עיכובים  וללא  שעה  בכל  שירות  ומציע 
המתנה לתיאום פגישה.

לאלגוריתם  אנושית  יצירתיות  להכניס  כדי 
יסודות  את  הרובוט  את  לימדנו  דיגיטלי 
הפעילות  תחום  את  להגדיר  כיצד  המיתוג, 
תבניות  ללא  פועלת  המערכת  המותג.  ואופי 
למידת  יכולות  בעזרת  אלא  מראש,  קבועות 
השראה  לקבל  למערכת  המאפשרת  מכונה 
וליישם  במערכת  משתמשים  של  מעיצובים 

אותה אצל משתמשים חדשים.
במחיר  איכותית  אלטרנטיבה  הוא  הפיתוח 
המאפשרת  פרסום  למשרדי  ונוח  נגיש 
לשרותים  גישה  לקבל  גודל  בכל  לעסקים 
עתירי  לעסקים  ורק  אך  זמינים  היו  שבעבר 
החוויה  שימור  כדי  תוך  זאת  פרסום.  תקציב 
שבעבודה מול איש קריאטיב מנוסה, הלומד 

להכיר את הלקוח ולהבין אותו.
מקרן  דולר  מיליון   5 גייסה  ברנדס  טיילור 
טל  של  דיסרפטיב  ומקרן  קפיטל  מנגרוב 
וניו  אביב  בתל  במשרדים  ומחזיקה  ברנוח 
ידי  על   2014 בשנת  הוקמה  החברה  יורק. 
סמנכ"ל  שץ  נדב  החברה,  מנכ"ל  סער  יהלי 

הטכנולוגיות, ותום להט סמנכ"ל המוצר.

רובוט חושב לפרסומאים
בצורה  "לחשוב"  מסוגל  בישראל  שפותח  רובוט 
לעסקים  פרסומי  חומר  ולהפיק  למתג  יצירתית, 
וארגונים    התמורה? 2.99 דולר בלבד    הדור הבא 

של עולם הפרסום

  כ"ח באלול תשע"ז 219/9/17

ברוך	ברגמן

ניר  מושב  אדמת  על  דירות  אלף   11 לבניית  ענק  תכנית 
צבי יוצאת לדרך. הסכם שנחתם ביום חמישי בין המושב 
הדרך  את  פרץ  לוד  עיריית  לבין  לוד  עמק  האזורית  והמועצה 
בשכונה  דירות  אלף   11 ייבנו  שבמסגרתה  התוכנית,  לקידום 
חדשה שתוקם על אדמות המושב וכן ימומש הסכם הגג שנחתם 

בין המדינה לעיריית לוד.
המועצה האזורית תקבל 44-42 מיליון שקל בתמורה להסכמתה 
להעברת השטח שישמש להקמת השכונה. כמו כן תכנית הבנייה 
צבי,  ניר  בלב  דירות   180 לבניית  תכנית  לה  ותתווסף  תתוקן 
שייועדו לבנים ממשיכים. במאי השנה חתמה המדינה על הסכם 
גג עם עיריית לוד, שבמסגרתו מתוכננת בנייה של 17 אלף דירות 

והשקעה של כמעט 7 מיליארד שקל בעיר לוד.
תכנית הבנייה בעלת ההיקף הגדול ביותר בהסכם היא התוכנית 
לבניית אותה שכונת ענק על שטח של 1,690 דונם, השייך כיום 
למושב ניר צבי שבמועצה האזורית עמק לוד. השטח משמש את 
במסגרת  אחרות  ותוכניות  הזו  התוכנית  את  לחקלאות.  המושב 
ההסכם מובילה החברה הממשלתית דירה להשכיר, שגם ניהלה 

את המגעים להסכם הגג עם לוד. על ההסכם חתומים גם משרד 
האוצר, משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל.

בתחילת המגעים בין הצדדים התנגדו המועצה האזורית והמושב 
לגריעת שטח כה גדולה והעברתו ללוד. בין היתר, נטען כי הקרקע 
הכרעה  המושב.  אנשי  לפרנסת  וחיונית  לחקלאות  משמשת 
מועברת  זה,  במקרה  כמו  מוניציפליים,  גבולות  על  במחלוקת 
לוועדת גבולות במשרד הפנים. עד השנה נהוג היה להקים ועדת 
גבולות אד הוק שתבחן עניין ספציפי. לאחר שאותה ועדה הייתה 
מגישה את מסקנותיה לשר הפנים, היא הייתה מתפרקת. בשנה 
של  שורה  והקים  בשיטה  רפורמה  ערך  הפנים  משרד  האחרונה 
שוטף  באופן  לדון  שתפקידן  קבועות  אזוריות  גבולות  ועדות 

במחלוקות מעין אלה.
לפני כשלושה חודשים.  ועדת הגבולות של מחוז מרכז הוקמה 
הוועדה אחראית לטיפול במקרה של ניר צבי, לצד 15 מחלוקות 
נוספות וכבדות משקל, כמו שיוך מוניציפלי של נתב"ג וחלוקת 
ופתח  גן  רמת  שמואל,  גבעת  גבולות  ושינוי  מהשדה  הכנסות 
בגלל  להתעכב  עלול  התהליך  כי  חששו  לוד  בעיריית  תקווה. 
ריבוי המחלוקות, שכן עד שוועדת הגבולות לא תכריע לא ניתן 
לעיר  שהובטחו  השקלים  ומיליארדי  הבנייה  תוכנית  את  לקדם 

במסגרת הסכם הגג יוזרמו אליה רק אחרי שיווק השכונה החדשה 
לקבלנים. היה גם חשש מאי־ודאות באשר למסקנות הוועדה וכן 
הוא  שכן  אותן,  לאמץ  דרעי  אריה  הפנים  שר  נכונותו של  לגבי 

אינו מחויב לכך.
קידמו  האזורית,  המועצה  עם  במחלוקת  הגלום  הסיכון  לאור 
יאיר  העירייה  וראש  מויסט  בן  לוד  הכלכלית  החברה  מנכ"ל 
ודירה  העירייה  צבי.  וניר  לוד  עמק  עם  ההסכם  את  רביבו 
ולהשכיר הסכימו לתקן את תוכנית הבנייה כך שתכלול גם את 
אותה הרחבה עבור בנים ממשיכים בלב המושב. בנוסף הסכימה 
העירייה למנגנון להעברת תקציב פיתוח למועצה האזורית לפי 
מפתח של 4 מיליון שקל לכל 1,000 דירות שישווקו על השטח 
שנלקח ממנה. בשטח מתוכננות כ־11 אלף דירות, כך שהמועצה 

צפוי לקבל כ־44 מיליון שקל.
הכסף למועצה האזורית יגיע מתוך חלף היטל השבחה שתשלם 
הבנייה  תוכניות  אישור  לאחר  לעירייה  ישראל  מקרקעי  רשות 
האוצר  משרד  עם  מו"מ  העירייה  מנהלת  כעת  הקרקע.  ושיווק 
על מנת שיישא בחלק מהנטל הכספי. בכל מקרה, לפי חישובי 
העירייה, במקרה הגרוע ביותר מבחינתה התשלומים לעמק לוד 

יגרעו 11% מההכנסות הצפויות מחלף היטל ההשבחה.

אלי	מזרחי	

חברת ההשכרה לא הבינה כיצד פעם 
אחר פעם נעלמו רכביה, אך המשטרה 
גילתה את האמת המפתיעה. לפני כחודש עם 
כלי  השכרת  מחברת  במשטרה  תלונה  קבלת 
נגנב רכב השייך לסניף החברה  הרכב, לפיה 
וצוות  בעניין  חקירה  נפתחה  בירושלים, 
גם  כמו  הסניף  מעובדי  עדויות  גבה  חוקרים 
שהותקנו  אבטחה  באמצעי  שימוש  עשה 

בסניף. 
ביחידה  הסמויה שהתנהלה  החקירה  במהלך 
המרכזית, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה 
של שני חשודים שנעצרו אשר פעלו כחוליה 
בשיטה מתוחכמת. מהחקירה עולה כי חברי 
מהם  השכרה  לחברות  לפנות  נהגו  החוליה 
שכרו כלי רכב למשך מספר ימים. במהלכם, 
איתור  מכשיר  ברכב  התקינו  החשד,  עפ"י 
ברכב  טכניים  ושינויים  התאמות  ביצעו  וכן 

שאפשרו להם לפתוח את הרכב ולהתניעו.
לאחר שהחזירו הרכב לחברה, איתרו מיקומו 
התקינו,  אותו  האיתור  מכשיר  באמצעות 
שיטת  את  שפענחו  החוקרים  אותו.  וגנבו 
הפעולה של החוליה ביצעו פעילות מבצעית 

רכב  נתפס  שבמהלכה  ומתוחכמת,  סמויה 
שהחשודים  לפני  ורגע  האיתור,  מכשיר  ובו 

מימשו את תכניתם הם נעצרו ע"י השוטרים.
החשודים  של  בבתיהם  שנערך  בחיפוש 
נתפסו מפתחות של כלי רכב, טלפונים ניידים 
לאיתור  שימש  החשד  שעפ"י  נייד  ומחשב 
הרכבים. החשודים )25,27 מזרח י-ם( הובאו 
בחשד  בירושלים  המרכזית  ביחידה  לחקירה 
נקשרו  במהלכה  רכב,  וגניבת  להתפרצות 

למיוחס להם.
בית  ידי  על  הוארך  החשודים  של  מעצרם 
מעצרים  וצפויים  נמשכת  והחקירה  המשפט 
פועלת  החקירה, המשטרה  במסגרת  נוספים. 
בחקירה  מדובר  נוספים.  קורבנות  לאיתור 
ופענוח  לחשיפה  קצר  זמן  תוך  שהובילה 
שיטה מתוחכמת בה פעלו חברי החוליה, של 

התפרצות וגניבת כלי רכב.
"משקיעה  נמסר השבוע.  ישראל",  "משטרת 
פלילית  לפעילות  בדגש  נרחבים  מאמצים 
ומאורגן  מתוחכם  שיטתי  באופן  המתבצעת 
החשודים  פעילות  ולגדוע  לחשוף  ופועלת 
במטרה  זאת  כל  הראשוניים.  בשלביה  עוד 
להביא החשודים לדין ולמנוע פגיעה ברכושו 

של האזרח הנורמטיבי שומר החוק".

העוקץ הירושלמי

תכנית ענק לבניית 11 אלף דירות על אדמת מושב ניר 
צבי יוצאת לדרך - לאחר שביום חמישי נחתם הסכם 
בין המושב, המועצה האזורית עמק לוד ועיריית לוד

רכבים  גנבי  כנופיית  של  פעולה  שיטת  פוענחה 
מכשירי  בהם  הטמינו  רכב,  כלי  שכרו   – בירושלים 
לחברות  שהוחזרו  לאחר  ימים,  מספר  וכעבור  איתור 

ההשכרה, גנבו אותם

בשורה לחרדים? 
העיר לוד תוכפל
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הילה פלאח

הרחבת  בפעילות,  עמוסה  שנה  בתום 
השירותים הרפואיים, הפריסה הנרחבת 
שניתנו  והרפואה  הבריאות  שירותי  ומגוון 
של  ברק  בני  במרחב  מסכמים   – לחברים 
מכלול  את  רב  בסיפוק  בריאות  שירותי  מכבי 
הבריאות,  מהפכת  תשע"ז.  בשנת  הפעילויות 
מבטיחים לנו במכבי, תימשך גם בשנה הבאה.

גם השנה בלט המרכז הרפואי הגדול והמאובזר 
לתנופה  זכה  אשר   86 עקיבא  רבי  ברחוב 
מהשורה  רופאים  של  שורה  עם  משמעותית 
שירותי  במכלול  אליו  שהצטרפו  הראשונה 
מטפלים  השניונית,  הראשונית,  הרפואה, 
והמכונים  המומחים  מרפאות  ומטפלות, 
המתקדמים – כאשר אלפי חברי מכבי מקבלים 

בו בכל יום את השירות הרפואי הטוב ביותר. 
שעות  את  משמעותית  מכבי  הרחיבה  בנוסף 
פעילות המוקד לרפואה דחופה במרכז החדש 
עד לשעה 22:30 בלילה, כמו כן מכבי מפעילה 
למקרים  נשים  מוקד  עקיבא  הרפואי  במרכז 
ללא   –  22:00 השעה  עד  הפועל  דחופים 
צורך בקביעת תור מראש. במקום פועל מוקד 
החוסך  ביותר  ומקצועי  מתקדם  יום  לאשפוז 
לבתי  להיטלטל  הצורך  את  מטופלים  למאות 
חולים ובכך נחסך מהם להיחשף לזיהומים על 
כל המשתמע מכך. גם שירותי המשרד במרכז 
 22:30 השעה  עד  הוארכו  המרכזי  הרפואי 

בלילה. 
לא הרחק משם, במרכז הרפואי ברחוב כהנמן, 
הילד'  'עולם  את  השנה  במהלך  מכבי  חנכה 
הרפואי  במרכז   מסוגו.  והייחודי  החדשני 
הרפואה  שירותי  מכלול  מרוכזים  החדש, 
גג אחת.  קורת  כולם תחת  ברפואת הילדים – 
בקרב  וחיוך  רוגע  של  אווירה  להשרות  כדי 
הילד'  'עולם  שירות,  לקבל  המגיעים  הילדים 

צבעוניים  משחקים  וכולל  בקפידה  תוכנן 
מחויבות  מתוך  מותאמים.  המתנה  ואזורי 
עמוקה לשירות הטוב ביותר, במכבי לא חסכו 
במשאבים, פיזיים וכלכליים, על מנת להתאים 

את השירותים לילדים ולהוריהם.
המרכז  את  מכבי  חנכה  השנה  במהלך  בנוסף, 
הרפואי החדש ברחוב דמשק אליעזר בשכונת 
ניתנים  זה  במרכז  ברק.  בבני  ויז'ניץ  קריית 
מקצועות  במגוון  מתקדמים  רפואה  שירותי 
הרפואה לרווחתם של חברי מכבי המתגוררים 

באזור. 
שירותי  במכבי  קלטו  החולפת  השנה  במהלך 
במגוון  מומחים,  רופאים  עשרות  בריאות 
הרופאים  לצוות  שהצטרפו  הרפואה,  תחומי 
רבי  ברחוב   – הרפואיים  במרכזים  מכבי  של 
עקיבא 86, ברחוב כהנמן ובעוד עשרה מרכזים 
העיר.  ברחבי  הפזורים  מכבי  של  רפואיים 
שבת  מרפאות  בריאות  שירותי  למכבי  בנוסף, 
והסכמים עם מוקדי שבת בעיר למתן שירותי 
רפואה דחופה גם בשבתות וחגים על ידי רופא 

שאינו יהודי.
יוזמה מיוחדת נוספת שהושקה במהלך השנה, 
יכולים  במסגרתה  הפתוחה",  "הדלת  היא 
בשבוע,  רביעי  יום  בכל  להיפגש,  מכבי  חברי 
ועם  עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל  עם 
גיסינגר ועם  יוסף בינדר ומר עופר  סגניו הרב 
הגב'  בעיר  מכבי  של  הקהילה  קשרי  מתאמת 
הטובות  בדרכים  יחד  לדון  כדי  אייזנבך,  חנה 
המיטבי  הרפואי  השירות  את  להעניק  ביותר 

לחברי מכבי, בצורה נוחה וזמינה.
הנהלת  הפתוחה"  "הדלת  מפגשי  את 
 16:00 השעות  בין  רביעי  יום  בכל  המרחב 
עקיבא,  רבי  ברחוב  הרפואי  במרכז  ל-18:00 
ומהמפגשים הרבים עם חברי מכבי מתברר כי 
הם עושים הכל על מנת להקל על חברי מכבי 
ולהתאים עבורם את שירותי הרפואה הטובים 

והמתקדמים ביותר.
קיימה  הכיפורים  יום  לקראת  שנה,  כמידי 
של  ביותר  הגדול  הכנס  את  מכבי  השבוע 
רפואה והלכה בו השתתפו כ250 רבנים ומורי 
הוראה בעיר בראשות הגאון הרב משה שאול 
משה  הרב  הגאון  וביוזמת  שליט"א  קליין 
שטיין שליט"א. בכינוס זה נדונים מגוון נושאי 
היום  סדר  על  העומדים  ההלכה  בראי  רפואה 
הרפואי  לצד  הלכתי  בירור  וטעונים  החרדי 
קיימה  זאת  לצד  הכיפורים.  יום  צום  לקראת 
מכבי במהלך השנה החולפת שורה ארוכה של 
 – בקהילה  בריאות  לקידום  ואירועים  יוזמות 

בכל שכונות העיר.
נדבך משמעותי במעטפת השירותים הרפואיים 
המיוחד  ההסכם  הוא  ברק,  בבני  מכבי  לחברי 
עם המרכז הרפואי 'מעיני הישועה'. בט"ז אדר 
התקיים אירוע מכובד להשקת שיתוף הפעולה 
יו"ר  השתתפו  באירוע  ביה"ח,  עם  הייחודי 
מכבי  מנכ"ל  גפני,  משה  הרב  הכספים  וועדת 
יו"ר עזר  מר רן סער, וראשי ארגוני הרפואה: 
למרפא  עזרה  יו"ר  צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון 
מעייני  ביה"ח  מייסד  פירר,  אלימלך  הרב 
ביה"ח  מנכ"ל  רוטשילד,  משה  ד"ר  הישועה 
הרב שלמה רוטשילד, חברי הנהלת מכבי הרב 

שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד.
לקבל  מכבי  חברי  יכולים  ההסכם  במסגרת 
שירותים רבים במרכז הרפואי ובמכונים שבו, 
לזכות  בכדי  מהעיר  לצאת  שיצטרכו  מבלי 
בעשרות   – זקוקים  הם  להם  הרפואי  בשירות 
ומחלקות  יחידות  מכונים,  מומחים,  מרפאות 
הבכירים  הרופאים  מיטב  ידי  על  המנוהלים 
להסכם  הביאו  במכבי  בישראל.  בתחומם 
מתוך  הישועה'  'מעיני  עם  הפעולה  שיתוף 
הנגשת  תוך  הציבור,  צרכי  עם  עמוקה  הבנה 
השירותים הרפואיים בקהילה ובזמינות גבוהה.
מכבי  חברי  נהנו  החולפת  השנה  במהלך  גם 
של  המתקדמים  הבריאות  משירותי  ברק  בבני 
השיניים,  לטיפולי  הקשור  בכל  שלי'  'מכבי 
שהם הזולים ביותר בשירותי השב"ן של כלל 
נדרשים  מכבי  חברי  כאשר   – החולים  קופות 
לשלם 22 שקלים בלבד על כל טיפולי השיניים 
המשמרים. בנוסף, הילדים המבוטחים במכבי 
המרכזיים  השיניים  טיפולי  כל  את  מקבלים 

העיר.  ברחבי  דנט'  'מכבי  במרכזי  עלות  ללא 
לקבל  זכו אלפי חברי מכבי  גם השנה  בנוסף, 
ראשון',  ממבט  מ'מכבי  איכותיות  משקפיים 
כאשר ילדים עד גיל 18 זוכים למשקפיים חינם 
וללא עלות והמבוגרים זכאים להנחה של 50% 

מהמחיר המקורי.
שירותי  שמכבי  הרפואים  השירותים  מכלול 
בשורה  ברק,  בבני  לחבריה  מציעה  בריאות 
בפריסה  רופאים,  ובתי  רפואיים  מרכזים  של 
מלאה ובזמינות מרבית, בנגישות ומתוך הבנה 
להבעת  מביאה  החברים,  צרכי  של  אמיתית 
אמון חוזרת ונשנית של תושבי בני ברק במכבי 
תושבי  לאמון  זוכה  מכבי  שנה  אחר  ושנה   –

העיר שכ-50 אחוז מתוכם הינם חברי מכבי.
והבריאות  השירות  מהפכת  את  שמוביל  מי 
עבור חברי מכבי היא ראש מחוז המרכז הגב' 
עובדיה  אלי  מר  המרחב  מנהל  חסיד,  דבורה 
הקהילה  קשרי  מתאמי  שטרן,  ברוך  ר'  וסגנו 
מנהלי  אייזנבך,  חנה  והגב'  בינדר  יוסף  הרב 
המרכזים הרפואיים ובתי הרופאים, הרופאים, 

האחיות ושאר הצוות המקצועי והמסור.
הגב' דבורה חסיד, ראש מחוז המרכז במכבי: 
ברקעם  בבני  המובילה  הקופה  הינה  "מכבי 
היקף החברים הגדול ביותר. כ50 אחוז מכלל 
תושבי העיר. מכאן חלה עלינו אחריות גדולה 
ואחת  אחד  לכל  פשרות  ללא  שירות  לתת 
מהתושבים.  אנו פועלים כל העת להרחיב את 
לצרכי  התאמתם  תוך  הרפואיים,  השירותים 
לנו  הצבתי  ביותר.  הרחבה  ובפריסה  הציבור, 
יעד לעשות כל מאמץ לשיפור השירות ולהביא 
התושבים  לבריאות  שקשור  מה  בכל  להקלה 
בשנה  גם  בכך  ונמשיך  החולפת  בשנה  גם   –
הבאה – יחד עם הצוות המקצועי והמסור שלנו 
מנהל  עובדיה  אליהו  מר  בראשות  ברק  בבני 
המרחב, גב' ע. ברשן , מר עופר גיסינגר, הרב 
יוסי בינדר וכל עובדי המרחבים נמשיך ונקדם 
נוספת  לשנה  שנזכה  כדי  התחומים,  במכלול 

של בריאות, שירות ומסירות".
מנהל מרחב בני ברק במכבי שירותי בריאות, 
בתחומה,  מובילה  "כקופה  עובדיה:  אלי  מר 
חשוב לנו להיות המובילים ברפואה בקהילה, 
זו אנו  ובזמינות סמוך לבית. מסיבה  בנגישות 
הרפואה  שירותי  מכלול  את  להרחיב  פועלים 
במרכזים הרפואיים הגדולים וכמובן במרכזים 
העיר.  בשכונות  הרופאים  ובתי  הרפואיים 
היא  לציבור  והתאמתם  השירותים  הרחבת 
משימתנו בראש ובראשונה, אני מחויב באופן 
להוביל  ומבטיח  במרחב  הפעילות  לכל  אישי 
באופן  לשירותכם  לפעול  שלי  הצוות  את 

מיטבי".
מנכ"ל  סער,  רן  מר  ובראשם  מכבי  הנהלת 
מכבי, מאחלים שנה טובה, בריאות ונחת לכל 

תושבי בני ברק.

91,153 חברי מכבי, כ-50% מתושבי בני ברק - 
מסכמים עוד שנה של בריאות 

חברי מכבי תושבי בני ברק נהנו השנה ממגוון רחב של שירותים במרכז הרפואי הגדול והמתקדם ברחוב רבי עקיבא  עולם 
הילד במרכז הרפואי כהנמן  – כל השירותים הרפואיים המתקדמים לילדים במקום אחד  מרכז בריאות האישה מתקדם ביותר 
 מוקד אשפוז יום מקצועי  ואיכותי  טיפולי השיניים המקצועיים והזולים ביותר   מעל עשרת אלפים זוגות משקפיים 
 כ-200 רופאים מומחים במרכזים הרפואיים ובתי   מוקד רפואה דחופה בתוך העיר קרוב לבית עד 22:30  לילדים חינם 

הרופאים של מכבי ברחבי העיר  



מלאים הטבות כרימון

www.pagi.co.il

לקוחות פאגי בבני ברק

ובנוסף, הטבות בלעדיות
 במגוון רחב של עסקים בבני ברק

למחזיקי כרטיס אשראי פאגי פלוס

תוקף ההטבות עד י״ב חשוון 01.11.17 • אין כפל מבצעים • כרטיס ויזה של Cal - בנק פאג"י משויך באופן אוטומטי למועדון פאג"י פלוס וזכאי להטבה • אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות 
רצונו • אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו • ההנחות ניתנות ע"י בתי העסק ועל אחריותם בלבד • הבנק וחברת Cal אינם אחראים לאיכות המוצרים ו/או טיב השירות • הבנק וחברת Cal רשאים לשנות או להפסיק 
את המבצע בכל עת • כל הטבה תינתן בתשלום בכרטיס אשראי פאג"י פלוס בלבד • עד גמר המלאי  ׳* אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו • אשראי יוענק בכפוף שיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות 
לשביעות רצונו • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל • ההלוואה בהחזרים חודשיים של קרן וריבית • פריים )P( – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק 
בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק • נכון ליום 20.8.17 שיעור ריבית הפריים הינו % 1.6 לשנה • ההלוואה בריבית פריים + 2% ריבית מתואמת 3.6601% לשנה נכון ליום 20.08.17 •  הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת.

₪50,000הלוואה עד
*בריבית פריים + 2%

סניפי פאגי בבני ברק:  אהרונוביץ 10 - 03-6174200  � לנדא 4 -03-6174200  � רבי עקיבא 86 - 03-6156200

על הקנייה בחנות
צעצועים אי המטמון

 10%
הנחה

בחנות
בגדים אנג׳לס

 10%
הנחה

על מגוון מכנסי אלגנט
    של המותג       

 30%
הנחה



שפע של טוב

יריד  את  לכם  מכינים  טוב  בשפע  טוב:  בשפע  סוכות  יריד 
הסוכות הגדול ביותר בעיר. תמתחם תוכלו למצוא כל מה 
ועד  ביותר  הקטנים  מהברגים  החל  הסוכות.  לחג  שדרוש 
ביו המוצרים המחכים לכם על המדפים:  לסוכה קומפלט. 
פרזול,  מוצרי  מקצועיים,  עבודה  כלי  נורות,  אזיקונים, 
בדים, סכך, קורות, לייסטים, פלורסנטים מוגני מים, מיטות 
מתקפלות, מזרנים, שולחנות, כיסאות, שטיחונים ומה לא? 
טוב  לשפע  כנסו  החג  בערב  קלים  חיים  רוצים  אתם  אם 
ותיהנו מקנייה מרוכזת של כל מה שרק תחלמו עליו שיהיה 
לכם בחג הסוכות שיבוא. שפע טוב – יצחק נפחא 3 בני ברק 

– שעות פעילות: 09:00-23:00 ברציפות.

חדש מ'מלמוש': 48 דגמים חדשים
 , ' ש ו מ ל מ '
יצרנית הכיפות 
המגוון  עם 
בעולם  הגדול 
ב  ו צ י ע ה ו
 , י ד ו ח י י ה
את  השיקה 
ת  י י צ ק ל ו ק
שלה:  החגים 
של  ענק  מגוון 
כיפות  סוגי   48
צבעים  בשלל 
בד.  וסוגי 
מציעים  "אנחנו 
סוגי  כל  את 

כיפות  דרך  עבור  למבוגרים,  המיועדות  משחורות  הכיפות: 
לשלל אירועים ועד מקושקשות ובעשרות דוגמאות לילדים 
ותינוקות", נמסר מהחברה. הכיפות החדשות הגיעו בימים 
רשת  בסניפי  הארץ:  ברחבי  המכירה  למוקדי  האחרונים 
ב'מנצ'יק'  ברק:  בני  ובנוסף  הארץ,  ברחבי  התכלת'  'משכן 
באלעד:  סנטר',  'טלית  בירושלים:  קידס',  פור  וב'סטייל 
'טלית נאה', כפר חב”ד: 'יודאיקה', בית שמש: 'לילי גרביים'. 

malmush.com-לרשימת הסניפים המלאה כנסו ל

מבצע עשר בשוק מהדרין
לפתוח  בואו 
חדשה  שנה  
ק  ו ש ’ ב
 : ’ ן י ר ד ה מ
מבצע  עם 
מגוון    - עשר 
ב  מוצרים 
בלבד.   ₪  10
מאות  ועוד 
מבצעים בכל 
ת  ו ק ל ח מ ה
ת  ש ר ב
ת  א ר ק ל
השנה  ראש 

סניפי  בכל  והמקצועי  היעיל  השירות  מלבד  זאת  הבעל”ט. 
יינות  המיוחד:  במבצע  המשתתפים  המוצרים  בין  הרשת. 
‘ברקן’ קלאסיק )750 מ”ל( ב10 ₪ בלבד. נייר טואלט טאצ’ 
)32 גלילים( ב-10 ₪. וופל מנעמים )1 ק”ג( 2 יחידות ב-10 
יחידות   2 750 מ”ל(   ) ‘מקסימה פרפיום’   ₪. מרכך כביסה 
מוצר   •  .₪ ב-10  גרם(   200( ‘עלית’  נמס  קפה  וכן   ₪ ב10 
)לא  החנות  ממוצרי   ₪  300 מעל  בקנייה  לבחירה  אחד 
בין  בתוקף  המבצע  במבצע(  המשתתפים  המוצרים  כולל 

התאריכים: יט’– כט’ באלול  )10-20/9/17(.

לימוד וכוס קפה טורקי
הישיבות  היכלי 
המדרש  ובתי 
בימים  מלאים 
בחרדת  אלה 
כולם  קודש. 
מרגישים באויר 
תכונת  את 
ת  ו ר ר ו ע ת ה ה
ת  ט ש ו פ ש
פינה.  בכל 
הלימוד  סדרי 

מתמשכים עד השעות הקטנות של הלילה, ומתחילים שוב 
עם אור ראשון. כל לימוד, תפילה, מקבלים משמעות גדולה 
אף יותר מתמיד. זה ה- זמן להתעורר... וקפה טורקי עלית, 
מסייע לכם בכך. מלבד הטעם המוכר והאהוב, קפה טורקי 
הריכוז  כושר  לשיפור  תורמת  שצריכתו  קפאין  מכיל  עלית 
והכנות  לימוד  מלא  יום  לעוד  להתעורר  ומסייעת  והערנות 
הוא  עלית  קפה  לטובה.  עלינו  הבאה  השנה  ראש  לקראת 
המותגים  ואחד  בישראל,  הקפה  שוק  את  המוביל  המותג 
צוות  מלווה  שאותו  בישראל  המזון  בשוק  ביותר  האהובים 
עת  בכל  ומקפידים  ששומרים  עלית  קפה  של  המומחים 
בד”ץ  כשרות:  ואיכותי.  טעים  וטחון  קלוי  קפה  על  לשמור 

העדה החרדית.

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

 - בטיסט  מותג 
משיק   Batiste
מוצרים  סדרת 
יבש  שמפו  חדשה 
עם נגיעה של צבע 
מחיר:  גוונים.  ב-3 
להשיג   ₪  29.90
סופר  ברשת 

פארם

 oig בלנדר ‘נוטרי-בולט’ מבית
בריאותיים,  שייקים  להכנת 
www.:ב להשיג  קומפקטי. 

oig.co.il  מחיר: 495 ₪ כולל 
משלוח ואחריות לשנה

מבצע ברשת הנעליים שופרא 
הקרוב:  לסופ”ש  בוטיק  חנויות 
 40% ב-  הקיץ  קולקציית  כל 
וייחודי.  חדשני  בעיצוב  הנחה 

החנויות בפריסה ארצית
קמדן אנד שוז מציעה עד כ-65% 
ההנעלה  קולקציית  כל  על  הנחה 
הקייצית. נעל עור מנוחשת ב- 89 
₪ במקום 249 ₪ בחנויות הרשת 

www.Camden.co.il  ובאתר

ברשת ורדינון - 30%  מבצע 
 149 מעל  קנייה  בכל  הנחה 
פריטים  של  ומגוון רחב   ₪
ומארזים בעיצובים מדליקים

מציעה נעמן  החגים  לקראת 
עיצובים  בשלל  מתנות  מגוון 
כיס.  לכל  ששווה  במחיר 

המבצע בתוקף 14.10.17-

למכור  תחל   Yellow רשת 
במחירים  ייחודיים  מוצרים 
במיוחד  אטרקטיביים 
באתר  גם  החגים,  לתקופת 

Click&Pick עד ה- 6.11

 - סקרין  משקפי 
לראיה   screen
ולמבוגרים.  לילדים 
עדשות  כולל  מחיר: 
באתר:   ₪   195

www.sette.co.il

האופנה  מעצבת  אצל 
לכל  מתנה  “רעומה”: 
לקוחה 50 ₪ וגם תיק שיק 
מתנה בקנייה מהקולקציה 

החדשה. עד 25.9.2017

הלוק  את  מציגים  ברשקה 
 2017 סתיו  לעונת  הראשון 
טווח מחירים: 29.90 – 499 ₪

לעגלות  היוקרתי  העל  מותג 
 Bugaboo  תינוקות “בוגבו” משיק
Atelier Collectionבהשראת 
ושיקית  אלגנטית  צרפתית  אופנה 

במהדורה מוגבלת. מחיר: 5,700 ₪

ממוצרי  קנייה  בכל  לחגים:  מבצע 
מקבלים  ומעלה   ₪ ב-249  יובנה 
תוקף:  במתנה.  מהודר  אופנתי  תיק 
30.9.2017 או עד גמר המלאי. להשיג 

ברשת סופר-פארם בבלעדיות

ומיוחדת  חדשה  בגרסה   LANCÔME
של הבושם הנמכר ביותר - לה וי א–

 LA VIE EST BELLE :בל ומשיקה את
L‘ÉCLAT מחיר: 50 מ”ל 249 ₪

 RALPH LAUREN המעצב  
 POLO BLUE EAU את  מציג 
DE PARFUM בושם עוצמתי 
כסופה  במהדורה  לגבר, 
מוגבלת ובלעדית לאספנים. 

מחיר: 125 מ”ל 299 ₪

סנונית  מציגה:    Sack‘s
 2017 לסתיו  ראשונה 
המושפעת  קולקציה   -

מעולמות התוכן האורבניים

סמסונייט  מבית  טוריסטר  אמריקן  חברת 
קשיחות    מזוודות  סדרת  משיקה: 

SOUNDBOX בגוונים מרהיבים

הבישום  מותג 
  DIESEL הבינלאומי
חדש  בושם  חושף 
 BAD לגברים: 
פיקנטי   INTENSE
מחיר:  ובוער.  יותר 

75 מ”ל 229 ₪

בהצעות  סטאר  בייבי  רשת 
הצעות  מגוון  עם  אטרקטיביות 
וילדים במחירים  לרכיבה לפעוטות 
ללא תחרות בסניפי הרשת ובאתר: 

 www.baby-star.co.il

לקראת החגים, מותג נעלי הנוחות 
מציע:  פאפיס”  “האש  האמריקאי 
קולקציית נעליים מהודרת לגברים 
לחג. מחירים: 199.90 ₪ - 399.90 

₪ להשיג ברשת גלי 

 GIORGIO המעצב 
משיק   ARMANI
הבושם  את 
 Sì לאישה  החדש 
במהדורה   Nacre
מחיר:  מוגבלת. 
349 ₪ ל-100 מ”ל  

ה  נ ו ש א ר ל
מותג  בישראל: 
 CHIC הלקים 
סדרת  השיק 
לקים “ירוקה” על 
בסיס מים ב- 23 
מרהיבים  גוונים 
מחיר:   וססגוניים. 

 ₪ 15

של  חדשים  מוצרים  משיקה  חינם  חצי 
במחירים   PERFECT הפרטי  המותג 

אטרקטיביים במיוחד

בית  טלפארמה 
המקוון  המרקחת 
מיוחד  במבצע 
קנה  החגים:  לרגל 
 50 ב-300 ₪ קבל 

₪ לקניה הבאה

מותג הלקים ORLY משיק את הלק 
שעבר   BREATHABLE “הנושם”- 
מעבר  המאפשר  טכנולוגי  שינוי 
תנועתי של מולקולות חמצן בין שכבת 

הצבע לבין שטח הפנים של הציפורן

מוצרים  מציעה  אוון 
לעונת המעבר: הידרנס 
קרם  עשיר-  אופטימל 
לחות היפו אלרגני, קרם 
העיניים  לאזור  מרגיע 
להשיג  טרמליים.  ומים 
הפארם,  ברשתות 
ובבתי  החולים  בקופות 

מרקחת

לקראת  מציגה  ג’ונסון  אס.סי  חברת 
מיסטר  ניקיון  מוצרי  סדרת  החגים: 
-מנקה   Mister muscle מאסל 
רצפות, מסיר אבנית, מנקה אמבטיה, 

מסיר שומנים ותרסיס ניקוי כללי

ניו-יורק  מייבלין 
מראה  משיק: 
-חורף  סתיו 

2017/18

יוצאת   365 ניו-פארם  רשת 
במבצע חגיגי לראש השנה: קונים 
ממגוון הבשמים בחנות ב- 199 ₪ 

ובוחרים מוצר ב-1 ₪ בלבד

סטיילינג:  נושמת 
לעיצוב  רעיונות 
בספר  והבית  האוכל 
זהר  קרן  של  אחד 
מיוחד  מבצע  ברק. 
 ₪  130 תשרי:  לחגי 
www. האתר:  דרך 

 kerenbarak.co.il
רחבי  לכל  משלוחים 

הארץ

סופר- פארם מציעה מארזי בישום של 
מותגים מובילים במחירים אטרקטיביים 
במתנה.  נוסף  ופריט  בושם  הכוללים 
לקוחות מועדון לייף סטייל ייהנו ממבצע 

צבירה של עד 200 שקלים במתנה 

משיקה  קולגייט 
שיניים  מברשת 
לילדים  חדשה 
בעיצוב   6+ בגילאי 
של  צבעוני 
אהובי  המיניונים 
מחיר:  הילדים. 

 ₪ 8.90 - 15.90

חדשה  בקולקציה  ילדותי 
חיתולי  סטאר:  בייבי  ברשת 
מרהיבים,  בעיצובים  בד 
ונעימים.  מלטפים  בדים 
סטאר  בייבי  ברשת  להשיג 
http://www. ובאתר: 

/baby-star.co.il

סנטר  הום  רשת 
מוצרי  מגוון  מציעה 
חברת  של  ניקיון 
גרופ”  “טמפל 
בתחומה,  הייחודית 
לבן  כחול  תוצרת 
ולאחר  כולל  לניקיון 

שיפוץ

משיקה  בריל  קבוצת 
בישראל מותג נעלי  סניקרס 
וגברים:  לנשים  שוודים 
)טריטורן(.   TRETORN
ישווק בשלב הראשון ברשת 
SHOW/OFF מחירים: 299 

₪ -449 ₪

התכשיטים  מעצבי  צמד 
 ASAF & TOMER והאקססוריז 
ומציגים  סתווית  קולקציה  חונכים 
רחב  במגוון  רכים  קלאץ’  תיקי 
בד  העשויים  חדשים,  צבעים  של 

קטיפה. מחיר: 59 ₪

הבינלאומי  התכשיטים  מותג 
נשים  תכשיטי  מגוון  מציג   BLOOM
ויוקרתיות  סגולות  חן  אבני  בשיבוץ 

מחיר: החל מ- 3000 ₪ לתכשיט

שף,  דרים  מבית   ,)Averest( אוורסט  סדרת 
מיציקת  מעוצבים  לסירים  החדשה  הסדרה 
ב:  להשיג   NON STICK וציפוי  אלומיניום 

/http://dreamchef.co.il
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למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669



 
  

שי“ל

בס“ד

האגף
לשירותים חברתיים

מידע לניצולי השואה בעיר

מרכז מידע לניצולי שואה
רחוב אחיה השילוני 2, קומה 1,

ימי שלישי בין השעות 13:00-9:00, 
טלפון: 03-6186090.

נקודת זכות - מיצוי זכויות לניצולי שואה 
שע“י עמותת אביב

רחוב אחיה השילוני 2, קומה 1,
ימי רביעי, בין השעות 19:00-15:00,

טלפון: 03-6444851.

ש.י.ל- שירות ייעוץ לאזרח
רחוב דוד המלך 10,

ימי שלישי, בין השעות 12:30-9:00,
טלפון: 03-5776391

בתיאום
מראש
בלבד

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

אנו מזמינים את ניצולי השואה לפעול למימוש זכויותיהם
ללא עלות במקומות הבאים:

 
  

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

בס“ד

לקראת הימים הנוראים

הנכם מוזמנים לנסיעה מותאמת ללקויי ראיה

למקומות הקדושים בצפון.

ביום שלישי, ו' בתשרי ה'תשע"ח, (26.9.17).

הנסיעה מיועדת  ללקויי ראיה

ותינתן אפשרות של ליווי ע''י בן משפחה.

להרשמה מס' הטלפון מרש''ל - 03-5776136,
בימים א',ג',ה',  בין השעות 9.00 עד 13.00.

נסיעה
למקומות
הקדושים

מרש''ל-בני ברק 

 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

הערכות מיוחדת – נכונות מוגברת
ולשדרוג  לחיזוק  הפעילות  ובמסגרת  החגים  לקראת  מההערכות  כחלק 
תחומי האבטחה, משטרת מרחב דן ועיריית בני ברק שמות דגש מיוחד על 

נושא אבטחת בתי הכנסת ברחבי העיר.
ציבור גבאי בתי הכנסת והמתפללים נקרא:

עירנות  חשודים,  אנשים  חשודים,  חפצים  על  דגש  ולתת  לב  לשים  א. 
מוגברת.

ב. יש לבצע סריקות סביב בית הכנסת, כדי לבדוק שהכל תקין.
וקריאה  ראשוני  בטיפול  הכללים,  לפי  לפעול,  יש  חריג  אירוע  בעת  ג. 

לכוחות הביטחון וההצלה, מד"א משטרה, כבאות והצלה.
זכרו! פיקוח נפש דוחה שבת וחג.

ד. הציבור מתבקש לנעול דלתות וחלונות, כדי למנוע פריצות.
על  דן,  מרחב  משטרת  עם  בשיתוף  מיוחד,  דגש  יושם  תנועה:  אכיפת  ה. 
תנועה  עבירות  של  אכיפה  ועל  צירים  חסימת  ומניעת  תנועה  הזרמת 

באזורים השונים של העיר.

יש לסייע לכוחות הביטחון, ככל הניתן, כדי להציל חיים ולטפל באירוע כראוי.

טלפונים חיוניים למצבי חירום:
משטרה- 100.

מד"א- 101.
כבאות- 102.

מוקד עירוני – 106.

מוקדים נוספים (מופעלים ע"י נכרים):
"בטרם", "שיבה טובה", "הצלה", ”איחוד הצלה“.

ניידות השיטור העירוני, המופעלות ע"י גויים, ישהו בעיר לאבטחת הסדר 
והביטחון בעיר.

הרב חנוך זייברט
ראש העיר

שלום בוריה, נצ“מ
מפקד משטרת מרחב דן

גבאים ומתפללים נכבדים,
  

בברכת שנה טובה!
 

  

מזכירות
ודוברות העירייה

בס“ד

חופשת חג במשרדי העירייה,
החברה הכלכלית ותאגיד ”מי ברק“

בימים שלישי, כ"ח באלול ה'תשע"ז (19,9,17) 
ורביעי, כ"ט באלול ה'תשע"ז (20,9,17), ערב ראש השנה, 
יהיו משרדי העירייה, החברה כלכלית ותאגיד ”מי ברק“ 

סגורים לציבור.

במקרים דחופים כמו תקלות בתאורה, מים, ביוב, תברואה 
וכדומה, ניתן לפנות בכל שעות היממה, למוקד העירוני "106".

בברכת כתיבה וחתימה טובה,
      

אברהם טננבוים
מזכיר העירייה ודוברה



כ”ז - כ”ט באלול
תשע”ז           

18-20/9/2017 
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03-6162228
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

בית שמש

לפרסום
03-6162228

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________ דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

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

 ברח' יהושע, 
בפרוייקט גן העיר, 5 חד', 
חדשה + מ. שמש וסוכה 

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)37-37(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(תיווך יעקב, 054-4901948

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

חדרים, ענקית, משופצת 
כחדשה, מצויינת 
להשקעה. ישראל,

052-7630330)33-37(_____________________________________________

 קומה ראשונה, 4 ח' רח' 
דוב גור 12, רגע לפני תמ"א 

_____________________________________________)34-37(38, לל"ת, 053-7131374

באר שבע

3-3.5 חדרים

 באיזור פינוי בינוי, רח' 
ביאליק, 3 חד', ק"ב, כניסה 

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948 

 דירה חדשה ברחוב חיד"א 
פינת עזרה, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)34-37(_____________________________________________

 ברב אסי המבוקש, 
4 חד' גדולים, 107 מ', 
ק"ג ומעלית, 2 יחידות 

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

3,310,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, 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, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות בעליון, 3 
חד', שמורה ומרווחת בבנין 
שמור. עורפית + חניה + 

מעלית, מתאימה להשקעה 
052-8831459)35-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבארי, כ-50 מ"ר + היתר 
בניה נרחב, ק"א ואחרונה, 

1,900,000 ש"ח. א.ב.תיווך, 
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דירה 240 
מ"ר, 2 קומות עד גג וחניה, 

מיקום מעולה עם נוף מהמם! 
3 כ"א דרום מזרח מערב, 

050-5305219)35-38(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 ברובע ז' דופלקס 5 
חדרים, 150 מ"ר + אישורי 

בניה על הגג. תיווך:
050-4123771)36-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 

_____________________________________________)36-39(סוכה, 0544-8363045/5

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,680,000 ש"ח 

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

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

 בחזו"א/עזרא, 6 חד' 
בק"ה, חזית לפארק, 
מחולקת ל- 2+4 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 6.5 חד' כחדשה בקרית 
הרצוג + תוספות, 150 מ"ר, 
קומה א' + סוכה, אפשרות 

להחלפה לדירה זולה,
054-8402332)36-37(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן, 4 חד' בעליון, 

חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)37-37(_____________________________________________

דופלקסים
 בשמעון הצדיק, דופלקס 
מיוחד אופציות שלא נגמרות, 

יושב על היער. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)37-37(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 דירת גג יושבת על שטח 
שתי דירות + שתי גגות 

בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)37-37(הנדל"ן, 052-3251213

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד', 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,440,000 ש"ח,
052-5752500)37-37(_____________________________________________

 דירה מחולקת בשכונה 
יא' מושכרת ב- 4,500 ש"ח, 
תשואה 6 אחוז. חברת "אבני 

_____________________________________________)37-37(דרך", משה, 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
במיקום המיועד לפינוי בינוי 

במחיר מציאה. חברת "אבני 
_____________________________________________)37-37(דרך", משה, 054-3255667

 שכונה א' בית קרקע 
מחולק ל- 3 יחידות דיור עם 

זכויות הרכבה הכנסה, 5,700 
ש"ח. חברת "אבני דרך", 

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 מבחר דירות במחירים 
שפויים עם השבחה עתידית 
ומעולות לחלוקה, התקשרו 

עוד היום לחברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 בשכונה ו' החדשה, 4 ח', 
86 מ"ר, קומה 2, קרוב לקריה 
החרדית, ב- 820,000. סוגדא 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

רמות, ממוזג, קומה 2, 
ב- 1,150,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
מושכרת 1,800 ש"ח, מעולה 
לחלוקה, ב- ו' החדשה במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קומה 1, 
שכונה ה', רחוב מילוס במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, שכונה ה', 
רחוב קפריסין, 72 מטר במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 למכירה בשכונה ו' 
החדשה, 3 ח', 84 מ"ר, 
מעלית, ממזוגת, כניסה 

מיידית, ב- 780,000. סוגדא 
_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 3 ח', 70 מ"ר ברחוב 
הסנהדרין, קומה 1, ממוזגת, 
משופצת, רק ב- 575,000. 

_____________________________________________)37-37(סוגדא נכסים, 054-4490025

 ברחוב בר אילן המבוקש, 
דירת גן, 5 חדרים + גינה + 
מרפסת + מחסן, מסודרת 
ומושקעת, רק 1,450,000 
ש"ח. מרכז מידע לנדל"ן, 

052-2604463)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מזגן, 

מסודרת, 960,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדר נכסים, 052-4834706

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

לתוספת 2 חדרים, 1,060,000 
ש"ח. תיווך אדר נכסים,

052-4834706)37-37(_____________________________________________

 רח' הרצל המתחרד, 3 
חדרים, ק"א, מסודרת, כיור 

כפול, אופציה לבניה, אופציה 
לקונה להמשך שכירות ל- 3 

שנים נוספות, מרכז מידע 
_____________________________________________)37-37(לנדל"ן, 052-2604463

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

משופצת ויפה, נוף, מושכרת, 
695,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 052-4834706

 מאגר דירות עצום 
באשקלון להשקעה או 

למגורים במחירי מציאה !!!
טל לתיאום פגישות :

054-7313344
_____________________________________________)37-37(054-6644232 עומרי צחי 

 בקריית הרצוג אזור 
פרמישלאן בבנייה 
מתקדמת, דירות 

אחרונות, מפרט טכני 
עשיר, בניין מפואר. להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בהזדמנות!!! 3 

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד', החל מ- 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ה', 32 מ"ר + 
אופ' להרחבה, 690,000 ש"ח, 

עסקת מזומן. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 למבינים! בחגי 2 חד' 
+ מעלית כחדשה. *ברבי 

עקיבא, 4 חד', ק"ב + 
סוכה. *בחנה סנש, 5 

חד' + חצר יוקרתית 
ביותר. *למשקיעים 

בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
עורפית ושקטה. *ביואל, 

2.5, משופצת ושקטה.
*"אלוני נכסים"
052-7610603)37-37(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 

5 חד', 135 מ"ר + 
זכויות במגרש מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)37-37(_____________________________________________

 בשיכון-ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר + 

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבניין-חדש
במרים-הנביאה פנטהאוז 
5 חד', חזית + מרפסת, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, דופלקס 
ענק, 5 חד' + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב 
אליהו הנביא, כ- 200 מ"ר, 

כולל יחידה מושכרת, משופץ, 
ק"ג. #בשבזי, כ- 140 מ"ר, 

מעלית, ניתן לחלוקה. תיווך, 
050-4144602)37-37(_____________________________________________

 באבטליון, דופלקס 5 חד', 
220 מ"ר, משופצת + מרפסת 
גג ענקית, ק"ג, חזית + חניה. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 

180 מ"ר, חדשה, מושקעת, 
ק"ג + מעלית + חניה + 

יחידת דיור למטה 35 מ"ר, 6 
דיירים, 3,100,000. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
דופלקס 5 חד' )3+2(, 145 
מ"ר, ק"ג + מעלית +חניה, 

משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור מימון, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

 מציאה באשקלון !!!
דופלקס 6 חדרים 1350000 

ש"ח טל 054-7313344
_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232

 מציאה!!! מציאה!!! 
באבן שפרוט, ענקית, 

2 + 3 + גג, 200 מ"ר, 
משופצת. "אביחי - 

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! בבן גוריון 
כניסה ממנחם, דירת-גג 
)דופלקס(, כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 5 חד', 95 מ"ר 
למטה + חדר וגג-ענק 
למעלה, חזית, 3 כ"א 

+ מעלית + חניה, 
2,420,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בקרית ויז'ניץ! בבן דוד 
המבוקש, דופלקס 7 חד', 

סלון ענק + חניה + אופציה 
ל- 2 יחידות. הראשון בתיווך, 

054-3050561)37-37(_____________________________________________

 באזור רמבם, ד.גג 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת 

+ יחיד מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל, 
5 חד' + מרפסת שמש, 

130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 
חזית, נוף, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ב + מעלית + חניה, 

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בכהנמן אזור עזרא, 
5 חד', 125 מ"ר, ק"ג + 
מעלית + חניה + מחסן 

8 מ"ר, משופצת ממוזגת, 
מטבח גדול, 2,500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 
_____________________________________________)37-40(סוכה, 0544-836304/5

 בקיבוץ-גלויות, 5ח', 
משופצת, ק"ב + מעלית, 3 
כ"א, 2,200,000 ש"ח, מיידי. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בשכון-ג' בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)37-37(נכסים" 03-5791514

 באזור אבני-נזר, 5ח', 
חזית + מעלית, בנין איכותי, 

2,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,590,000 ש"ח, גמיש 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 באיזור רש"י, 5 חד', 
חדשה, מיידית, 3 כ"א, 

2,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 הורדת מחיר. בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 
אופציה לבניית סוכה קו'1, 

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021, למתווכים 

_____________________________________________)37-37(שת"פ מלא

 בעוזיאל, דירת נכה, 4ח', 
80 מ"ר, 3 כ"א, 1,850,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה, 
מ.שמש, מעלית וחניה, 

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים בבנייה-
חדשה, 4 חד' + אופציה 

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים בב"ב 
למכירה במחיר אטרקטיבי, 

_____________________________________________)37-38(טלפון: 054-6355073

 בכותל-המערבי, ליד 
המכללות, ד.גן משופצת 
ומוכנה לחלוקה, גינות, 

1,090,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-950075)38-38(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברח' נרקיס, 3.5 חד' 
)כמו 4 חד'(, משופצת + גינה 

60 מ"ר )מושכרת ב- 2,750 
ש"ח(, 940,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(יעקב, 054-4901948

 דירה חדשה ברחוב חזו"א 
פינת עזרא, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)38-41(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 
6 חדרים )כולל יח"ד(, 

כניסה פרטית.
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 

10 מ"ר בנוי + 160 
מ"ר גג עם נוף מדהים 

עד הים!! + חניה. 
"מקסימום"

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
ענקית, 220 מ' באזור חרל"פ 

+ מעלית + חניה, 2.8 מ'. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 במנחם דופלקס 
יחודי 6 חד' + מרפסות 

שמש  כל קומה  כ-130 
מ"ר + מעלית וחנייה 

ב- 2,990,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)38-38(נכסים 050-4177750 

 בבלעדיות בחזו"א, 
5 חד', כ- 130 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

2,450,000 גמיש. "רוזנר 
_____________________________________________)38-41(נכסים" 054-3978367

 בויז'ניץ, דירת נכה 
)קרקע(, כ- 100 מ"ר, 4 חד', 
 GN .1,900,000 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)38-38(נכסים, 054-8425797

 בגבול ר"ג,
הבנים/התנאים, חדשה, 

4 חדרים, 103 מ"ר + 
מ.שמש 10 מ"ר, קומה 

ב', חזית, מהממת + 
יח.הורים + מעלית 

וחניה. "מקסימום-נדלן" 
054-4340843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים אזור אבוחצירא 
משופצת מאוד + אופציה, 

1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי כ- 4 ח' מרווחת, 
עורפית + סוכה, מסודרת, 

באזור רחוב הירדן, 1,530,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה 
מ.שמש, מעלית וחניה, 
1,650,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)38-38(בועז' 054-8474843

 שלמה בן יוסף, 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד', גג בטון, 
1,480,000 ש"ח, גמיש.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

 במערב בני-ברק 
לקראת סיום בנייה, 4 

חדרים + מרפסת שמש 
וחניה בבנין מפואר 

ואיכותי, ב- 2,100,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)38-38(_____________________________________________

ומתוקה!שנה טובה 
050-3000-121

מאחלת לכל לקוחותיה 
תיווך  יזמות  השקעות
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברש"י, 3 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

 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'

3-3.5 חדרים

נתניה
 ברחוב יוספטל 

לאחר שיפוץ קומפלט, 
2.5 חדרים, 50 מ"ר + 

מרפסת שמש 45 מ"ר, 
קומה ג', 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(ללא תיווך, 054-2000030

 המחיר הוזל רש"י/ 
שפת אמת, 4 חד'+סוכה 

ענקית 105 מ' משופץ 
ק"א עורפית, 1,900,000 
ש"ח גמיש, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

צפת

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

ואחרונה עם אפשרות 
להרחבה של 22 מ' בצד 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 בהזית, 3 חצי חדרים, 
ק"ב, חזית, אופציה להרחבה 

ענקית, לל"ת, 1,800,000 
_____________________________________________)35-38(ש"ח, 054-7002042

2-2.5 חדרים

קריות

 4 חד' גדולים ברח' 
רמבם, ק"ב, מעלית, 

מרפסות, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

 לל"ת בז'בוטינסקי 33, 
מול רמב"ם + חניה, ק-3/3, 

משופצת מהיסוד, 90 מ"ר,
4 חד' 1,590,000 גמיש,

054-7708250 ,054-7708223)35-38(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצ'י 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 3.5 חד' בשיכון ה', 
בניין חדיש, סלון גדול, 
מרפסת מטבח גדולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 3 חד' ברח' ירושלים/
בעלזא, קרקע, כיום 

משופץ כמשרד, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 ברח' דוד המלך, 
עורפית, ק"א, 3.5 חד', 

משופץ לדירה, חצר-גינה 
כ- 26 מ', 1,800,000 

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

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

 באורלנסקי/אחד העם, 
5ח' וממ"ד + מעלית + חניה 
+ מרפתס סוכה - כיור כפול - 

_____________________________________________)37-37(מיידית, 050-4811122

 4 חד', פתוחה לנוף, 
משופצת בגני הדר, ק"ב + 

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 בדף היומי! 3ח' + חצי, 
ק"א, משופצת בהזדמנות, 

1,290,000 ש"ח,
050-4811122)37-37(_____________________________________________

 באחד העם/ברנדה, 
2.5 ח' + מעלית - משופצת, 
מיידית!! רק 1,180,000 ש"ח, 

050-4811122)37-37(_____________________________________________

 בפינס, 2 ח', ק"ב - 
מסודרת ויפה, רק 955,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-4811122

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

שיפוצים לווי אישי, הנהלה 
_____________________________________________)36-47(חרדית, 052-7644050

 בגבעת זאב החדשה! 
מציאה מקבלן! רמת 

גימור גבוהה! אויר ונוף 
_____________________________________________)37-37(הרים! 0533-121640

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 100 מ', 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,780,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 בבלעדיות!! באבן גבירול 
)קרוב לרח' רמב"ם(, כ- 90 

מ"ר, אופציה להרחבה כ- 40 
מ"ר, ק"ג. #בקובלסקי, כ- 115 
מ"ר, מעלית, משופץ, אופציה.

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4144602

 באבוחצירא, 4.5 חד', 
שקטה וגדולה, אפשרות 
להפוך ל- 5.5, יח' הורים, 

עורפית, ממוזגת. לב הנדל"ן, 
03-5757829, ישראל,

054-6149361)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך בבניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית + חניה, מושקעת 
ביותר, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בבן דוד, 4.5 חד', גדולה, 
105 מ"ר, ק"ב, חדשה, 

מושקעת בבניין מטופח, 
2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא שיכון אגו"י, 
4 חד', 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 חד' + יחידה משופצת, 
ק"א, חזית, 2,220,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

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

מעלית, חניה, סוכה, 
יחידת הורים. 1,830,000 

_____________________________________________)38-41(גמיש. 050-8898020

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה רביעית

750,000 ש"ח
טל 054-7313344

_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232 צחי/עומרי

 בבן זכאי, 3.5 חד', 94 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג 

+ חתימות שכנים, 3 כ"א, 
שמורה, חזית, 2,100,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברשי, 3.5, מרווחת, ק"א, 
3 כ"א, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', מרווחת, קא', 

1,270,000 ש"ח, גמיש, 
מפתחות במשרד "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בגנחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי מציאה 
בטרומפלדור, 3 חדרים, 

כ- 50 מ"ר, ק"ג + 
אופ' )גג רעפים(, 

שמורה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בהמכבים קרוב 
לגשר, 3 חדרים, 70 מ"ר, 

מטופחת + חצר 20 
מ"ר, ק"א, 1,395,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי 22, 
דירת 3 חדרים קומה 3, כ- 60 
מ"ר, חזית. דוד גרוס רימקס, 

050-4122744)37-37(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,800,000 ש"ח,
054-7602042)37-40(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 באזור פרמישלאן בבניה, 
דירות 3 חד', 75 מ"ר, 

1,180,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 במנחם, 3 חד' + 
מרפסות, 80 מ"ר, משופצת, 

ק"א, חזית + א.להרחבה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מציאה! ברחוב יהודה 
הנשיא, 3 חדרים + 2 חדרים 
במסגרת תמ"א 38 מאושר. 

1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-40(ישראל: 050-4177419

 מציאת החודש 
באשקלון !! דופלקס 

4 חדרים מושקעת מאוד 
1,100,000 ש"ח

טל 0546644232 צחי
_____________________________________________)37-37(טל 0547313344 עומרי 

 דירת 3 חד', סוכה, 
מעלית, חניה, מיקום מצויין 
באברבנאל, הזדמנות שלא 

תחזור. FOX נדל"ן,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

 פנינה בפרדס כץ, דירת 
3 חדרים בשלמה בן יוסף, 60 

מטר, משופצת, סוכה, מעלית, 
חניה בטאבו. יוסף רי/מקס 

_____________________________________________)37-37(ב"ב, 050-4174049

 ירידת מחיר דירת 3 
חדרים בז'בוטינסקי 45, 

כ- 70 מטר, קומה 1, אופציה 
להרחבה ל- 85 מטר באישור 

העיריה, השקעה טובה, 
1,365,000 ש"ח. יוסף רי/מקס 

_____________________________________________)37-37(ב"ב, 050-4174049

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,450,000, גמיש.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בלעדי באזור הירדן, 3.5 ח' 
כמו 4, קומה א', עורפית + 

סוכה גדולה, 1,550,000. תיווך 
_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב, 054-5500263

 בחפץ-חיים, 3 חד' 
+ אופציה ממשית, ק"א, 

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מציאה! בחברון, 3 חד', 
גדולה ומשופצת, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות, באהרונוביץ 
3, דירת 2 חדרים, קומה 1 )4 

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)37-37(רימקס, 050-4122744

 בלעדי! באזור העיריה, 2.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ק + חצר, 3 

כ"א, שמורה, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)37-37(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור קפלן/אנילביץ, 
2.5ח', גדולה, ק"א, חזית, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות בדנגור, 2.5 
חדרים, ק"א, חזית, אופציות 

להרחבה בי.א נדל"ן,
054-8462882)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

ק"א, 60 מ"ר, משופצת, 
מושקעת מהיסוד + אופ' 
לסוכה, 1,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בדוד המלך, 
2.5 חדרים + מרפסות, 

ק"א, 70 מ"ר + אופציה 
+ חצר, מיידי, 1,420,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בעלי הכהן, 2 
חדרים, 65 מ"ר + אופ' 
להרחבה מיידית כ- 80 

מ"ר, ניתנת לחלוקה 
ל- 2 דירות, ק"ב, חזית, 
מיידי, 1,550,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' בפ"כ קומה 
א', חזית, אפשרות להפוך ל- 3 
ח', בניין אברכים, 1,150,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בהנגב, 2.5 חד' מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד', משופצת 
+ אופציה בגג-בטון, חזיתית, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 
ק.4 ברח' רשב"ם ללא טאבו, 

מושכרת ב- 3,300 ש"ח, 
750,000 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)37-37(_____________________________________________

 במרכז העיר, מעולה 
להשקעה, משופצת, מרוהטת, 

תשואה 8,800, 1,580,000. 
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת שותפים 
משופצת כחדשה, להשקעה, 
תשואה 7,200, 1,530,000. 

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת 
שותפים מעולה להשקעה, 

תשואה 6,000, 1,380,000. 
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 מציאה באשקלון !!!
4 חד' קומה א' מהממת 

ביופיה מתאימה גם להשקעה 
950,000 ש"ח 054-6644232 

_____________________________________________)37-37(צחי 054-7313344 עומרי

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 יחידות, תשואה נאה, 
משופצת, רק 1,240,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-4811122

 בהרצל/אהרונסון, 3.5 
חד', מרווחת, קומה 1 + 
מעלית, 1,430,000 ש"ח,

050-3528252)37-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-3528252

 במרכז העיר בברנדה, 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

משופצת, 1,430,000. תיווך, 
050-4104044)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

החלטה. FOX נדל"ן,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 רחוב הנשיא, 3ח', 
משופצת, קומה נוחה, נוף 

מדהים, 680 אלף,
052-8045458)37-37(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מוצקין

 בבנימין אברהם, כ- 3 
חד', 80 מ"ר + אופ' להרחבה, 

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)38-38(_____________________________________________

 במימון, פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 

מ"ר, קומה ג', חזית + 
סוכה + מרפסת שמש - 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)38-38(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים 
+ סוכה, קומה ב', 58 

מ"ר - במצב מצוין, מחיר 
מציאה. "מקסימום נדלן"

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
במיקום ובמצב מעולה. 

"מקסימום"
052-2452820)38-38(_____________________________________________

 ביגאל )מרכז העיר(, 3 
חדרים, ק"ב ואחרונה.

_____________________________________________)GN)38-38 נכסים, 054-8425797

 בלעדי, 3 ח', משופצת 
בז'בוטינסקי, בניין אברכים, 

עורפית לב"ב + אופציה 
לסוכה, קומה ב', 1,370,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', קומה ב', 
חזית, כ- 70 מטר, מושקעת 

בפ"כ במתחרדים, 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,450,000, גמיש.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

וילות ובתים
 בגבעת זאב, קוטג' 
6 + מרתף, מחסן גינה 

וחצר, שקט, תב"ע מאושרת 
להרחבה, במחיר מפתיע. תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב וילה! אדמת 
מנהל! קו ראשון לנוף! בנוי 

220 מ"ר, גינה 180 מ"ר 
ויחידת דיור 2 במחיר קטן! 
_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב דו משפחתי, 
220 מ"ר, משופץ + מחסן 
וגינה 200 מ"ר לנוף, יחידות 

דיור ואופציות, 2,460,000 
ש"ח!!! תיווך מאור,

02-5730077)38-38(_____________________________________________

דרום
 בואו הצטרפו לחברת 

ניהול הנכסים הטוב בדרום 
"אבני דרך" המטפלת בניהול 

נכסים בדרום. משה,
054-3255667)37-37(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה 

והשבחה עתידית, התקשרו 
עוד היום לחברת "אבני דרך", 

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

טבריה

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000,

052-7103979)37-48(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, איכותי, אבן! 

5 + פינת אוכל, מרפסות 
וחניה, כחדשה, ק"ב, מעלית, 
גם לנכים, 1,890,000 ש"ח! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

גן 5 + גינה 40 מ"ר, ניתנת 
לחלוקה בקלות, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

פינתית, 4 גדולה + מרפסת 
סוכה לנוף, ק"ב + מעלית, 
במחיר דירת 3 חד'! תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 + 
גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2, 
מיידית! 1,730,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב מרכז, 
3 מרווחת + פינת אוכל 
ומרפסת סוכה + תב"ע 

מאושרת להרחבה של חדר 
ומרפסת, 1,230,000 ש"ח!! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, 4 חד', 

120 מטר, מ.שמש/סוכה 
40 מטר + ממד + גג בגודל 
הדירה, מעלית שבת וחניה, 

2,700,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבנין חדש 

_____________________________________________)38-38(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(מ"ר, 03-9301122

 בחפץ חיים, דירת גג 5 
חדרים, מ.שמש, יחידה בגג, 

2,180,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 
85 מטר, כניסה נפרדת לגג, 
בניין מטופח, קומה 3 ללא 

מעלית עם חניה בטאבו. אתי, 
054-3320655)38-38(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 5 חד', 
קומה ג', עורפית, מעלית, 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
ממ"ד, מחיר 2,000,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
גנים א' רח' יהלום, 5 חד', 
125 מ"ר, מעלית וחניה, 

03-9301122)38-38(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מר, מ.שמש/סוכה, 

מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

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

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 בלוחמי הגיטו, 4.5 חד', 
מושקעת קומפלט, חזית, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 בזכרון משה, 3.5 חד', 
מעלית, מיזוג מרכזי, לל"ת, 

4,000 ש"ח. יהודה,
050-7334030)38-41(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)38-38(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה +4 אפשרות בנייה 
_____________________________________________)38-38(על הגג מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ברח' יהוד, 
3.5 חדרים, ענקית, קומה 

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 בבילו, 3 חדרים גדולים, 
2 מרפסות, מוארת, מעלית 

וחניה, 1,490,000.
054-3320655, אתי, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 מציאה! השקעה 
בהזדמנות! דירת 4 

חדרים + צימר, בלב צפת 
העתיקה. יובל,
050-2777611)38-38(_____________________________________________

 דירת 3 חד' עם מרפסת 
גדולה, קומה 1 ויחידה, 

אופציית בניה של כ- 75 מ"ר, 
משופצת, אזור חרדי! 650,000 

_____________________________________________)38-38(ש"ח. שניר, 052-2888181

 דירת 3 חד' + אופציית 
בנייה גדולה, מצב מצויין, 

קומה 1, חרדי, 570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(ניסים, 053-7666027

 טיפול השכרה, מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה - מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', ק/2, 
מחיר הוגן! מאיר אלפסי נדלן 

ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בבן גוריון, 4 חד', ק/2, 
חייבת להימכר! מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בכפר גנים 5 
חד' ענקית ומושקעת + מחסן 

בטאבו, חניה מקורה ומעלית 
שבת 052-8530061 "מיטב 

_____________________________________________)38-38(נכסים"

 בסלומון השקט! 4.5 חד' 
ענקית) 115 מ"ר!!( משופצת 

חלקית, יחידת הורים, ללא, 
1.530.000 לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)38-38(רם נכסים 054-5566145
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים השקעות

בני ברק

 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)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון

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

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

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

02-5361450 ,052-2611920)36-42/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ 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)33-32/18(_____________________________________________

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)34-33/18(_____________________________________________

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

 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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

מגרשים

וילות ובתים

חנויות

 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, 
2,370,000. 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(_____________________________________________

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 "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(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)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

יבניאל

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

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

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

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 
בלבד, 2 חד' באיזור 
ויז'ניץ, 2,250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(מיידי, 050-5677030

1-1.5 חדרים

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

נפרדת, מתאים 
לקליניקות, משרדים,  
מכירות, לימודים וכד', 

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

 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 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-38/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהרב שך יחידת דיור 
3 חד', חדשה, מפוארת, 

מרוהטת, מרווחת וממוזגת, 
_____________________________________________)35-38(55 מ"ר 050-4112311

 בבארי, 2 חד', כ- 50 מ"ר 
+ מרפסת גדולה, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-38(א.ב.תיווך, 050-4888510

 דירת 2 חד', קומה 4, 
איזור ר"ע - חתם סופר,

058-7632114)35-37(_____________________________________________

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

כ- 45 מ"ר, 2,800 ש"ח,
054-4797080)35-38(_____________________________________________

 יח"ד בפרל ליד הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 
ומרוהטת, ק"ק, מיד, 

2,400 ש"ח, גמיש. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בחנה סנש יח"ד 3 ח', 
חדשה לחלוטין, קומת קרקע, 

כ.פרטית, ממוזגת, דו"ש, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-6444050)35-38(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד 
כ.משותפת ברחוב חברון כולל 
מים, חשמל וארנונה + ריהוט, 

_____________________________________________)35-38(1,800 ש"ח, 054-4400074

 ברח' מעלות דפנה - 
דירת 4ח' גדולה, מרווחת, 

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

ק.שניה, אזור מרכזי, חרדי, 
052-9552096)35-38(_____________________________________________

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

זולים ואוכל מעולה,
054-2321111)35-38(_____________________________________________

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 משרד מרוהט מרחוב יפו 
210 בירושלים, כ.פרטית, מיידי 

_____________________________________________)35-38(לכל תקופה, 054-2321111

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

04-6980913 ,050-2187690)35-38(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)35-38(_____________________________________________

 להשכרה, 3 חדרים 
+ מרפסת גדולה, קומה 
א', שירותים כפולים, רח' 

אברבנאל 36, מיידי, לפרטים: 
050-4521306)36-39(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

_____________________________________________)36-39(מרכזי ושקט, 054-6804376

 דירת חדר ליחיד, 
משופצת ומרוהטת, במרכז 
ב"ב, מיידי! 03-6197286, 

050-5749262)36-37(_____________________________________________

 באבן גבירול, יחידה לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, מיו"כ עד 

אחרי סוכות + סוכה,
052-7101856)36-37(_____________________________________________

 להשכרה בקרית יובל 
ברח' שטרן, 3 חדרים + מזגן, 

קומה ד', במחיר הזדמנות, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 052-7684420

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בר' עקיבא חנות 23 
מטר, חזיתית, מושקעת, מיידי, 

_____________________________________________)36-39(ללא תיווך, 050-2899019

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-35/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-39/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

toda toda.co.il)36-39(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 

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

מושב תרום

 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)34-33/18(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/18(15 איש, 052-7164243

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים
 בבלעדיות בגרונר, 5 חד' 
יפייפיה, חדשה + מעלית + 

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח, 6,100 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-39(חכמת רחוב, 052-2585808

4-4.5 חדרים

 בשיכון ג' בבארי, 4 חד', 
חדשה, 115 מ"ר, ק"א, חזית, 

6,000 ש"ח. א.ב.תיווך,
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 באברמסקי, 4 חד', ק"ב 
+ מעלית, מסורגת + מזגנים 

+ סוכה, 4,200 ש"ח
050-4187204)35-38(_____________________________________________

 4 חד' גבול ר"ג ב"ב, ק"ב, 
4,000 ש"ח מיידית, משופצת, 

_____________________________________________)37-38(2 שירותים 052-7170746

 באברבנאל, בית פרטי, 
100 מ"ר + גינה 120 

מ"ר, אפשות לתקופה 
ארוכה, ב- 10,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)37-37(_____________________________________________

 במנחם, ד.גג ענקית! 
6ח' ענקית + מרפסת + 

מעלית, חזית. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת ברמה גבוהה 

מהיסוד + גג ענק פתוח, 
ק"ג )ללא( + חניה, 6,900 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 4 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 
חזית, שמורה, ק"ג, 

נוף, מיידי, 5,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! במוהליבר, 
4 חדרים בבנין חדש, 

ק"ד + מעלית, 5,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב + מרפסות 
באזור רח' טבריה, 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(נאור נכסים, 054-4566453

 3 חדרים משופצת 
ומפוארת, רח' ר' אליעזר 

לתקופה קצרה, 3,400, טלפון: 
052-7638575 ,050-4118843)37-38(_____________________________________________

 3 חדשה ומפוארת 
בפרמישלן, מרפסת ענקית, 

25 מ"ר, 4,000 מיידי,
054-8420377)37-37(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 3 חדרים, 
קומה ב', 3,400 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בלעדי ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה, 3,700.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 נדיר! בנורוק! 3 חד', 
משופצת, 76 מ"ר, 

חזית, מעלית. "אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! במנחם, 
3.5 חדרים, ק"ב, 

משופצת, חזית + חניה, 
מיידי, 4,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בחתם סופר 
בבנין חדיש, 3 חדרים, 

ק"ב + מעלית + 
חניה, מיידי, 4,000  

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 להשכרה דירה במצב טוב 
ברח' הרב שמש 8 ב"ב, 2.5 

חדרים, קומה שניה,
054-2287828)37-38(_____________________________________________

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

משופצת ברמה גבוהה, 
3,600 ש"ח, ללא ריהוט, 

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד 2 
חדרים, חדשה + ריהוט 

מלא, כולל ארנונה, ק"ק, 
3,000 ש"ח. **ברבי 

יוסי, 2 חדרים כ- 35 מ"ר, 
משופצת ומרוהטת, 

2,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 יח"ד ברח' ירושלים, 
חדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממזוגת + דוד"ש + מעלית, 
_____________________________________________)37-40(מיידי, 050-9375052

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
_____________________________________________)37-38(משופצת, ק"א, 050-4100471

 בהרב שך - דירת חצר 
גדולה, ק"ק, 3 כיווני אוויר, 

מתאימה גם לנכה,
050-4145697)37-38(_____________________________________________

 יח"ד כ- 35 מ"ר, מרוהטת, 
ממזוגת, משופצת, ק"ב, 

2,500 ש"ח בשיכון ה', מיידי, 
053-3370813)37-40(_____________________________________________

גבעת שמואל

 בחדשה, יוני נתניהו, קומה 
1, 4 חד', מיידית. "רי/מקס" - 

_____________________________________________)37-37(משה דסקל, 050-5926021

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרם, 2 חדרים + טרסה + 

כניסה פרטית לתקופה ארוכה, 
_____________________________________________)37-37(לפרטים פנחס, 052-2600936

2-2.5 חדרים

 בגני הדר, דירת 5 חד' 
נהדרת, סוכה וחניה, מיידי. 
_____________________________________________)FOX)37-37 נדל"ן, 050-6925400

 בעמישב, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת. FOX נדל"ן, 

050-6926400)37-37(_____________________________________________

 בית חרדי בהר סיני, 4 
וחצי חד', 2 סוכות, משופצת 

+ מטבח חדש, קומה 1 + 
_____________________________________________)37-38(מעלית, 052-8986702

רעננה

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 דירת ארוח ל- 2 עד 15 
אורחים, שבתות, חול, חגים, 

לתקופות קצרות, טל' לנשים: 
050-4166411, טל' לגברים: 

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, נוף 
לכינרת, סוכה גדולה לסופ"ש 

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-36/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-36/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-36/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)38-41(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, יפה 
ומושקעת, אזור ראדזמין, ק"א, 

_____________________________________________)38-39(חזית 054-3034375

 1.5 חד', מרוהטת, חדשה, 
2 מזגנים, ק"ק, בשיכון ה', 

2,750 ש"ח, מיידי,
054-8154750)38-39(_____________________________________________

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית + מ.שמש + יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)38-39(ארוך, 054-4346744

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 מגוון רחב של דירות 
בקרית אתא - מאיר 
אלפסי נדלן ושיווק 

_____________________________________________)38-38(פרוייקטים,052-2790370

קריית אתא

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-39ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת, 052-7396092

 במשפחה חרדית חמה 
ומקצועית בב"ב התפנה חדר 

עבור נערה/אישה הזקוקה 
לסיוע נפשי, 052-7659259, 

03-6182063)38-41(_____________________________________________

 ברשותנו מאגר גדול מאוד 
של דירות למגורים והשקעה. 

תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-41(לחלוקה, 058-7169409

 להשכרה חנות ואו משרד 
16 מטר + חצר, מתאים גם 

לספר/ית, 2,200 ש"ח,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 מגרש לבניה רוויה
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים, 04-8441111

 בחיפה, מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)38-38(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-41(_____________________________________________

 מבצע ענק! בבלעדיות 
משרדים בקומה 19, נוף לים, 
רק 40,000 ש"ח כולל ריהוט 

ומיזוג. תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-11/18(+ מעלית, 052-7613554

 במיקום מעולה לחג 
הסוכות וחול המועד, 

דירה גדולה עם 2 חדרי 
שינה פנויים )2 מיטות 
לזוג + 3 מיטות בחדר 

ילדים( ממוזגת ונעימה, 
מול מגדלי שקל,

לפרטים לרציניים בלבד -
נא לשלוח הודעה ל-

054-6565361)38-40(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

_____________________________________________)37-10/18(השנה!! 052-7134905
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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(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

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

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

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(_____________________________________________

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

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

 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)30-31/18(_____________________________________________

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

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

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

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 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, 
050-2213887 050-5278881)34-16/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 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 

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 צימר 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(_____________________________________________

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ 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, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-11/18(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

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(_____________________________________________

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

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

מעונות

מיצובישי
מטבחים

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)34-37(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

■ 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

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-35/18(ונדנדות, 052-5856465

מאזדה

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

 050-6391562
_____________________________________________)35-38(יעוץ ללא תשלום

ייעוץ ועזרה

 מוצרים לשלמות הבית 
לגברים ונשים, יעוץ חינם, 

054-8518428)35-38(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

שנה, אופציה עד 13:00 או עד 
052-7133613 ,17:00)35-38(_____________________________________________

 נמצאה כרטיס זכרון של 
מצלמה בפארק הפיראטים 
באשדוד ליד הים, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403710

 נמצא כרטיס מצלמה 
בקו 5 ב"ב ביום כא' תמוז, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7116399

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרון בכד' אב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8410467

 בשלישי נעלמה מצלמת 
קנון באוטובוס/ברחוב קוטלר, 

נחוצה לבעלים,
_____________________________________________)35-36ח(050-4149010/1

 נאבדה מצלמה קנון 
וכרטיס זיכרון ביום ג' כג' אב 

בקרית צאנז נתניה,
_____________________________________________)35-36ח(052-7617463

 אבדה שקית עם ג'קט לבן 
באזור רבי עקיבא/יונה הנביא 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 03-5790663

 אבד משחק פלימוביל 
משטרה חדש בקופסא בתחנה 

ברח' עזרא בב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 אבדה מצלמה יקרה 
לבעליה, של חברת פוג'י 

בצבע שחור בנרתיק שחור 
באזור רמת אלחנן בליל נפילת 

_____________________________________________)35-36(הגשר, 052-7673723

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)35-36ח(072-2820612

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

שניה במצב מצוין, ירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4145417

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

תקין בלבד, טל':
_____________________________________________)35-36ח(052-7613645

 בהדמנות, מאזדה סטיישן 
7 מקומות, מודל 2000, מצב 
מעולה, שמורה, 8,000 ש"ח, 

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים,
,053-3188842
050-7532336)36-35/18(_____________________________________________

 "הובלות אחים לוי" 
- העברת דירות, פסנתרים, 

מקררים + עטיפות מגן + נוף 
_____________________________________________)36-39(לרהיטים, 052-2743106

 השכרת רכב לאברכים 
בבני-ברק מגיל 24, החל מ- 

_____________________________________________)36-39(100 ש"ח ליום! 050-2502552

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-35/18(_____________________________________________

 C.B.T מטפלת 
בירושלים, טיפול קוגנטיבי - 
התנהגותי לשינוי מחשבות 

והתנהגות, הגורמים למצוקות, 
מיועד לנשים, נערות וילדים, 

052-7646222)36-37(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487

 נמצא ילקוט עם השם 
שמעון סממה, בקו 16 
_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 נמצא שרשרת כסף בי-ם 
_____________________________________________)36-37ח(המלח, 052-7664223

 אבד נגן סאנדיסק יקר 
מאוד לבעליו במוצ"ש פרשת 
_____________________________________________)36-37ח(עקב בבני-ברק, 052-7190733

 אבד נגן Solo עם כרטיס 
)16 ג'יגה(, בכט' אב בחוף 
_____________________________________________)36-37ח(באשדוד, 058-3205699/8

 אבדו נעליים חדשות 
מהמכירה בווגשל מוקסין מידה 

_____________________________________________)36-37ח(25, בנים, 052-7171872

 אבדו משקפיים מלבניות 
ביום ג', ז' אלול 29.8.17 

באיזור בנייני האומה בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7180435

 נמצא בבין הזמנים, 
מגבעת בתוך קופסא, ליד 

התחנה ברח' סוקולוב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168382

 נמצאו בחוף שרתון 
משקפי פלסטיק בנות סגול/

_____________________________________________)37-38ח(בורדו, טל': 053-3195276

 נמצאו מפתחות עם 
השם "נחמי" במדרגות של בן 

_____________________________________________)37-38ח(פתחיה, 053-3195276

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)37-38ח(055-6701554

 אבד בכז' אב בבני-ברק 
תפילין + טלית באזור חזון 

_____________________________________________)37-38ח(איש, 050-4116867

 אבד נייד
GALAXY YOUNG כשר 

שחור, בחולון )06/08/17(, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7113356, 052-2458282

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)36-37ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי מזוודה גדולה, 4 גלגלים 
במצב מצוין בלבד צבע כהה 

באיזור י-ם או ב"ב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)36-37ח(054-8478353

 דרוש מחיצה מתקפלת 
באורך של 1.5 על 2.5 גובה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4133065

 דרוש טייפ מצוין לקלטות 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 058-3245685

 דרוש לקניה רכב במצב 
טוב עד 5,000 ש"ח, החל מ- 

_____________________________________________)36-37ח(98, 052-7137706

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)36-37ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)36-37ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)36-37ח(אלקטרה, 052-3595314

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

_____________________________________________)36-37ח(הודעה

 דרוש כיסוי חדש לעגלת 
_____________________________________________)36-37ח(יויו צבע נטרלי, 052-7137706

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

יהודה, 08-9945915.
בין השעות - 2:15-3:30 

_____________________________________________)36-39(בצהריים ומשעה 1:00 בלילה

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

נתניה
 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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________
 ,MPV 2005 מאזדה 

אוטומטית, 7 מקומות 
מרווחים, שמור מאוד, דגם 

מפואר, מזגן מפוצל + חלון 
בגג, 168,000 ק"מ - 36,000 

ש"ח + מולטימדיה,
055-2346293)37-37(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2009, יד 
שניה, שמורה ומטופלת, צבע 
כסוף מיטאלי, כחדשה! טסט 

ל- 9 חודשים, 23,500 ש"ח, 
055-9356525)37-37(_____________________________________________

 ספייס וואגן  7 מקומות - 
1999 אוטומטי שמורה מאוד 

קמ' נמוך, 180,000 טסט 
לשנה!! בהזדמנות!! 9,500 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-9678475

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

 נמצא שרשרת ותליון 
בשבת האחרונה בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7145526

 נמצאה שרשרת כסף בים 
המלח, אפשר לקבל במספר: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7664223

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 אבד צמיד זהב ושעון 
אובקו בכ"ח אב,

_____________________________________________)36-37ח(058-3200310, 058-3266606

 אבד או הוחלף מזוודה 
במוצאי שבת כא' אדר 

באוטובוס מביתר לירושלים, 
המוצא יבוא על שכרו,

_____________________________________________)36-37ח(053-3179474, 02-5379474

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מקפיא 
חדש/כחדש, 5/6 מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(במחיר זול, 054-8476500

 מעוניינים לקנות סוכה 
יד שניה מברזלים במחיר זול, 

_____________________________________________)37-38ח(בבני-ברק, 054-8463244

 מעוניינים לקנות קיר 
מתקפל יד שניה בבני-ברק 

_____________________________________________)37-38ח(והסביבה, 054-8463244

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478353

 בחור ישיבה מעוניין 
במקרר משרדי בתרומה או 

במחיר סמלי, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7657364

 דרוש לבחור ישיבה פלאפון 
למסירה או בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7669248

 דרושה סוכה במצב מצוין 
בתרומה או במחיר סמלי 

)עדיף סוכת שלום(,
_____________________________________________)37-38ח(052-7796437

 דרוש מזגן כ"ס 1 בתרומה 
לאברך, 054-8451318, זמן 

_____________________________________________)37-38ח(בערב

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון
 דב ושושנה לנדאו - 

דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות, למשפחות, 

אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 
04-6989510 ,052-8771810)38-37/18(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב 
צפת העתיקה, מחירים 

מיוחדים לחגים. יובל, 
050-2777611)38-38(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-14/18(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

 פמוט תמונה כבר יש 
לך? ויטרינה מתקפלת 
להדלקת נרות, איכותי, 

בטיחותי ומהודר,
052-7600005)38-39(_____________________________________________

תשמישי קדושה

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

 אם ברשותכם סוכה/
סכך שאינכם צריכים, בן תורה 

ישמח לקבלם,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לגמ"ח לחלוקת מזון 
מקפיא במצב טוב בתרומה, 

_____________________________________________)38-39ח(03-5741007

 מעוניינת בטייפ לשמיעת 
קלטות למשפ' אברך,

_____________________________________________)38-39ח(054-8504868

 דרוש מקרר לבחורי ישיבה 
במצב טוב באזור אלעד, 
_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 054-8491154

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)38-39ח(054-8478353

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)38-39ח(לאברך, 054-7432011

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)38-39ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701
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ריהוט
 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת תפירה בייתית, 
במזוודה, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 
באריזה מקורית )בני-ברק(, 

300 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 תנור בקו + כיריים במצב 
מצויין, התא הקטן דורש 

טיפול, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 טוסטר אובן במצב מצוין, 
בקושי בשימוש, נמכר עקב 

קנית תנור, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(לפרטים: 052-7137706

 כירה חשמלית קרמיקה 
מחברת DAVO רק 84 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח!!! 058-3279559

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה - 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8412903

 מברגה חדשה + 2 
סוללות, מצב מעולה, 280 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5548402

 טאבלט באריזה המקורית 
חדש וסגור "סילבר ליין" 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7681526

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7432035

 אורגן 5 אוקטבות, מצב 
מצויין + נרתיק, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4102942, 02-5376689

 מזגן חלון "גוניור" 3/4 
כוח אלקטרה, בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך 42 אינץ, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(גמיש, 053-8248862

 למסירה שעון מעורר 
צלצול חזק מאוד,

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מיחם גדול, 
14 ליטר, חדש לא חשמלי, 

לתרומה לישיבה,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מפזר חום, דרוש 
_____________________________________________)36-37ח(תיקון קל, 052-7168623

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מולטיקייק המקורי כולל 
מאפינס ודונטס, חדש באריזה! 

_____________________________________________)36-37ח(85 ש"ח, 058-3232026

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)36-37ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)36-37ח(מהשלט, 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 ומגן לא תומך 

כשר, 230, מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים, 2 
ב- 100 ש"ח מי-ם,

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 שולחן קטן ונמוך מעץ 
70X70, ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת, בני-ברק, 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 054-7216671

 שידת מגירות "5" מעץ, 
חזקה וטובה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 כסא גבוה מרופד כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2674820

 ספה פינתית אפורה 
כחדשה, 500 ש"ח, בירושלים, 

052-4484487 או
_____________________________________________)36-37ח(058-5391760

 שולחן + 4 מגירות ניידות 
)תואם(, 140 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 מיטה בודדת + מזרון 
)רוחב 80 ס"מ( + ארגז 
מצעים + ארון תואם 2 

דלתות, 240 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 ארון אמבטיה כחדש + 
מראה )וונגה(, 60 ס"מ + 

כיור מובנה/ברז, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 שידת מגירות, גובה 123, 
רוחב 40, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130020

 שולחן סלוני זכוכית, רגלים 
ניקל, 150 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7655653

 מיטה כפולה עץ מלא, עץ 
אלון + ארגז מצעים, חדשה, 
בשימוש שנתיים לפי הזמנה, 

סה"כ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן מחשב ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4148012

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ, מצב חדש חדש כל אחד 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-7168623

 מיטת מסאז' מתקפלת 
מקצועית וקלה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-8525456

 3 זוגות אופנים גדולות, רק 
120 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-3286875

תינוקות

בס"ד

לפרטים והרשמה: 050-3131740, 03-6880091

במחיר חסר תקדים!
"ושמחת בחגך"...

במלון בוטיק טבריה

⋅ ספא בריכה מקורה וחדר כושר
⋅ בהשתתפות טובי הרבנים 
⋅ הופעת קוסמויות מרהיבה 

⋅ פעילויות לילדים

⋅ שמחת בית השואבה עם טובי הזמרים. 
⋅ שייט בכנרת. 

⋅ ועוד מגוון פעילויות
⋅ אפשרות לחלק מהחג ולחוה"מ

נופש סוכות נופש סוכות 
אוצרות חיים

עם 
בהשגחת יד שניה 

מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 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

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, לפרטים: 054-4327919

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-4327919

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

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ח(054-4327919

 שואב אבק "סול" רטוב-
יבש + מפוח, חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154426/7

 כרטיס קול להקלטות 
 2I2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-5802411

 מקפיא פיליפס 4 מגירות 
במצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 תנור גז לנקו במצב מצוין, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם סופר אוטומטית, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 חיישני רוורס וחניה לרכב 
אפור + תצוגת לד, חדש, 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7612883

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883, הקודם זוכה! 

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

_____________________________________________)37-38ח(052-2727474

 מציאה! גז + תנור חב' 
בקו במצב מצוין, תא אחד, 

לבן, 350 ש"ח - גמיש,
_____________________________________________)37-38ח(054-8428615

 כרטיס קול להקלטות, 
 2i2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-5802411

 מקרוגל. בר מים. מזגני 
חלון. מיבש. רדיאטור, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מכונת כביסה כחדש, 
פתח קדמי CROWN, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7177654

 ,CROWN תנור אפיה 
תא אחד, צבע לבן כחדש, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7177654

 מערכת פיוניר לרכב 
משוכללת ביותר כולל בלוטוס 

בבני-ברק, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7153007

 מכונת כביסה פ.תחתון 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי ח' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלגזי, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5823874

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 
בירושלים, דרוש תיקון,

_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 כיריים לגז, 5 להבות 
מזכוכית במצב מצוין, חב' 

זק"ש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שואב אבק לשטיחים, 
ספות ורצפה, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)37-38ח(450 ש"ח, 052-6784969

 מקרר בקו, 450 ליטר, 
מצב מצוין איזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-3548715

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 סוללה לאופנים חשמליות 
36 וואט, סמסונג + מטען, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7101972

 שעון מותג )אוגינל( 
חתנים יוקרתי, חברת 

MOVADO, ציפוי זהב, 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 054-8464909

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

120 ש"ח בלבד,
054-8527470)37-38(_____________________________________________

 שולחן משרדי זכוכית 
חלבית, רק 199 ש"ח,

058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מחשב נייד IBM לנובו 
מסך גדול )להקלדות וכדומה( 

+ DVD, ב- 499 ש"ח,
058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-5823874

 כיריים גז זכוכית שחורה, 
הצתה אלקטרונית, 4 להבות, 

_____________________________________________)37-38ח(350 ש"ח, 054-3119339

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 פלטת גריל חדשה 
באריזה, 100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 אוזניה בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)37-38ח(02-6521736

 LG זוג רמקולי של חברת 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 200 ש"ח, 050-4131235

 כיריים אמישרגז 4 להבות, 
כשנה בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 סגווי במצב מצוין + לדים 
+ שנה אחריות, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 מסך דק למחשב, 23 
אינץ, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ixus 145 מצלמת קנון 
חדשה ממש + כל האביזרים, 

מציאה!! 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7144246

 מפזר קור במחיר מציאה: 
_____________________________________________)37-38ח(140 ש"ח, 052-7146087

 טאבלט במחיר 200 ש"ח, 
להשאיר הודעה:
_____________________________________________)37-38ח(050-3533439

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)37-38ח(כחדשה, 500 ש"ח

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה 3 צבע חום, עץ 
מלא, מצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ארונות לנעליים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן אוכל, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ספה מעור, צבע כחול, 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלונים במצב מצוין, כל אחד, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 050-4160457

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ מצב חדש, כל אחד, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7168623

 מזנון ושולחן פינת אוכל, 
400 ש"ח, 052-5452332, 

_____________________________________________)37-38ח(054-6664615

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 שידה/קומודה לחדר 
הורים מפוארת ומיוחדת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 ארון לאמבטיה + כיור + 
ברז חמת + מראה וארונית 
כחדש - 400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 עמודון ספריה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(מצויין, טלפון: 052-7366764

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 
ארגז מצעים, 380 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת + 
מגרות למצעים, כחדשה, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-6463465

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, כחדש, 
מידות 79X59, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן סלוני )לספות(, עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-3286875

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4135002

 ארון אמבטיה רוחב מטר 
כולל מראה, תלוי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם "סופר אוטומטית" 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 מכשיר ייבוש לק ג'ל חדש 
+ 5 לק ג'ל חדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 053-3364930

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצויין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-8401909, פ"ת

 מכונת כביסה אריסטון 
איטלקית, פתח עליון, מצויינת, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 058-7373696

 מקרר אמקור במצב 
מעולה, מחיר מציאה, 500 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6564872

 אוזניות סנהייזר מגנטיות, 
בס מעולה, בצבע ירוק, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מאוורר קטן על בטריות, 
כולל מצנן, רוח חלשה, 15 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מחשב נייח בהזדמנות, 
ב- 250 ש"ח, 052-2421622, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה, 052-2421622

 מחשב שולחני מבוסס 
אינטל + ווינדוס חוקי, 490 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-6784969

 מכשיר GPS של חברת 
NOVOGO במצב מצוין, 

_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח, 054-8450152

 מחשב נייד - לעבודה 
וצפייה - במצב מעולה, רק 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3281503

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7171228

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8470594, ירושלים

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 תנור דלונגי במצב מצויין, 
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)38-39ח(052-7656266

 מסך מחשב דק, 20 אינץ, 
חברת סמסונג במצב טוב, 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 054-8491154

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 אוזניית בלוטוס עם 
אפשרות לשמיעת שירים, 

150, חדש באריזה,
_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

GPS  חדש באריזה עם 
כל הטכנולוגיות כולל בלוטוס, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-7612883

 למסירה למשפחת אברך/
ישיבה, מזגן רצפתי 3.5 כ"ס 

_____________________________________________)38-39ח(עובד, טל': 053-3181213

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מאוורר שולחני קטן שתי 
מהירויות, בגובה 45 ס"מ, 

מצויין - 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס, 400 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)38-39ח(050-6370452

 160ixus מצלמת קנון 
mp20, זום אופטי X8 במצב 
מצויין, 280 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8468010

 כיריים לגז מזכוכית, 5 
להבות, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 

בירושלים, 050-4120286, 
_____________________________________________)38-39ח(דרוש תיקון

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלג'י ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-5823874

 מסך דק למחשב, 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-7432035

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7396092

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם ימהה 
+ כסא )דרוש תיקון קל(, 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8487627

 ארון 2 דלתות, חזק 
במיוחד, נמוך, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 כסא עור מתאים למשרד 
או ליד מחשב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3160767

 שולחן עץ מלא צבע ונגה 
נפתח 12 מקומות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כיסא מנהלים דגם הכי 
מפואר, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(הקודם זוכה! 054-7612883

 2 כסאות בר חדשות 
בצבע אדום, רק ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3763582

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים 

במצב כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 עמודון/ספריה מצוין, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7156347

 קומודה לחדר הורים, 
מפוארת כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 ארון סנדוויץ דובדבן, 4 
דלתות במציאה, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטה משולשת בצבע 
שמנת, מזרונים נשלפים, רק 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-3286875

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מהודר, 
190 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 גגון לעגלת בוגבו בי 3, 
צבע בלו אייס, מהמם, חדש 

באריזה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
כחדשה, בצבע כחול כהה, 

מחיר: 490 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-7177539

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 עגלת תאומים במצב 
מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק כחדשה, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל בחולון, 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה מגיל לידה כחדשה, 
_____________________________________________)38-39ח(490 ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
ברכב, בצבע ורוד/אפור מגיל 
חצי שנה, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-2897977

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, טל': 054-8423405

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש לחלוטין, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-8447306

 מיטת תינוק דר' בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 נעלי פילה ורוד/לבן/
אפור, מידה 21 ונעלי בובה 
פאפיה כסופות, מידה 22 

כחדש, רק 40 ש"ח כ"א, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית תוצרת 

בריטניה, צבע אדום עתיק, 
כסוף ושחור, ב- 1,950 ש"ח, 

052-7773526)38-38(_____________________________________________
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"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

לפני

 47
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לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 עגלת בייב ג'וגר תאומים 
גלגלים גדולים )לא מתקפלת( 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7655653

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(054-8432271

 מציאה!!! עגלת בוגבו 
אדומה ויפה במצב מעולה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4107995

 אוזניית בלוטוס עם 2 
חוטים גם לשמיעת מוסיקה, 

חדשה, ב- 120 ש"ח, -054
_____________________________________________)36-37ח(7612883

 )I-QOS( ערכת איי-קוס 
כולל כל החלקים, 100 ש"ח 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

ש"ח בלבד בבית שמש וי-ם, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 טלפון טלגו X9 אפ' 2 
סימים, ב- 160 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4146467

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 כיור לבן, מצב מעולה 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 60 ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, ברונזה/שחור, חדשה, 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה לבת 
מידה 14 כסף פייטים כחדשה, 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4113059

 ספר אור לציון חכמה 
ומוסר, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אופני BMX גיל 5-7 + 
גלגלי עזר במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7148005

 אופנים גיל 3-5, טעון 
תיקון שרשרת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 פאות סנטטיות צבע 
חום קארה במחיר 500 ש"ח, 

באיזור י-ם או בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 בהזדמנות נברשת 
קריסטל לסלון, חדשה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5925787

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)36-37ח(02-6522251, 052-3805386

 קלרינט כחדש ואיכותי 
מחברת גי'באו במחיר מציאה, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-8453320

 אשנבים - פיוט במצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצוין! 2 ש"ח, 058-3232026

 ערכה לטיפול פנים, 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 גלגלת + חבל 20 מ' + 
כננת ידנית להרכבה עצמית 

חב' "ברונקו", סה"כ, 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 052-7116853

 בגדים לילד בגיל 12-24 
חד' במצב מעולה!!! סתיו/
חורף, שבת וחול, מותגים! 

שווה לראות, 290 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7137706

 פאקט סיגריות ווינסטון 
ישראלי, אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאלפון אפשרות ל- 2 
כרטיסי סים, חדש באריזה, 

ב- 150 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)37-38ח(050-4146467

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-4327919

 פאלפון נוקיה c2 חדש 
באריזה, אחריות )מחודש(, 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 250, 058-3205306

 טלפון אלחוטי, חברת 
יורקום, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8162617

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר, רק 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 שטיח קינג, תמונת גובלן 
יפה וגדולה ושולחנות, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4840045

 מראה לחדר אמבטיה, 
80 ש"ח, כחדשה, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו במצב מצוין - 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 בפ"ת: קורקינט לילד גדול 
במצב טוב, צבע שחור, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 8 תוכונים ב- 30 ש"ח 
לאחד, 5 תוכי אהבה ב- 65 

ש"ח לאחד, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7175927

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 
45 ש"ח לכל הארבע בב"ב, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 חלון + תריס )כיס(, 
91X72 ס"מ, סה"כ 75 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8457009

 למסירה: שטיח לסלון, 
נברשת, ספה, הכל במצב טוב 

_____________________________________________)37-38ח(מאוד, 058-3229022

 למסירה: 6 מגירות של 
מקפיא לובהר ישן,

_____________________________________________)37-38ח(058-3229022

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24. רוחב - 1.19, ב- 100 

ש"ח, 050-4147729 - אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות 
תימן - 180 ש"ח,

050-4147729 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית גודל 3*3 )גודל ניתן 

לשינוי(, 500 ש"ח, בד תואם 
לסוכה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-3073826

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 
תחתונה, 50 ש"ח פריט, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8439150

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)37-38ח(054-9784433

 אקווריום גדול. בר מים, 
ספה מעור אמיתי עתיק, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, -054

_____________________________________________)37-38ח(8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 כלוב לאוגרים, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 050-4155286

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 למדינת ישראל במחיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, לפרטים: 052-7187087

 גיטרה קלאסית, גיטרה 
אקוסטית, כל אחת 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 052-7188183

 נעלי סניקרס שרוכים 
צבעוניות לנשים, מידה 39, 

מהממות!! 50 במקום 150 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8415306

 דררה האכלת יד מצויינת 
בירושלים, 500 ש"ח, כל 

_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה!!! 052-8318303

 עגלת תאומים "טיולון" 
500 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 טיולון פג P3 שחור, מצוין, 
460 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(077-7107170

 כרית הנקה במצב מעולה 
בפ"ת, 50 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-7716364

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בצבע ירוק בפ"ת, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-7716364

 עגלת בלו-בירי במצב 
מצוין, צבע בורדו, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(הקודם זוכה, 052-7602144

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
צבע שמנת במצב טוב ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

410 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 למסירה עגלת תאומים, 
אדום. למסירה עגלת בודד. 

כיסא לתינוק, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(052-4873490

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-8380655

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין,

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4327919

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

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 054-4327919

 עגלה משולבת עם 
אמבטיה בבה קונפורט, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בד שחור לאמבטיה של 
בוגבו בי חדש לגמרי, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 סט מצעים פו-הדוב 
למיטת תינוק, 4 חלקים, 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בוגבו קמיליון לחלקי חילוף 
)דרוש תיקון(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4119092

 פגוש לבוגבו בי, 180 ש"ח. 
גגון קצר לבוגבו בי - 120. 

_____________________________________________)37-38ח(כ.גשם, 100, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100. 
אירגונית מקורית, 60. צידנית, 

_____________________________________________)37-38ח(80. 050-4119092

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטרנה מהדרין ספיישל, 
400 גרם, דל לקטוז, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 120 ש"ח לשלושה 

_____________________________________________)38-39ח(חודשים, 052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
חדש באריזה עם משיבון, רק 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח, 054-7612883

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מיטת תינוק משכל לבנה 
וחזקה כולל מזרון, רק 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, ב"ב, טל': 077-3004602

 עגלת דר' בייבי
שחורה/אפורה, ידית מתהפכת 

לשני הכיוונים, החל מגיל 
0, רק 300 ש"ח, ב"ב, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4", ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע ככה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 טיולון ציקן, 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(שווה לראות, 052-5737813

 טרמפולינה - נדנדה 
לתינוקות, איזי בייבי, כחדש 

ממש! 70 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 טרמפולינה שטיח 
משחקים + אביזרים שונים, 

כחדש באריזה ! 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
במצב לא משהו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 מכשיר נשימות לתינוק 
עם בייבי סיטר, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(חדש, 058-3245685

 עגלת אינפנטי טיולון 
כחולה, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(לא מודרנית, 058-3245685

 2 פחיות סימילאק 
סגורות )900 גרם(, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7692254

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8454536

 זוג קנרים רגילים + 3 
גוזלים, ב- 450 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7175776

 פינת מטבח לילדים, 
מהממת וגדולה במצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 052-7117487

 מראה לחדר אמבטיה, 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, כחדשה, 052-7156347

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית, במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120285

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 סוכה 3X2 ממסגרת ברזל 
- 350 ש"ח + בד - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תוכי דררה + כלוב גדול + 
כל האביזרים, מחיר 190 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 03-5740868

 שמלה בצבע בורדו עם 
תחרה שחורה חדשה, 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8409399

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)38-39ח(02-6522251, 052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)38-39ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)38-39ח(מ- 50 ש"ח, 054-4327919

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 גיטרה קלאסית + תיק, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, 050-4155286

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 פאקט וינסטון ישראלי, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(230 ש"ח, 050-4104225

 ברז מספרד חדש לגמרי, 
7 שנות אחריות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-7373696

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(160 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד חדש לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 משחק מודולר כבישים, 
כ- 100 חלקים, 85 ש"ח, 
פחות מחצי מחיר בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בב"ב, 052-7600336

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 נעליים עם שרוכים, 
אפורות, לבחורות, מ' 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 שובר זיכוי ברשת 'ורדינון' 
בסך 1,040 ש"ח ב- 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-4514210

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית, גודל 3*3 )גודל 

ניתן לשינוי( + בד תואם 
לסוכה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 500 
ש' )במקום 1,500(, שימשו 

_____________________________________________)38-39ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתנתיות +4-8-12

)ברוקד/שמנת/זהב(, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 052-7622260

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 תלת אופן לילדים במצב 
מצויין! 150 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מטבעות חו"ל לפי משקל, 
_____________________________________________)38-39ח(45 ש"ח לקילו, 052-7653753

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה, בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 בימבה גדולה )אוטו פלא( 
30 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש תוצ"ח, לגבר, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 כסא רכב מעולה וחזק, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק גב למחשב נייד עם 7 
תאים נוספים בצבע חום/אדום 

+ ידית נשיאה, כחדש, 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 עציץ פרחים גדול באגרטל 
יפה, חדש בצלופן! 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026





גם אם תשלמו פחות, יהיה לכם חג שמח!

תמיד תצאו בזול.

רשת  חסד מאחלת 
לקהל לקוחותיה ולכל בית ישראל

 שנה טובה
ומתוקה!

בשם ה' נעשה ונצליח!

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
שמחת חג ב חסד!

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים   טבריה  צפת  
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