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יעקב אמסלם

בכלל ידוע נוקטים מוכרי ארבעת המינים. לא משנה עד כמה מעוט יכולת האברך שבא לרכוש 
ארבעת המינים, הוא יוזיל הון רב בכדי להשיג אתרוג מהודר או הדס א' א', לולב מכשרות 
ידועה וערבה שנקטפה רק כמה שעות קודם לכן. הסוחרים העוסקים בתחום יודעים לספר כי מדובר 

במחזור של עשרות מיליוני שקלים העוברים מיד ליד בימים המועטים בין יום הכיפורים לסוכות. 
וכעת לנתונים: 2 מיליון אתרוגים גדלים מידי שנה במדינת ישראל. שליש מהם נפסל, שליש מהם 
נמכרים  כ-700,000 סטים של ארבעת המינים  נמכר בשוק המקומי.  הנותר  והשליש  לחו"ל  מיוצא 

בשווקים – נתון זה משתנה משנה לשנה, ובחלק מהשנים אף הגיע למיליון סטים. 
כך לדוגמה, מחירו של אתרוג מזן משובח, עשוי להגיע למאות שקלים ובמקרים נדירים יותר, מחירו 
יאמיר לאלפי שקלים. בשאר המינים, המחירים נמוכים יחסית. 100 עד 200 שקלים ללולב המהודר 

ביותר ו50 שקלים ללולב סטנדרטי. 
בהדסים הפערים גדולים הרבה יותר. כך לדוגמה, הדס א' א' בכשרות מהודרת, מחירו יכול להגיע 
ל-30 שקלים לגבעול ו-90 שקלים לשלישיה. "הרווחים בתחום ההדסים הם עצומים", מסביר גורם 
כ-30%  מהם  גבעולים,  אלפי  מאות  המיון  לבתי  מביאים  ההדסים  "מגדלי  בתחום.  שנים  העוסק 
נחשבים למהודרים א' א'. אם נעשה חישוב גס של עלויות, המחיר לכל גבעול עבור המגדל והמשווק, 

הוא לכל היותר 3-4 שקלים לגבעול שנמכר בשוק ב-20 ו-30 שקלים. רווח של מאות אחוזים".
לדברי הגורם, גם בשאר המינים, המחירים נקבעים לפי ההיצע והביקוש. "לפני כמה שנים, הייתה 

תקופה שהיה מחסור בהדסים והמחירים האמירו ל-100 שקלים לשלישיה ואף יותר". גם בלולבים 
אירע לא פעם מחסור, "זה בעיקר בגלל קשיים בהעברה מאל עריש וממקומות נוספים או אחרי חורף 

קשה שלולבים רבים נהרסו בגידול. בזמנים כאלו, המחירים מרקיעי שחקים".
בשנים  ספג  שלו,  הגבוהה  הצריכה  בשל  במיוחד  יציב  לשוק  החרדי  בציבור  הנחשב  השוק,  אך 
האחרונות מכה. ארגוני החסד החלו לערוך מכירות מסובסדות לאברכים בהם הוצעו ארבעת מינים 
"הרי  הגורם.  אומר  הסוחרים",  מבחינת  המים  פרשת  קו  "זה  עלות.  במחירי  שבשוק  המהודרים 
אברכים נחשבים לקהל היעד המועדף על הסוחרים. הם אלו שלא חוסכים במחיר האתרוג או הלולב. 

כל השאר מחפשים את הזול ביותר גם אז מורידים את המוכר במחיר".
לדבריו, מאז החלו המכירות השנתיות בריכוזים החרדים, השוק הצטמצם. "למעשה, חוץ מהסוחרים 
נמוך  ביקוש  בשל  מהשוק  נפלטו  אחרים  מאוד  הרבה  שנה,  כל  מרוויחים  באמת  שהם  הגדולים 

לסחורתם וזה כמובן בגלל המכירות האלטרנטיביות של ארגוני החסד".
אהרן, בכיר באחת העמותות העורכות את מכירות הללו, משיב מלחמה שערה. "הסוחרים הללו ניצלו 
את העובדה שאברכים ירכשו את ארבעת המינים בכל מחיר כי לא יוותרו על המצווה. וכך הם עשקו 
ועובדה, עכשיו כשאנחנו  ככה.  הזה להמשיך  יכולנו לתת למצב  לא  יהודים תמימים במשך שנים. 

מוכרים את ארבעת המינים, הפערים בין המחירים שלנו לשוק, הם עצומים".
"הרי מה זה ארבעת מינים. זה כמו פירות וירקות, אז איך הגענו למצב שהמחיר שלהם מגיע למאות 
שקלים. זה עושק. אני שמח שהארגונים נטלו על שכמם להוריד את העול מהאברכים שכל רצונם הוא 

לקיים את המצווה בהידור".

ברוך ברגמן

ליו"ר,  המשנה  שערכו  החרדי'  'המכון  של  חדש  מחקר 
ניצה )קלינר( קסיר, והחוקרים אסף צחור-שי וחדוה לויץ 
– בוחן את תופעת ההתנדבות ועורך השוואה בין היקפי 
תוך  בישראל,  השונות  האוכלוסיות  בקרב  ודפוסיה  ההתנדבות 
מהמחקר  אוכלוסייה.  כל  המאפיינת  ההתנדבות  תפיסת  בחינת 
עולה כי שיעורי ההתנדבות לפי דיווח עצמי באוכלוסייה הדתית 
והחרדית דומים באופן יחסי, וגדולים באופן משמעותי משיעורי 

ההתנדבות הקיימים בקבוצות אוכלוסייה אחרות. 
נוטים  החרדים  המתנדבים  הגבוהים,  ההתנדבות  שיעורי  לצד 
להתנדב שעות רבות יותר, מחציתם מתנדבים למעלה מ-10 שעות 
בחודש. עם זאת, שיעור ההתנדבות הגבוה בקרב חרדים ודתיים 
ולא מהתנדבות  פרטי,  גבוה של התנדבות באופן  נובע משיעור 
באוכלוסייה  ההתנדבות  שיעורי  שם   – שונים  ארגונים  במסגרת 
בהיקפם.  מאוד  דומים   – בכלל  היהודית  ובאוכלוסייה  החרדית 
כפי  ההתנדבות  בשיעורי  ההבדלים  כי  מציינים  המחקר  עורכי 
שהם נמדדים לפי דיווח עצמי משקפים דפוסים ומניעים שונים 
להתנדבות, אך גם פרשנות ותרבות שונה של מה נכלל בהגדרה 

של פעילות התנדבותית. 
בחברה  המתנדבים  שיעור  במחקר,  שפורסמו  הנתונים  לפי 
החרדית עומד על כ-35 אחוזים, בה היקף הדיווח על התנדבות 
הוא הגבוה ביותר. שיעור המתנדבים בקרב יהודים דתיים )שאינם 
 32 על  ועומד  דומה לשיעור המתנדבים בקרב החרדים  חרדים( 
וחילונים  מסורתיים  יהודים  בקרב  המתנדבים  שיעור  אחוזים. 
הוא  הערבים  בקרב  ההתנדבות  שיעור  אחוזים.  כ-22  על  עומד 

הנמוך ביותר ועומד על 7 אחוזים. 
של  משמעותם  את  להבין  בכדי  כי  מציינים  המחקר  עורכי 
המניעים  בין  להבחין  יש  ההתנדבות,  שיעורי  בהיקף  הפערים 
השונים להתנדבות הקיימים בקרב האוכלוסיות השונות. בחברה 
החרדית רווחת תפיסת ההתנדבות בהקשר של המניעים הדתיים 
והקהילתיים אשר מבוססת על הציווי ההלכתי לגמילות חסדים 
יחד עם אופי החיים הקהילתי, הטומן בחובו מחויבות חברתית. 
של  פעולות  המגבירות  מסגרות  ובקהילה  בדת  לראות  ניתן  כך, 
נוספים  מניעים  מספקות  שהן  משום  הפרטים,  מצד  וחסד  סיוע 

להתנדבות ועידוד לכך מצד הקהילה.
התפיסה  את  גם  משנים  להתנדבות  השונים  המניעים  זאת,  עם 
עשויות  נוספות  פעולות  בו  באופן  עצמו,  ההתנדבות  מושג  של 

להיתפס כהתנדבותיות – מה שעשוי אף הוא להסביר חלק מהפער 
סיוע  החרדית  בחברה  למשל,  כך  ההתנדבות.  בשיעורי  הגדול 
לקרובי משפחה או שכנים ייתפס על פי רוב כהתנדבות, לעומת 

החברה הלא חרדית בה פעילות זו לא תיתפס כהתנדבותית. 
החרדית  בחברה  השנים  לאורך  השתרשו  זו  לתפיסה  בהתאם 
כך  התנדבות.  של  רבים  תחומים  הממסדות  חברתיות  נורמות 
התורמים  מתנדבים  מערך  ישנו  שונות  וערים  בשכונות  למשל, 
חולים  של  משפחה  ובני  לטיפולים  חולים  ומסיעים  מזמנם 
נפוצים  התנדבות  אופני  חולים.  ביקור  מצוות  לקיים  המבקשים 
זה  שילדה  לאשה  סיוע  או  מבוגרים  לשכנים  עזרה  הם  אחרים 

עתה.
מממצאים המשווים את ההתנדבות ברמה בינלאומית, עולה כי 
הגבוהים  ההתנדבות  שיעורי  על  מדווחת  החרדית  האוכלוסייה 
ההתנדבות  תדירויות  בכל  כמעט  בין-לאומית,  בהשוואה  ביותר 
בישראל  מהחרדים  אחוזים  כ-23  ושנתית.  חודשית  שבועית,   –
מדווחים כי הם מתנדבים על בסיס שבועי, לעומת ממוצע של 9 
אחוזים מהאוכלוסייה במדינות שהשתתפו בסקר. כ-34 אחוזים 
לעומת  לחודש,  אחת  לפחות  מתנדבים  שהם  דיווחו  מהחרדים 

ממוצע של 17 אחוזים מהאוכלוסייה במדינות הסקר. 

מחקר שנערך על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלה נתונים שלא יפתיעו כל אוזן חרדית: בציבור 
 המפתיע: בהתנדבות פרטית שאינה  החרדי קיים פער גדול במספר המתנדבים לעומת הציבור שאינו חרדי 

מדווחת, הפער גדל אף יותר  וכמה הפער בהשוואה בינלאומית 

הסוף לעושק: ארגוני החסד שוברים את השוק

חרדים - מתנדבים יותר

לאחר שנים שמחירי ארבעת המינים הרקיעו שחקים בשווקים בערים החרדיות, התפתחה מגמה שגרמה ליציאתם 
של לא מעט סוחרים מן השוק: מכירות של ארגוני החסד שהציעו ד' מינים במחירי עלות: "זה קו פרשת המים מבחינת 

הסוחרים"  בכיר באחד הארגונים: "הסוחרים הללו עשקו יהודים תמימים במשך שנים"
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יו"ר קק"ל דני עטר נרתם לבקשת ח"כ מקלב והורה כי החלוקה תוקדם 
והיא החלה כבר אתמול, והתבצעה במספר מוקדים ברחבי הארץ

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

עדי  על  רבות  בתקשורת  לאחרונה  שומעים  שאלה: 
מדינה בפרשות שונות,  מה זה בעצם עד מדינה?

חשוד,  הוא  המלך,  עד  גם  הקרוי  מדינה,  עד  תשובה: 
נגד  התביעה  מטעם  המעיד  בפלילים,  מורשע  או  נאשם, 
עם  שערך  הסכם  בעקבות  לעבירה  שותפיו  או  עמיתיו 

הפרקליטות.
החלטת אדם להפוך לעד מדינה עשויה להיות כתוצאה 
יותר החלטה  קרובות  לעתים  אך  חרטה,  או  מרגש אשמה 
כגון:  התביעה,  של  נדיבה  להצעה  בתגובה  מתקבלת  כזו 
טיעון  הסדר  פחותה,  עבירה  על  רק  אישום  כתב  הגשת 
וכדומה.  מהרגיל,  נוחים  בתנאים  מאסר  על  הסכמה  נדיב, 
שסכנתן  קשות,  עבירות  נידונות  שבהן  פליליות  בתביעות 
לציבור רבה, ומנגד קיים קושי באיתור עדים, כגון משפטי 
מדינה  לעד  להפוך  וההצעה  יש  מאורגן,  בפשע  חשודים 
לתוכנית  והצטרפות  תביעה  מפני  חסינות  בהסכם  מלווה 
מעשי  בביצוע  מודה  המדינה  עד  אם  אף  עדים,  להגנת 

עבירה.
בעבירות של שוחד תעדיף המדינה בדרך כלל להפוך את 
המשחד לעד מדינה, משום שיותר משחשובה ענישתו על 
שקיבלו  הציבור  עובדי  של  ענישתם  חשובה  שוחד,  שנתן 

שוחד, ובכך מעלו באמון הציבור.



יכול להיחשב  נגד אדם  שאלה: מתי תוכן של פרסום 
כפרסום לשון הרע לפי החוק?

התשכ"ה  הרע,  לשון  איסור  לחוק   1 סעיף  תשובה: 
1965, קובע, כי: לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –)1( 
להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז 
התנהגות  מעשים,  בשל  אדם  לבזות   )2( מצדם;  ללעג  או 
אם  במשרתו,  באדם  לפגוע   )3( לו;  המיוחסים  תכונות  או 
משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או 

במקצועו. 



שאלה: האם כל פרסום שהנו אמת לגיטימי גם כאשר 
מדובר בפרסום שלילי?

תשובה: למרות הנטייה לחשוב שמותר לפרסם כל דבר 
שהוא אמת, הרי שסעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 
אחרת,  קובע  תשכ"ז-1967,  משנת   1 מס'  בתיקון   ,1965

ודורש גם שיהיה בפרסום עניין ציבורי, באילו המילים:
"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה 
טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; 
הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של 

פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש."

לאחר פניית מקלב – קק"ל מחלקת סכך חינם גם השנה

שנת יצירה מקצועית

המומחים מסבירים: כך תעברו את 
סוכות בשלום

מנדי קליין

כמידי שנה קרן קיימת לישראל ממשיכה גם השנה במבצע 
זאת  לתושבים,  חינם  סכך  חלוקת 
של  ומניעה  הלחימה  ממדיניות  כחלק 
חוקיות  הלא  והכריתות  ההשחתה  תופעת 
ידי  על  הארץ  ברחבי  ביערות  המתרחשת 
בצורה  עצים  כורתים  אשר  שונים  גורמים 
בריכוזים  אותם  ומוכרים  חוקית  לא 

החרדים ללא פיקוח.
לפנייתו  נעטר  עטר  דני  מר  קק"ל  יו"ר 
חלוקת  על  והורה  מקלב  אורי  ח"כ  של 
הסכך אתמול )יום ב'( והיום, זאת במקום 
החלוקה אשר תוכננה לערב החג, דבר אשר 
למקומות  להגיע  הציבור  על  מקשה  היה 
החלוקה ומעמיד את המבצע כולו בחוסר 

תועלת.
לאחר  קק"ל  ליו"ר  פנה  מקלב  כאמור, 
פניות רבות של אזרחים אשר ביקשו כי גם 

השנה קק"ל תמשיך את המבצע ותקדים את החלוקה כבר לאתמול, 
במקביל לקראת חג הסוכות, יוצאת הקרן קימת לישראל, בקריאה 

לציבור לבל ישחיתו עצים, בבואם לרכוש סכך או אחד מארבעת 
המינים.

ודילול  גיזום  פעולות  עקב  מתאפשרת  הסכך  חלוקת  כי  יצוין, 
יערני  מבצעים  אשר  שוטפות 
קק"ל כחלק מהטיפול ביערות, 
הוצאת  ידי  על  נעשה  הדילול 
העלולים  המנוונים,  העצים 
להוות מקור למחלות, למזיקים 
או כאלה העלולים להוות סכנה. 
בין  לרווח  היא  הדילול  מטרת 
היותר  לעצים  ולאפשר  העצים 

דומיננטיים מרחב מחיה גדול.
הודה  מקלב  אורי  חה"כ 
וליו"ר  הרלוונטיים  לגורמים 
נרתם  אשר  עטר  דני  מר  קק"ל 
לציבור,  כבכל שנה  לסייע  מיד 
אין ספק כי הקדמת החלוקה ועצמם החלוקה מהווה בשורה טובה 
חוקית  הלא  העצים  כריתת  כנגד  במלחמה  תסייע  ואף  לציבור 

ביערות קק"ל על ידי גורמים שונים.

אלי כהן

שנת הלימודים בבית פרוג  נפתחה השנה פעמיים: בבני 
נפתחו  חדשים  לצד  וותיקים  קורסים  ובירושלים.  ברק 
במהלך השבועיים האחרונים בזה אחר זה, והכיתות הירושלמיות 
להתחיל  שבחרו  סטודנטים  במאות  התמלאו  ברקיות  הבני  כמו 

שנה ברגל ימין.
ראש  סגן  הירושלמי  פרוג  בסניף  פתיחת השנה התארח  לרגל 
פרוג,  מנכ"ל  דיקמן,  חיים  דייטש.  יוסף  הרב  ירושלים,  העיר 
הזמין את דייטש לסיור בכיתות הלימוד והציג בפניו את תכניות 

הלימודים המגוונות ויצירות נבחרות של תלמידים. 
"בסייעתא דשמיא פתחנו שנה עם כיתות מלאות, והשיעורים 
חלקה  את  והזכיר  דיקמן  הסביר  אונליין",  כמעט  מתקיימים 

מהתלמידים,  לחלק  לימודים  מלגות  במימון  ק.מ.ח.  קרן  של 
גדול  היה  הביקוש  מאוד,  מוצלחת  בקיץ  שהייתה  "ההרשמה 
ומספר התלמידים בכיתה הוא המקסימום שיכולנו להכניס. בנוסף 
שלושה  זמנית:  בו  מסלולים  שבעה  פתחנו  השוטפים,  לקורסים 
קורסי תכנות לגברים ולנשים בבני ברק ובירושלים, קורסי איור 
עיצוב  וקורס  ברק,  בבני  לנשים  וצילום  פנים  עיצוב  ממוחשב, 

גרפי לנשים בירושלים". 
דיקמן הציג בפני הרב דייטש את הקיר המרכזי בסניף, העטור 
"מלבד  הבוגרים.  של  עמלם  פרי  ממותגים,  סמלים  בעשרות 
ייחודית  השמה  מחלקת  גם  אצלנו  פועלת  העצמאיים  העסקים 
מסייעים  אנו  מדויקת  פעולה  תכנית  ובעזרת  ואטרקטיבית, 
לבוגרינו להשתלב במשרות בכירות במשק, בעומק עולם היצירה 
פרוג  הצליחה  כיצד  דייטש  של  לשאלתו  נבחרים".  ובעסקים 

הראשונה,  השורה  מן  מקצוענים  למעצבים  ספר  לבית  להפוך 
והמורים  המקצועיות  הלימודים  תכניות  מלבד  כי  דיקמן  השיב 

המעולים, קיים פטנט נוסף: 
שמתקבל  תלמיד  כל  מאוד.  מוקפד  לקורסים  שלנו  "הסינון 
ייעודים  מבדקים  ועורך  אישי  ייעוץ  פגישות  קודם  עובר  אלינו 
המבוקש  ולקורס  בכלל  העיצוב  לתחומי  התאמתו  את  לוודא 
מטרה,  וממוקדי  מצוינים  תלמידים  היא  שלנו  המטרה  בפרט. 

כאלה שבאים ללמוד כדי להפיק את המיטב מן הקורס". 
בסיום הסיור, שיתף דייטש מצדו את הנהלת פרוג בפעילותה 
בכלל  בעיר  החרדי  הציבור  למען  העשייה  במסגרת  העיריה  של 
יוזמות  על  סיפר  ופירט  הוסיף  דייטש  בפרט,  צעירים  ויוצרים 
השבחת  לטובת  השאר  בין  לקדם  מבקשת  שהעירייה  נוספות 

התעסוקה בעיר.. 

מכון התקנים הישראלי  

מידי שנה, מתרחשות שריפות בסוכות בעקבות אי הקפדה על 
כללי הבטיחות בחשמל. העובדה כי הסוכה כולו בנויה מעץ 
והגג הסוכך אותה בנוי גם הוא מענפים דליקים, מעלה את הסיכון 
בשימוש בחשמל בסוכה.  לשם כך, פרסמו מומחי מכון התקנים את 

רשימת ההוראות לבניית הסוכה באופן בטוח:
תקע(,  )בתי  שקעים  בלבד:  תקין  חשמלי  בציוד  להשתמש  יש 
וכו'  אביזרים  תאורה,  שרשראות  מאריכים,  כבלים  נורות,  תקעים, 

המיועדים להתקנה חיצונית.
המתאימים  שקע  בתי  מים,  מוגני  תאורה  בגופי  להשתמש  יש 
וטל  לחות  או  לגשם  ההיתכנות  בשל  וזאת  חיצונית  להתקנה 

המצטברים במהלך הלילה.
אסור לתלות קישוטים על חוטי חשמל ובסמוך לנורות ומנורות 
המאירות את הסוכה בשל החשש מהתחממות יתר ושריפה. כמו כן 

אסור להניח סכך על כבלי חשמל.

חובה לוודא כי קיים מפסק מגן זרם דלף )"פחת"( בלוח החשמל 
את  לבדוק  יש  הסוכה.  את  המזין  החשמל  מקור  של  או  הבית  של 

תקינותו על ידי לחיצה על כפתור הניסוי שבו.
בשימוש בכבלים מאריכים, יש להקפיד כי אין גידים או חוטים 
גלויים/חשופים היכולים להוות סכת התחשמלות. כמו כן יש לוודא 

כי חיבורי החשמל תקינים ואמינים.
יש  כבלים  בתוף  בשימוש  מאריכים.  כבלים  מספר  לשרשר  אין 

לפרוס את כל אורכו.
חשמלי,  מכשיר  או  חשמל  עם  במגע  לבוא  שלא  להקפיד  יש 

בידיים רטובות או ברגליים יחפות!
כשמפרקים את הסוכה יש לנקוט בכללי הזהירות בדומה לבנייתה. 
לפני פירוק הסוכה, יש לנתק את כל הציוד החשמלי מרשת החשמל.

על-פי החוק, גם בהתקנה זמנית )כגון בסוכה( של מתקן חשמלי, 
גוף  ותליית  שקע-תקע  חיבור  למעט  בלבד,  חשמלאי  ע"י  ייעשה 

תאורה מיטלטל.
כשיורד גשם יש לנתק את הזנת החשמל לסוכה.

תכניות לימוד חדשניות, קורסים מלאים וביקור של סגן ראש עיריית ירושלים  כך מתחילים שנה בפרוג

קיבצו  הישראלי  התקנים  מכון  של  החשמל  מעבדת  מומחי  הסוכות,  חג  לקראת 
מספר טיפים שיוכלו לסייע לנו לשמור על בטיחות החשמל בסוכה



לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

שלם וקח 
עוד היום 
אצלך בבית

של כל תצוגות מוצרי ענקניקוי מדפים
החשמל לבית

לדוגמא:

ענק
לדוגמא:

בכל סניפי הרשתבימים 4-14.10.17רק בחופשת סוכות
מקררים ביתים החל מ-₪690

מקררי מקפיא תחתון החל מ-₪2990
מקררי 4 דלתות החל מ-₪2990 

מזגנים החל מ-₪990 
מכונות כביסה החל מ-₪590 

תנורים החל מ-₪790 
כיריים החל מ-₪390 

מיקרוגלים החל מ-₪149 
טוסטר אובן החל מ-₪69 

מיקסרים החל מ-₪29
קומקומים החל מ-₪29

מגהצים החל מ-₪29
שואבי אבק החל מ-₪69

מכונות גילוח החל מ-₪99 
טלפונים סלולריים החל מ-₪50 

טאבלטים החל מ-₪190 
הוברבורדים החל מ-₪550 

בתוקף עד 14.10.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, המוצרים הינם תצוגות ועודפים | מינימום 500 פריטים במכירה, לפחות 
מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00



צרכנות 
חוגגים את סוכות עם הטעם האמיתי

קוקה-קולה,  משקאות  משפחת 
לנדא  הרב  של  מהודרת  בכשרות 
לצרכנים  מאפשרת  שליט”א, 
הסוכות  חג  סעודות  את  לשדרג 
חג  מארוחות  וליהנות  המועד  וחול 
טעימות וחגיגיות יותר. קוקה-קולה, 
קוקה-קולה זירו ודיאט קוקה-קולה 
את  לחגוג  אחד  לכל  מאפשרים 
המשקה  עם  יחד  שלו  החג  רגעי 
קוקה-קולה  משקאות  אוהב.  שהוא 
בסעודות  מצוין  באופן  משתלבים 
וטעם  גיוון  רעננות,  ומוסיפים  החג 
ארוחה  סגנון  לכל  ואמיתי  נפלא 
ותפריט, חלבי או בשרי. קוקה-קולה 
גם  ליהנות  הצרכנים  את  מזמינה 

השנה בחג הסוכות המתקרב ממשפחת המשקאות בטעם 
קוקה   – שמחה  של  ברגעים  מהודרת.  ובכשרות  מושלם 

קולה, הטעם האמיתי.

דייסון דואגת גם לשיער
שואבי  כחברת  דייסון  את  מכירים  אנחנו 
האחרונות  שבשנים  מסתבר  אבל  אבק, 
קטגוריה  של  פיתוח  על  עמלה  החברה 
חדשה ומגניבה אפילו יותר, כי לא רק לבית 
לשיער  גם   – פרימיום  מוצר  מגיע  שלנו 
שנדע,  בלי  בשקט,  בשקט  מגיע.  שלנו 
במעבדת  שנים  ארבע  הסתגרה  דייסון 
מהנדסים,  למאה  מעל  עם  מחקר 
והשקיעה  קרקפת  ומומחי  שיער  מעצבי 
של  בפיתוח  שקלים  מיליון  ל-200  מעל 
הסופרסוניק, מייבש שיער מדוייק למופת, 
שיתאים לכל סוגי השיער. שיער מקורזל? 

הוא   – הסופרסוניק  את  תאתגרו  עבה?  כהה?  בהיר?  דק? 
שלנו.  השיער  סוג  עם  בחכמה  להתמודד  איך  ידע  כבר 
לא  שהשיער  המבטיחה  חכמה  חום  בקרת  לסופרסוניק 
שומר  ובכך  קיצונית  בצורה  גבוהות  לטמפרטורות  ייחשף 
על השערה ומונעת כוויות בקרקפת. חיישן הממוקם בראש 
הטמפרטורה  את  בשנייה  פעמים   20 מנטר  השיער  מייבש 
150 מעלות, כי חום  ושומר על דרגת חום שלא תעלה על 
גבוה מזה, שורף את השערה. לכל חובשות הפאות, המוצר 
אם  זמן.  לאורך  הפאה  איכות  על  שומר  הוא  כי  מצוין  הזה 
עד עכשיו חששנו לקרב מייבשי שיער לפאות, עכשיו אפשר 
למרבית  תיפגע.  שהפאה  חשש  וללא  בקלות  להחליק 
הנשים בישראל יש שיער הנוטה ל”פריזיות” )חשמל סטטי(, 
אנו  בו  האזור  את  המאפיינים  גבוהה  לחות  מתנאי  הנגרם 
אוויר  מזג  בתנאי  כי  הוא  לתופעה  המדעי  ההסבר  חיים. 
יבש, המוליכות של האוויר קטנה, וכך כמות רבה יותר של 
מטענים עלולה להצטבר. כך נוצר שיער “מחושמל” שעולה 
מייבש  ולהתקרזל.  להתייבש  להתנפח,  ונוטה  מעלה  כלפי 
השיער בא לתת מענה על הבעיות הללו ולפתור אותן ומגן 

על השערה מפני ייבוש יתר.

ארבעה ימי מכירות בין כיפור לסוכות 
ת  ש ר
ץ  י ב ו ב י ל
 ,M A N
לה  בי המו

את  פותחת  לגברים,  איכות  אופנת  בתחום  החרדי  במגזר 
כיפור  יום  בין  נרחבים  מכירות  ימי  לארבעה  הרשת  סניפי 
לסוכות. בימי המכירות לפני החגים, תוכלו כבר למצוא את 
מגוון  מציעה  הקולקציה  ליבוביץ.  של  החדשה  הקולקציה 
חדשים  בדגמים  מחוייטות  קלאסיות  חליפות  של  דגמים 
ואופנתיים. בין השאר הקולקציה מציעה מגוון חולצות איכות 
מכותנה, חולצות אל קמט ומכנסים מחוייטים. את האיכות 
של ליבוביץ כמו גם המגוון העשיר, ניתן למצוא גם במדפי 
שכוללים  החדשה  הקולקציה  פריטי  יעלו  שם  האקססוריז 
ימי  בארבעת  ועוד.  משי  עניבות  חפתים,  עור,  חגורות 
המכירות הנרחבים לקראת החג, סניפי הרשת יהיו פתוחים 
ברציפות לשעות ארוכות, מעבר לשעות הפתיחה הרגילות. 
יהיו  החנויות  תשרי(  י”ג  )י”א,י”ב,  שלישי  שני,  ראשון,  בימים 
תשרי(  )י”ד  רביעי  10:00-22:00,ביום  השעות  בין  פתוחות 

החנויות יפתחו בשעה 9:30 עד 13:30.

שקיות אשפה חזקות במיוחד
ם  י ח ר א מ
בחג?  הרבה 
עומד  לא  הפח 
בעומס ושקיות 
ה  פ ש א ה
שוב  נקרעות 
סנו  ושוב?  
להציג  שמחה 

אשפה  שקיות   –  EXTRA אשפה  שקיות  סושי  סנו  את 
בתוספת  מתקדמת  בטכנולוגיה  המיוצרות  במיוחד  חזקות 
ועמידות  חוזק  תכונות  להן  המקנים  מיוחדים  חומרים 
גבוהות.  אם במהלך חג הסוכות קיים אצלכם עומס רב בפח 
לפחים   XL במידה  גם  קיימות   EXTRA שקיות  האשפה, 
EXTRA עשויות פלסטיק  גדולים במיוחד שקיות האשפה 
בקלות  מהאריזה  ונשלפות  מיוחדת  בטכנולוגיה  המיוצר 
וללא תלישה. לשקיות שרוך חזק, קל לקשירה ונוח לנשיאה 
והן עמידות במיוחד בהעמסת משקל ונפח. סנו סושי שקיות 
 65X54 ניתנות להשגה ב-2 גדלים: בגודל EXTRA אשפה
 75X65 ובגודל  הסטנדרטיים,  הפחים  לרוב  המתאים  ס”מ 

ס”מ המתאים לפחים גדולים במיוחד.

לניקוי ולחיטוי מושלמים
סנו מציגה את סנו ז’אוול אקונומיקה, מוצר אידיאלי שמבטיח 
לכם פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך בכל חדרי הבית. לסנו 
ז’אוול אקונומיקה אפקט פעולה כפול ההופך אותה למוצר 

מנצח: סנו ז’אוול אקונומיקה גם 
את  ביסודיות  ומנקה  מלבינה 
מחטאת  וגם  הלכלוך  סוגי  כל 
ומותירה  את המשטח המטופל 
מעולה  מחיידקים,  נקי  אותו 
יסודי  באופן  הבית  כל  לניקוי 
של  ייחודי  שילוב  בזכות  ביותר, 
ממיסי  וחומרים  דטרגנטים 
ז’אוול  סנו  את  ההופך  שומן, 
בקלות  המתמודד  לחומר 
ויכולת  קשה  לכלוך  עם  גם 

החיטוי המוכחת שלה משלימה את פעולה הניקיון והחיטוי 
באריזות  להשיג  ניתן  אקונומיקה  ז’אוול  סנו  את  בהצלחה. 

של 1, 2 ו-4 ליטרים, בניחוחות לימון ולבנדר.

‘דוריטוס’, מגיע לחגוג אתכם
ס  ו ט י ר ו ד
החטיף   -
ר  כ ו מ ה
ב  ו ה א ה ו
ילדים  על 
ומבוגרים 
 , ד ח א כ
ך  י ש מ מ

להם  ולהעניק  הצרכנים  את  להפתיע  כדי  הכל  לעשות 
חוויית טעם ייחודית מתוך חיבור למוסיקה שכולכם אוהבים. 
הישיבה  בחורי  לשמחת  דוריטוס  יצטרף  הסוכות,  חג  בימי 
החוגגים בשמחות בית השואבה, בריכוזים החרדיים ברחבי 
במסגרת  המרץ.  במלוא  לרקוד  אותם  ויאתגר  הארץ, 
טעמים,  במגוון  ‘דוריטוס’  חטיפי  חלוקת  תתקיים  הפעילות 
בפינות ההתרעננות שבסוכות של הישיבות השונות. לדברי 
“אנו  ליי:  פריטו  שטראוס  של  השיווק  מנהלת  חזום  יעל 
שמחים, זו השנה השנייה, להמשיך את החיבור הנפלא בין 
אירועי המגזר החרדי השמחים ובעלי האופי המוזיקלי, ובין 

חטיפי דוריטוס המגוונים”. 

ה’פעקלאעך’ של עלית 
לחבב  הוא  ואהוב  מוכר  מנהג 
את  הילדים  בקרב  ולהעצים 
חלוקת  באמצעות  התורה,  שמחת 
ומגדים, אבל אין ספק  מני מתיקה 
שאם אתם רוצים לשמח באמת את 
הזאטוטים, הרי שאין כמו החטיפים 
על  האהובים  עלית,  של  המוכרים 
כי  לדעת  תשמחו  בוודאי  כווווולם! 
לקראת שמחת תורה חטיפי עלית 
מארז   - לפעקאלע  יחד  קובצו 
יחד  המאגד  ונוח,  מתוק  בעיצוב 

את כל החטיפים שהילדים הכי ישמחו לקבל: מיני כיף כף 
מגדים, מיני מקופלת מגדים, מיני טעמי מגדים, טופי פרצופי 
תוכלו  המארזים  את  גרם.   17 מיני  מיני  ועדשים  גר’   42
להשיג ברשתות השיווק בריכוזי המגזר החרדי. פעקלאעך 

של עלית – בכשרות מגדים- בד”צ העדה החרדית.

שווה להיכנס לסונול 
המועד  חול 
והנסיעות  בפתח 
רבות.  שלכם 
לבקר  נוסעים 
המשפחה,  את 
בית  לשמחות 
או  השואבה 
היכן  לטיולים? 
תוכלו  תהיו  שלא 
דלק  תחנת  למצוא 

שומרת שבת של סונול, לתדלק ולהתרענן בחנות הנוחות 
הצמודה Sogood, שם תוכלו לרכוש חטיפים, שתייה קלה, 
‘סונול  אלבום  את  וכמובן  למהדרין  כשרים  ומאפים  קפה 
העדכניים  החסידיים  הלהיטים  מיטב  את  הכולל  מיוזיק’ 
ובכל  הזה  בחג  בקיצור,  בלבד.  שקלים   9.90 של  במחיר 
השנה שווה להיכנס לסונול. סונול, חברת הדלק הוותיקה, 
34 תחנות  100 שנה להיווסדה. לסונול  בימים אלו  מציינת 
דלק שומרות שבת הנמצאות בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד 
בולט  שילוט  ישנו  השבת  שומרות  בתחנות  כאשר  הדרום, 
המבשר על שמירת השבת. בכדי לברר היכן נמצאת תחנת 

סונול שומרת שבת באזורכם חייגו ל-09-8637998.

ימי בדיקה מרוכזים 
ר  ו ד “
 , ” ם י ר ש י
ה  ד ו ג א ה
ת  ע י נ מ ל
ת  ו ל ח מ

בעידודם  עשורים  משלושה  למעלה  כבר  שהוקמה  גנטיות 
ימי  את  רבות  שנים  מקיימת  ישראל,  גדולי  של  ובהנחייתם 
להקל  כדי   – הזמנים  בין  ימי  במהלך  המרוכזים  הבדיקות 
את  לקיים  הזריזים  הסמינרים  ובנות  הישיבות  בני  על 
בדיקות ההתאמה הגנטיות מבעוד מועד, עוד קודם תקופת 
שידוך  בכל  גנטית  להתאמה  להביא  מנת  על  השידוכים, 
הבדיקות  ימי  עתידיים.  סיכונים  למנוע  ובכך  עתידי  ושידוך 
ברק,  בבני   – תשרי  כ”ה  ראשון  ביום  יתקיימו  המרוכזים 
באולמי ‘קונטיננטל’, רח’ בן יעקב 21, לבנות מהשעה 14:00 
ועד השעה 16:00 ולבנים מהשעה 18:00 עד השעה 21:00 
בן  רבי חנינא  דוד שאול’ רח’  ‘בית  בערב; באשדוד, באולם 
שני  ביום  בלבד;  לבנים   15:00 עד   13:30 מהשעה   4 דוסא 
כ”ו תשרי – בירושלים באולמי ‘בנות ירושלים’ רח’ בהר”ן 17, 
מהשעה  ולבנים   16:00 השעה  עד   14:00 מהשעה  לבנות 
לבנים  תשרי,  כ”ז  שלישי  וביום   ,21:00 השעה  ועד   18:00
רח’  ישראל-חברון’  ‘כנסת  באולם  עילית  במודיעין   – בלבד 
 15:00 השעה  עד   13:30 מהשעה   4 מסלבודקא  הסבא 
בצהריים, בבית שמש באולם ‘שערי תורה’ רח’ שפת אמת 

ובביתר עילית באולם  19:00 בערב  17:30 עד  24 מהשעה 
השעה  ועד   21:00 מהשעה   ,7 קעניג  רח’  הנחל’  ‘עטרת 

22:30 בערב.

חוברת חגיגית לסוכות מתנובה
הפיקה  הסוכות  חג  לקראת 
תנובה חוברת מתכונים ייחודית 
בסוכה”.  טעמים  “חגיגת 
מתכונים  מבחר  בחוברת 
מבוססים על מגוון מוצרי החלב 
למהדרין של תנובה. המתכונים 
של  שונים  לסוגים  מתייחסים 
כגון:  בסוכה,  ואירוח  ארוחות 
בריאות,  ארוחת  ילדים,  ארוחת 
ארוחה מתוקה, ומנות קוקטייל. 
זכו  בחופשה  המצויים  הילדים 
מיוחדת:   להתייחסות  בחוברת 

במגוון  לסוכה  מרהיבים   קישוטים  להכנת  יצירה  ערכת 
חביבה  פעילות  איפוא,  מוצעת,  לילדים  וצורות.  צבעים 
ומהנה בה יוכלו לקחת חלק בקישוט הסוכה ולהפוך אותה 
לשמחה וצבעונית. כמידי שנה תנובה גאה להיות חלק בלתי 
מוצרים  של  עשיר  מגוון  עם  כולנו,  של  החג  מחוויות  נפרד 
נשכחים  בלתי  טעמים  לנו  המעניקים  מהודרת  בכשרות 
הבחירה  היא  תנובה  בשבילנו  כי  מילדות.  אותנו  שמלווים 

של הבית.

הכרטיס שמחזיר לכם כסף בחזרה
תקופת   פרוס  עם 
רשת  מעדכנת  החגים 
כי ברבעון  ‘שוק מהדרין’ 
אלפי  הצטרפו  האחרון 
למהפכה  משפחות 
והתחדשו   הצרכנית 
האשראי  בכרטיס 
החדש שהשיקה הרשת 
הנחות  להם  המעניק 

והטבות בלעדיות וכמובן כסף בחזרה בכל קנייה ברשתות 
וברצון  מרובות  בהוצאות  מתאפיינים  אלו  ימים  המועדון. 
בעקבות  החג.  לכבוד  להתחדש  המשפחה  בני  כל  של 
אלפי  לאותן  להצטרף  בביקוש  חדה  עלייה  נרשמת  כך 
 Family365 המשפחות שכבר מחזיקות בכרטיס האשראי
במגוון  רבים  ומבצעים  הטבות  המעניק  מהדרין  שוק   -
תחומים. כזכור, רשת ‘שוק מהדרין’ ,השיקה לאחרונה את 
 . רב  עניין  מוצאים הלקוחות  בו  כרטיס האשראי המהפכני 
לכם  מעניק   Family 365 ומועדון   CAL מבית  הכרטיס  
בכל  המחאות  באמצעות  בשנה  שקלים  מאות  של  החזר 

רבעון .

נמצאים בסוכה?

היתר  ,בין  פעמים  הרבה  מלווה  בסוכה,  השהייה 
באכילת חטיפים ומזונות עתירי שומן, אשר עלולים 
כדי  למשקל.  נוספים  קילוגרמים  כמה  להוסיף  
השמנה  ללא  בשלום,  הסוכות  חג  ימי  את  לעבור 
בכירה   דיאטנית  אורבך  מריאנה  ממליצה  מיותרת 

בכללית מחוז דן על כמה טיפים תזונתיים לכך:
  השתדלו  בזמן השהייה  בסוכה,  להימנע מאכילה 

מופרזת של פיצוחים וחטיפים עתירי שומן וקלוריות.
במקום אכילת פיצוחים, ניתן לאכול “חטיפי ירקות”, 
כגון: גזרים, מלפפונים, או כל ירק אחר, למנוע בכך 
ותאית  ויטמינים  זמנית  בו  ולהוסיף  יתר  השמנת 

הדרושים לגוף.
והחטיפים  הפיצוחים  אכילת  את  לגוון  אפשרי     

למיניהם, במקביל לאכילת  חטיפי ירקות, בפופקורן 
או  אחרים(  רטבים  או  חמאה  של  תוספת  )ללא 
קרקרים דלי שומן . אפשרי לגוון גם בחטיפי פירות 
מכילים  שהפירות  לזכור  חשוב  כאן  אך  עונתיים. 

סוכר ולכן יש לאוכלם במידה 2-4 ביום. 
  חשוב גם להקפיד ולשתות שתייה דלת קלוריות 

או מים, ולא שתייה ממותקת עשירה בקלוריות. ניתן 
לשלב לדוגמא: קנקן לימונדה טרייה בשילוב נענע.

 , זאת  חגיגית  ואווירה  זמן  לנצל  כדאי  בכלל    

לאכילה משפחתית משותפת המספקת זמן איכות 
עם הילדים.

בסוכה,  השהות  זמן  את  לנצל  במקביל  מומלץ    

למשחקים  גם  כמובן  משותפות,  ארוחות  מלבד 
ופעילויות משפחתיות מהנות נוספות עם דגש דינמי 
,אשר תורמות לזמן איכות משפחתי  ובמקביל  גם 
מסייעות בשמירה על המשקל . )תרגילי התעמלות 
משחקי   , הסוכה  באזור  כדור  ,משחקי  משותפים 

חצר של פעם וכד’ ( .
הימים  את  לנצל  במקביל   מומלץ  וכמובן    

או  הטבע  בחיק  משפחתיים  לטיולים  המתאימים 
לפעילות ספורטיבית מהנה.

 

חול המועד סוכות הוא מהתקופות הפופולריות ביותר 
את  מנצלים  מטיילים  רבבות  כאשר  בטבע,  לטיולים 
הנעים,  האוויר  מזג  מהעבודה,  החופש  החג,  אווירת 
וגם  הלאומים  והגנים  הטבע  בשמורות  לטייל  כדי 
לקהל  המוצעות  והדרכות  פעילויות  משלל  ליהנות 
וייזכר  הרחב. יחד עם זאת כדי שהטיול יהיה מוצלח 
על  להקפיד  כדאי  לעוד  טעם  עם  חיובית  כחוויה 
הצלחת  את  שניתן  כמה  עד  שיבטיחו  כללים  מספר 

הטיול.

והגנים  הטבע  רשות  שריכזה  טיפים  מספר  להלן 
למטיילים בטבע:

 

הכנה מקדימה :
ולרוץ  ספונטני  להיות  לעיתים  ומרגש  כיף  אומנם 
לעבר מסלול טיול בלי הכנה מראש, אבל כדי לסיים 
עיכוב  אחרי  ולא  מוצלח  באופן  בטבע  הטיול  את 
או  הטוב  במקרה  זמנים  בלוחות  מתוכנן  ולא  רציני 
חילוץ אווירי במקרה הרע, כדאי לתכנן את המסלול 
משך  אורכו,  כגון  בפרטיו  בקיאים  ולהיות  מראש 
הטיול, דרגת קושי ולאיזה סוג מטיילים הוא מותאם, 
מטיילי  אם  ובין  מסויים  ילדים  וגיל  משפחות  אם  בין 
אקסטרים. למידע על המסלולים ניתן להיעזר באתר 
האינטרנט של רשות הטבע והגנים , בתחנות המידע 
הפופולריים  הטיול  באזורי  הארץ  ברחבי  הפרוסות 

וכו'.
 

להישאר על המסלול:
חשוב  שצריך,  כמו  ויסתיים  יתחיל  שהטיול  כדי 
לקרוא  מעודכנת,  שבילים  סימון  במפת  להצטייד 
את הנחיות השילוט המוצב בשטח בכניסה לשמורה 
הפקחים  להנחיות  ולהישמע  המסלול  ובתחילת 
שתוכננו  המסומנים  בשבילים  הישארו  בשטח. 
בקפידה ואל תתפתו לחרוג מהם גם אם נראה לכם 
שיש איזה מוקד עניין או נוף שכדאי לראות או לגלות. 
בטבע  לפגיעה  הדרך,  לאיבוד  לגרום  עלול  הדבר 

ולסיכון חייכם.
 

לטייל רק בשעות האור:
הבוקר  בשעות  יתחיל  ברגל  טיול  כי  הקפידו 
בשעות  ההליכה  החשכה.  טרם  ויסתיים  המוקדמות 
ליתר בטחון קחו  ואסורה בהחלט.  החשכה מסוכנת 
את  איבדתם  אם  הזמנים.  בלוחות  בטיחות  מרווחי 
דרככם והלילה קרב, הישארו בקרבת הציר המקורי 

וצרו קשר טלפוני לסיוע.

הצטיידו בהתאם:
קחו עמכם כמות מים מספקת בהתאם לאופי הטיול. 
בצפון מומלץ לשאת 3 ליטר מים לאדם ובדרום החם 
יותר מומלץ 5 ליטר לאדם. לצד זה היערכו עם ציוד 
הליכה,  נעלי  לטיולים,  ונוח  מתאים  לבוש   : מתאים 
סוללה  עם  נייד  טלפון  וגם  ראש  כיסוי  הגנה,  קרם 

טעונה.
 

עדכנו את מי שצריך בדבר הטיול:
המסלול  בפרטי  לכם  הקרובים  את  לעדכן  מומלץ 
חלון  על  או  הרשות  באתרי  בכתב  הודעה  ולהשאיר 
המסלול  טלפון,  המטייל,  פרטי  יפורטו  בה  הרכב 
המתוכנן, מספר משתתפים ולוח זמנים. הדבר קריטי 
במסלול  תתעכבו  או  לאיבוד  ותלכו  במידה  ביותר 

ושעת החשכה תתקרב.
 

שימרו על עצמכם וגם על הטבע:
הטבע היפה של ישראל הוא של כולנו וחשוב לשמור 
וקחו עמכם  עליו. הימנעו מלהשאיר לכלוך אחריכם 
שקית זבל לאיסוף הפסולת במהלך המסלול. פסולת 
האסתטי  ובצד  בנוף  שפוגעת  לכך  מעבר  האדם, 
שעלולים  החיים  לבעלי  מאוד  מסוכנת  הטבע,  של 
לשריפות.  הסכנה  את  גם  ומגבירה  ממנה  להיחנק 
שזה  לכם  נראה  אם  גם  הבר  חיות  את  תאכילו  אל 
התנהגותן  את  לשנות  עלול  והדבר  מאחר  מתבקש, 
ולפגוע בהן בסופו של דבר. במהלך החג רשות הטבע 
הארץ  ברחבי  מידע  תחנות  עשרות  תציב  והגנים 
והכוונת  להדרכה  ומעבר  הפופולריים  הטיול  באזורי 
ומדריכי  למטיילים  זבל  שקיות  גם  תחלק  המטיילים 

כיס לטיול בטוח. מוזמנים לבוא לבקר.

6  טיפים
לטיול מוצלח בחול המועד 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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הנהלת "לאומית" התברכה אצל גדולי ישראל

חג האסיף כהלכתו – בעיר האבות!נחנכה עמדת 'מכבי' ב'מעיני הישועה'

טיפים: תזונה נכונה בחג

חדשה  שירות  עמדת  ומציבה  שירותיה  להרחיב  ממשיכה  מכבי 
שתשמש את באי בית החולים וחברי מכבי 

בחברון נערכים לחוויית ייחודיות בסוכות, כולל הפעלות ומופע 
ענק לכל המשפחה עם בני פרידמן, חיים ישראל ועוד

אורבך,   מריאנה  השהייה בסוכה, מלווה במזונות עתירי שומן 
דיאטנית בכירה בכללית עם טיפים תזונתיים הילה פלח

'לאומית  הנהלת  נציגי 
מנהל  בריאות':  שירותי 
המחוז, מר עודד שטמר, מנהל 
גלינסקי,  איתי  מר  ב"ב,  אזור 
החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל 
מנהל  רוזנשטיין,  אפרים  הרב 
אידלמן,  יהודה  המכירות, הרב 
מנהל לאומית ב"ב, הרב פישל 
ויזל וכן הרופא האזורי של אזור 
השבוע  זכו  אנטו,  ד"ר  ב"ב 
גדולי  של  במעונם  להתקבל 
ולהשמיע  ברק  בני  בעיר  הדור 
מוצלחת  שנה  סיכום  בפניהם 
בני  בעיר  ועשייה  פעילות  של 
שירותי  "לאומית  מטעם  ברק 

בריאות". 
חברי  החלו  הביקור  את 
מועצת  חבר  בבית  המשלחת 
ישיבת  וראש  התורה  גדולי 
פוניבז', מרן הגרי"ג אדלשטיין, 
אשר קבלם במאור פנים ושמע 
העשייה  על  המנהלים  מפי 

מרן  "לאומית".  של  העצומה 
הנהלת  את  בחמימות  בירך 

"לאומית, בשנה טובה.
בבית האדמו"ר מטשרנוביל, 
בחמימות  המשלחת  התקבלה 
את  בירך  האדמו"ר  רבה. 
הביקורים,  סבב  את  המנהלים. 
של  במעונו  המשלחת  סיימה 
ממודז'יץ, האדמו"ר  האדמו"ר 
עם  הרופאים  עם  שוחח 
החשיבות הרבה שיש בחיסונים 
בברכת  וחתם  סקר  ובבדיקות 

שנה טובה ומבורכת.
המרכז  מחוז  מנהל 
שטמר,  עודד  מר  ב'לאומית' 
"זכינו  הסיורים,  בתום  אמר 
השנה  ראש  לקראת  להתברך 
הערכת  את  ולשמוע  הבעל"ט 
שליט"א  ישראל  גדולי 
הבעל"ט  בשנה  גם  לפועלינו. 
לטובת  ולחדש  להוסיף  נמשיך 
בב"ב  הלקוחות  אלפי  עשרות 
בבריאות  זה  שיהיה  והעיקר   –

ובשמחה".

הילה פלח

מכבי שירותי בריאות, חנכה 
מידע  עמדת  האחרונים  בימים 
'מעיני  הרפואי  במרכז  חדשה 
הישועה', שתשמש את באי בית 
החולים במטרה לסייע לציבור, 
השירות  את  ולתת  לתמוך 
האיכותי  האדמיניסטרטיבי 
על  ולהקל  ביותר,  והמקצועי 

החולים ובני משפחותיהם.
הוקמה  השירות  עמדת 
הפעלה  שיתוף  מהסכם  כחלק 
לפני  כבר  שנחתם  המשמעותי 
למעלה משנה בין מכבי שירותי 
בריאות להנהלת המרכז הרפואי 
במסגרתו  הישועה',  'מעיני 
לקבל  מכבי  חברי  יכולים 
הרפואי  במרכז  רבים  שירותים 
ובמכונים שבו, מבלי שיצטרכו 
השירות  עמדת  מהעיר,  לצאת 
פתרון  ומאפשרת  ממותגת 

אדמיניסטרטיביות  בעיות 
לבית  המגיעים  מכבי  לחברי 
בשירות  לזכות  כדי  החולים 
 – זקוקים  הם  להם  הרפואי 
מומחים,  מרפאות  בעשרות 
ומחלקות  יחידות  מכונים, 
מיטב  ידי  על  המנוהלים 
בתחומם  הבכירים  הרופאים 

בישראל.
ראש  חסיד,  דבורה  הגב' 
"עמדת  במכבי:  המרכז  מחוז 
החולים  לבית  בכניסה  מכבי 
חלק  הינה  הישועה  מעייני 
הרפואי  הקשר  מהעמקת 

לרווחת הציבור.
"מכבי מובילה בבני ברק עם 
כ-50 אחוז מתושבי העיר, ולכן 
להרחיב  העת  כל  פועלים  אנו 
הרפואיים,  השירותים  את 
הציבור,  לצרכי  התאמתם  תוך 

ובפריסה הרחבה ביותר".

הילה פלח

השהייה   בזמן  השתדלו  
מאכילה  להימנע  בסוכה, 
וחטיפים  פיצוחים  של  מופרזת 

עתירי שומן וקלוריות.
פיצוחים,  אכילת  במקום 
ירקות",  "חטיפי  לאכול  ניתן 
יתר  השמנת  בכך  למנוע 
ויטמינים  זמנית  בו  ולהוסיף 

ותאית הדרושים לגוף.
אכילת  את  לגוון  אפשרי 
במקביל  למיניהם,  החטיפים 
ירקות,  חטיפי  לאכילת  
בפופקורן )ללא תוספת חמאה( 
אפשרי  שומן.  דלי  קרקרים  או 
פירות  בחטיפי  גם  לגוון 
לזכור  חשוב  כאן  אך  עונתיים. 
שהפירות מכילים סוכר ולכן יש 

לאוכלם במידה 2-4 ביום. 
ולשתות  להקפיד  גם  חשוב 
מים,  או  קלוריות  דלת  שתייה 

ולא שתייה ממותקת. 
קנקן  לדוגמא:  לשלב  ניתן 

לימונדה טרייה בשילוב נענע.
זמן  לנצל  כדאי  בכלל 
לאכילה  זאת,  חגיגית  ואווירה 

משפחתית משותפת.
מומלץ במקביל לנצל את זמן 
ארוחות  מלבד  בסוכה,  השהות 
משותפות, כמובן גם למשחקים 
מהנות  משפחתיות  ופעילויות 
אשר  דינמי,  דגש  עם  נוספות 
משפחתי  איכות  לזמן  תורמות 
ובמקביל גם מסייעות בשמירה 
על המשקל. )תרגילי התעמלות 
משותפים, משחקי כדור באזור 
פעם  של  חצר  משחקי  הסוכה, 

וכד' (.
במקביל  מומלץ  וכמובן 
המתאימים  הימים  את  לנצל 
בחיק  משפחתיים  לטיולים 
ספורטיבית  לפעילות  או  הטבע 

מהנה.

אלי כהן

בחברון  החגים  אירועי 
הפכו לשם דבר בעולם היהודי 
בעצרות  ובחו"ל.  בארץ  כולו 
זמרים  מופיעים  בחברון  החג 
חסידיים מכל הגוונים והעדות.

מבשרת  תשע"ח  שנת 
בחברון:  נוספת  טובה  בשורה 
הוכר  בחברון  היהודי  היישוב 
כרשות מקומית עצמאית, לרגל 
אירוע חגיגי זה יתקיים בחברון 
הופעות  הכולל  חגיגי  מעמד 
של הזמרים החסידיים הנודעים 
ישראל,  חיים  פרידמן,  בני   –
לתרבות  האגף  בחסות  ועוד, 

יהודית במשרד החינוך.
מקומה של  הוא  חברון  תל 
העיר הקדומה של האבות ודוד 
חפירות  נערכו  בתל  המלך. 
נחשפו  בהן  ארכיאולוגיות, 
ומרשימים  מפתיעים  חלקים 
בית  מימי  מקוואות  העיר,  של 

שני, ולידם מפעלים לייצור כלי 
חרס, יין ושמן.

יפתח  סוכות  המועד  בחול 
בו  ותוצע  למבקרים,  התל 
פעילות לכל המשפחה הכוללת 
ויצהר,  תירוש  דגן  הפקת   –
אבותינו  שעשו  כמו  בדיוק 
תוכלו  חברון  בתל  קדם!  בימי 
ואפיית  חיטה  טחינת   - לחוות 
פיתות )דגן(, דריכה על ענבים 
)יצהר(.  שמן  ייצור  )תירוש(, 
לייצר  הילדים  יוכלו  בנוסף, 
חותמות עבריות  בעצמם 
בחברון,  שהתגלו  לאלו  דומים 
וכמובן – להשתעשע במתקנים 

מתנפחים בתשלום סמלי. 
בלבוש  מיוחדים  מדריכים 
ימחישו  רחוב  ושחקני  מסורתי 
הקדומה  בעיר  החיים  את 
הסעות  החוויה.  את  וישלימו 
לחברון  יצאו  מיוחדות 
לפרטים  הארץ.  רחבי  מכל 

029965333



חוגגים סוכות בפארק הִמחזור חירייה

ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ע  ו ר י א

הלונה ג'אנק
בס״ד

סדנאות DIY יצירה 
בשימוש חוזר

פארק שעשועים 
"תוצרת חירייה"

סיור בעקבות 
משאית הזבל

סיור פל"א במפעל 
ה-RDF החדש

חוה״מ סוכות י״ח - כ תשרי תשע״ח )8-10.10.2017(

כרטיס יחיד: 35 ש"ח • כרטיס משפחתי )5 נפשות(: 150 ש"ח • ילדים עד גיל 3: ללא עלות • האירוע ממולץ מגיל 5 ומעלה

טלפון: 03-7396633
visit@hiriya.co.il :דוא"ל

חירייה - המרכז לחינוך סביבתי 	

פארק הִמחזור חירייה  

17:00-10:00  ימים א’-ג’ | 

 
  

מזכירות
ודוברות העירייה

בס“ד

זמני העבודה לקראת חג הסוכות

החל מיום שלישי, י"ג בתשרי ה'תשע"ח (3,10,17)
יהיו משרדי העירייה סגורים לציבור.

במקרים דחופים כתקלות בתאורה, מים, ביוב, 
תברואה וכדומה, ניתן לפנות בכל שעות היממה, 

למוקד העירוני "106".

בברכת שנה טובה וחג שמח
אברהם טננבוים

מזכיר העירייה ודוברה

במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
בברכת "מועדים לשמחה"

חנוך זייברט
ראש העיר

שלמה קוסטליץ
מחזיק תיק תרבות

מחלקת
תרבות

21:00עוזיאל 27ישיבת "תפארת מרדכי" לצעירים

21:00בן דוד 33ישיבת דעת תבונות

21:00קהילות יעקב 8בית הכנסת משכנות יעקב

20:45דבורה הנביאה 16ישיבת קנייני התורה

19:00קהילות יעקב 63בית כנסת שלום ורעות

21:30גוטליב 6בית כנסת בית בגנו

20:00רמב"ם 22חניכי הישבות רמב"ם- מימון

20:30ר' עקיבא 8 ישיבת גבעת רוקח

21:30אדמורי אלכסנדר 18בית מדרש חוג חתם סופר

20:00מנחם 22מוסדות בית אל

21:00הרצוג 15בית כנסת תפילה למשה

21:30מהרש"ל 12בית מדרש "יד סופר" ערלוי

21:00יהודה הלוי 22בית מדרש צאנז

20:45זכריה 4בית כנסת דברי שיר 

20:30וילקומירר 22ישיבת "דרכי משה"

21:00ר' עקיבא 79בית כנסת "יוצאי אורחות תורה"

21:00מעינה של תורה 4ישיבת תהילת שלמה

20:30חפץ חיים 1ישיבת משך חוכמה

22:00האדמו"ר מגור 49בית מדרש ראחמסטריווקא

20:30ר' עקיבא 78 )הגר"א 4(בית כנסת זכור ליעקב קהילת עדן

21:30שמעיה 12תלמידי ישיבת גרודנא

22:00דונולו 5בית מדרש סלונים

21:00אבן גבירול 33 פינת רמב"ם 32בית כנסת שומרי שבת

21:30אולמי קונקורדישיבה לצעירים שמשון הגיבור

21:30פרדו 2ישיבת חמד

19:30רבינובבית מדרש בויאן

20:30כהנמן 86מנין אברכים

22:00שלמה המלך 5ישיבת שערי תבונה

21:30יצחק שדה 5 ב'ישיבת קהילות יעקב

20:45בית יוסף 11בית הכנסת חוג חתם סופר שכון ה'

20:00השומר 14בית מדרש מנחת שלמה

יום חמישי
 מוצאי חג ראשון

ט"ו בתשרי

22:00אמרי ברוך 26בית כנסת שיח תפילה

20:30הרב שר 12ישיבת סלבודקה לצעירים

20:00ישעיהו 10חניכי הישיבות שם אבותי

21:00חזון איש 16בית מדרש באבוב

21:00הלפרין 14ישיבת משכן התורה

21:00חגי 10בית מדרש זוועהיל

21:00גיבורי ישראל 6ישיבת צעירים החדשה

22:00זבוטינסקי 138מעיני תורה למשה

21:00חבקוק 27ישיבת תורה ודעת

21:00הירקון 79קהילת בני הישיבות אור הצפון

21:30קובלסקי 9 א' )משפ' פרקש(בית כנסת בית תפילה

22:30שלמה המלך 25 ישיבת רבינו חיים עוזר

21:30קרית ויז'ניץבית המדרש המרכזי ויז'ניץ

20:45גניחובסקי 13חניכי הישיבות לב נבון קרית הרצוג

20:30רבי יהודה הנשיא 31 בית מורשת מרן

21:30חזון איש 51בית מדרש אוז'רוב

21:00זוננפלד 3בית מדרש בעלזא רמת אלחנן

20:15יצחק שדה 4ביהמ"ד בני תורה רמת דוד

20:30זבולון המר 14בית הכנסת המרכזי שכון ה'

22:30שלמה המלךבית מדרש ויז'ניץ

21:00אולם מאיר אהרונוביץ 31ישיבת היכל טוביה

19:30יצחק ניסים 13בית מדרש בעלזא "זכרון רפאל"

21:00רשב"ם 25דרכי דוד

יום ראשון
י"ח בתשרי

20:00הרב שר 10ישיבת סלבודקה "כנסת ישראל"

17:00אולם אור ישראל חבקוק 27בית כנסת אור יצחק 

20:00ירושלים 34בית מדרש ביאלא )רח' ירושלים(

19:30האדמו"ר מבעלזא 5בית מדרש המרכזי בעלזא

21:00הלפרין 14ישיבת זכרון מיכאל

20:30הלפרין 14חניכי תורה בתפארתה

18:00וילקומירר 10ישיבת חכמי לובלין

18:00מהרש"ל 20ישיבת קוידנוב

22:00מלצר 2בית מדרש  סטריקוב

21:00אדמור מגור 45בית מדרש מכנובקא בעלזא

21:00חבקוק 29בית מדרש טשערנוביל

20:30סוקולוב 25חניכי הישיבות כתב סופר

21:00יואל 18ישיבת שיח יצחק

21:00יואל 13בית מדרש סערט ויז'ניץ

21:30משולם ראט 12ישיבת ברכת יוסף

19:00שדרות תרפ"ד 3בית כנסת היכל שלמה

20:00מנחם בגין 48התאחדות האברכים 

20:30בני אברהם 1חניכי הישיבות בני אברהם

20:00אברמסקי 26ישיבת אור אליצור

20:00סירוקה 6נתיבות חיים

20:30אברמסקי 26בית כנסת צא"י נחלת סירוקה

20:00פיס נחלת משה רח' ראדזמיןישיבת ארחות תורה

20:30רוזנהיים 19בית מדרש ביאלא רמת אהרון

20:00גוטמכר 10בית מדרש סדיגורא

19:45שלמה המלך 25 בישיבת ר' חיים עוזר ישיבת שערי תורה

20:30יהודה נחשוני 3 )ביהכנ"ס היכל אברהם צבי(בית מדרש היכל הקודש ברסלב 

16:00בעל התניא 26 חיי עולם

20:00אנילביץ 29חניכי הישיבות שכון ג'

22:00אלשיך 5כולל ברסלב

19:00ארמונות חןחניכי הישיבות ק"ק תימן 

21:30חזון איש 74בית כנסת מרכזי שכון ג'

21:00קהילות יעקב 63 בית כנסת אשי ישראל

13:00ראב"ד 29אנחנו וצאצאינו

20:30נפחא 8-10בית מדרש דאראג

19:30גבורי ישראל 20עוצמה לתורה

20:00החלוצים 9מדרשיה לנוער "אור לנוער"

21:00חיי טייב 6קהילת חניכי הישיבות אבן ישראל

יום שלישי
כ' בתשרי

מוצאי שבת
י"ז בתשרי

19:30הרב קוק 38בית כנסת אהל אברהם

19:30ר' עקיבא 19 בית כנסת אהל משה

20:30רבי עקיבא 27בית כנסת הליגמן

20:00הרב בלוי 8בני הישיבות אלפי מנשה

20:30בן זכאי 38בית מדרש תפארת מאיר - אמשינוב

21:00ירושלים 40ישיבת קרית מלך

22:00אבן עזרא 4בית מדרש אשלג 

13:00יואל 18 קומה ב'בית כנסת נאות יוסף

20:00בהיכל בית המדרש ובאולם שמחת ישראל נתיבות עולם

20:00דב גרונר 48בית כנסת תל גיבורים

20:00ברוט 11בית מנחם חב"ד

20:00אבוחצירא 9חניכי הישיבות מנין אברכים

20:00רבי עקיבא 126בית כנסת חיי אהרן

16:30אברבנאל 50בית כנסת המרכזי קרית הרצוג

16:30הרב פרדו 2 חניכי הישיבות אהל יעקב ולאה

19:30בן זומא 21ישיבת קול יהודה

21:15אנילביץ 2ישיבת דרך התורה

21:00יהודה  הנשיא 47ישיבת משיב הרוח

20:00ברויאר 27בית מדרש לעלוב שכון ה'

20:00ארמונות חןבית מדרש עליון

20:30חדושי הרי"ם 16בית מדרש נדבורנה

יום שני
י"ט בתשרי  שמחת

בית השואבה

22:00צפת 14ישיבת ברכת אפרים

21:00ר' עקיבא 24בית כנסת זכרון משה

21:00הרצוג 31חניכי הישיבות מערב העיר 

21:30ר' ישראל מסלנט 7ישיבת בית מתתיהו

19:00ירושלים 1בית מדרש אלכסנדר

23:00חבקוק 20  בית מדרש מודז'יץ

19:00ראב"ד 20ישיבת פונוביז'

22:00הרב מלצר 5ישיבת פונוביז' לצעירים

20:30סירקין 8-10בית המדרש "היכל צבי" - לוקווע

20:30אבן שפרוט 3/5התאחדות האברכים הספרדים

20:30חגי 7ישיבת עטרת יוסף

21:30החלוצים 2בית הכנסת בני הישיבות

21:00ברוט 20חניכי הישיבות פרדס כץ משכנות שמעון

21:00החלוצים 2בית כנסת יסודות

22:00הירקון 79ישיבת שער התלמוד

21:30גניחובסקי, כיכר ה 11מנין אברכים קרית הרצוג

21:00הגליל 10בית כנסת ישמח ישראל

21:00אברמסקי 26בית כנסת נחלת סירוקה ק. הרצוג

21:30אברבנאל 48בית כנסת פתח הדביר

20:00יצחק מאיר הכהן 6 בית כנסת אביר יעקב

21:00יעל 3בית הכנסת המרכזי "אשכנז"

20:00יעל 3ישיבת שערי דוד

17:30רבי אבא 7ישיבת פוניבז'

20:30גורדון 6קהילת אברכים שיכון ג' 

20:00חידושי הרי"ם 4מוסדות תורה וחסד תפארת התלמוד

23:45עזרא 72ישיבת משכנות התורה

יום חמישי
מוצאי ש"ת

הקפות
     שניות

"מי שלא ראה שמחת בית שואבה לא ראה שמחה מימיו"



י”ב - י”ג בתשרי
תשע”ח           

2-3/10/2017

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

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,950,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________
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3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 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)39-39(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,260,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך יעקב, 054-4901948

באר שבע

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

מושכרות ב- 5,500 ש"ח 
הכול משופץ, 3,300,000 

גמיש. 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

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

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

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

 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

 בבלעדיות וילה בעליון 
9 חד'. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

 

וילות ובתים

 דירת גן 4 חד' בעליון, 
1,850,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן 
052-3251213)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 חד' גג +היתר 
ביד לבניית עוד דירה על הגג 

בטאבו!! ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

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

1,090,000 ש"ח. אור- לנכס 
050-9500075)39-39(_____________________________________________

 בפרדס כץ בחיים לנדאו 
בתחילת בניה בהזדמנות!!! 

1,180,0001 ש"ח. תיווך-  3
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 
מחולקת ל- 4 + גג 

4,500,000 ש"ח. תיווך- ישוב- 
_____________________________________________)39-39(הארץ 052-7168090

 בלעדי באזור זכריה 
דופלקס 5 ח' במקור 7 קומה 

ג' מושקעת מאד, חזית, 
אופציה למעלית, 3 מליון ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 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 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בחזון איש 
דופלקס 6 חד' 200 מ"ר ק"ג 

)מעלית בתכנון(+ חניה, 
ניתנת לחלוקה, משופצת, 3 
כ"א, חזית, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

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

2,000,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בהבנים דירת גן חדשה 
מקבלן+ חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-7168090 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בטבריה דופלקס מפואר 6 
חד'+ חניה, 2,300,000 ש"ח. 

תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

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

משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 הזדמנות פז!!! בשיכון 
ג' 65 מ"ר, בנין חדש רק 

1,230,000 "הראשון בתיווך" 
054-30-50-561)39-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל 
5 חד'+ מרפסת שמש 130 

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמב"ם בבנין חדיש 5 חד' 110 

מ"ר ק"ב+ מעלית+ חניה, 
חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' ברביעיות 150 
מ"ר מחולקת ל- 4 חד'+ דירת 

2 חד'+ חצר גדולה, ק"ק, 
משופצת, 2,900,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,500,000 

ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 באברבנאל 6 חד' 145 
משופצת מהיסוד חצר ענקית, 
2,340,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 

050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,200,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-508742)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבנין חדש, 4.5 חד' 100 

מ"ר, ק"ב+ מעלית, 3 כ"א, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש 2,300,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד' 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה+ יחידת הורים, ק"א+ 

חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

מעלית+ חניה, מושקעת 
ביותר, 2,150,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות 

2,200,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבניה חדשה, 4 חד'+ אופציה 

ליחידה, החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 

03-8007000 052-3344721)39-39(_____________________________________________

 במימון 4.5 חד'+ מעלית, 
מרפסת שמש, מרווחת 
2,150,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-7168090 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בוינרב 4 חד' כ- 100 מ"ר 
קומה ג' ללא, 1,590,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' כ- 100 
מ"ר משופצת כחדשה+ חצר 
גדולה 1,780,000 גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)39-39(הקריה 050-3000121

 בברטנורא 4.5 חד' 104 
מ"ר+ מרפסת סוכה 12 מ"ר 

קומה נוחה ללא, משוצת 
מהיסוד, 2,200,000 גמיש. 
_____________________________________________)39-39(נדל"ן הקריה 050-3000121

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

עם מעלית וחניה ק"א, 
עורפית, 1,650,000 

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

 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 4 חד' באזור 
אבוחצירא קומה 2.5 חזית 
מפוארת+ אופציה לסוכה, 

1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרצוג 4 חד' 105 
מ"ר. בנוי 65 מ"ר, מעטפת 40 

מ"ר, ק"ב 1,780,000 ש"ח.
_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308 

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

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדש 4 
חד' 100 מ"ר, ק"א+ מעלית+ 

חניה, 1,650,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בעזרא שיכון אגו"י 
4 חד' 90 מ"ר מחולקת ל- 3 
חד'+ יחידה משופצת, ק"א, 
חזית, 2,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 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 2,500,000 גמיש. 

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(_____________________________________________

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

חזית עם מעלית וחניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה )66 מ"ר(, 

ממוזגת, 850,000 ש"ח.
_____________________________________________)40-40(תיווך יעקב, 054-4901948

 בתיווך בנע"ם, מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ, 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה,
 054-7477054/03-5444815

_____________________________________________)40-40(מוטי

 ברב אסי! 6.5 חד' + 
יחידה, ק"ג, חזית, משופצת, 

3,200,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 במימון, פנטהאוז 
מחולקת ל- 2 יחידות, 
מפוארת 80/80 מ"ר 

אופציה לטאבו משותף. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)40-40(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 6 
חד' )כולל יח"ד(, כניסה 

פרטית. "מקסימום נדלן" 
054-4340843)40-40(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, ק"7, 105 מ"ר 
בנוי + 160 מ"ר גג, עם 
נוף מדהים עד הים!! + 

חניה. "מקסימום"
054-4340843)40-40(_____________________________________________

 בשיכון-ג', דופלקס 4 
חד', 105 מ"ר, אופציה 

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)40-40(בועז' 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,550,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי חייא 16, 
טריפלקס 7 חדרים, קומה 2, 
200 מ"ר + מרפסת שמש, 

חניה. דוד גרוס רימקס,
072-3263850)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בדניאל 28, 
דופלקס 7 חדרים, קומה 2, 
300 מ"ר, משופצת, חניה, 

מרפסת שמש. דוד גרוס 
_____________________________________________)40-40(רימקס, 072-3263850

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 

משופץ, מעלית, גג 
בנוי, ניתן לעשות טאבו 
משותף או לחלק. תיווך 
ש. מאירוביץ רח' הרב 

קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג' על השדרה! 
5 חד' חדשה!! ק"ב, חזית, 
מעלית, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א! *6 חד' 
ענקית, ק"ה + מע' + תשתית 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 
*פנטהאוז, ק"ז, 260 מ"ר, 

3,450,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות, 5 חד', 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מיידי! 

2,200,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, 5 
חד' + 1/2 + אופציה לבניית 
סוכה, קו'1, מיידי. "רי/מקס" 
משה דסקל, 050-5926021 

_____________________________________________)40-40(למתווכים שת"פ מלא

 בחגי בבנין בוטיק, 
חדש, 4 חדרים + מעלית 
וחניה, 3 כיווני אוויר, רק 

ב- 1,950,000, גמיש. 
להב נכסים,

050-4177750)40-40(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
הראשונים בבנין חדיש, 4 
חדרים + סוכה, מרפסת 

שמש ומחסן, רק ב- 
1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 050-4177750

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 
ויפה, 80 מ"ר. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)40-40(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד', מטבח 

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)40-40(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, מרווחת, 

מעולה + נוף. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)40-40(_____________________________________________

 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"
052-2452820)40-40(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית! בבניה מתקדמת, 

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

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בשדרות-ויז'ניץ, 3.5 חד' 
+ אופציה ממשית, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

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

_____________________________________________)40-40(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות, בבן גוריון 67 
פונה לטבריה, דירת 3 חדרים, 
קומה 3, 80 מ"ר + אופציה. 

דוד גרוס רימקס,
072-3263850)40-40(_____________________________________________

 במימון פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 

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

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)40-40(_____________________________________________

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

מ"ר במצב מצוין, מחיר 
מציאה - "מקסימום 
_____________________________________________)40-40(נדלן" 054-4340843

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

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

"מקסימום"
052-2452820)40-40(_____________________________________________

 תיווך, 3 חדרים בבנייה, 
כ- 65 מ"ר בנוי שלד, אזור 

קריית הרצוג בהזדמנות, 
1.35 מליון, הקודם זוכה. 

 ,03-5444815/054-7477054
_____________________________________________)40-40(מוטי

 תיווך 3 חדרים אזור 
המכבים, כ- 55 מ"ר, משופצת 

+ אופציה גדולה, קומה ב', 
1.2 מליון, גמיש, הקודם זוכה. 

 ,050-5765449/054-7477054
_____________________________________________)40-40(דוד

 במימון, 3 חד' + חצר 
+ מחסן, 1,600,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 וילה מאוד מפוארת, 
חלומית, בהר שלום, 3 
מפלסים, 400 מ"ר עם 

מעלית שבת, 7,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים
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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

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

לפרסום
03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 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

צפת

2-2.5 חדרים

קריות

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

קריית מוצקין

גבעת שמואל

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

החלטה. FOX נדל"ן,
050-6925400)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בסוקולוב 2 חד' 60 מ"ר 
+ אופ' 60 מ"ר, כולל רצפה 

ועמודים, ק"ב 1,400,000 ש"ח 
* באזור יחזקאל 2.5 חד' 60 

מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, שמורה, 
חזית, 1,390,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' 2 חד' 50 מ"ר 
+ רשיון ביד לעוד 30 מ"ר בצד 
ו- 50 מ"ר בגג, ק"א ואחרונה, 

1,850,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)39-39(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 באבוחצירא משופצת 
מהיסוד, גג בטון+ אופציה 3 
כ"א, 1,350,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 054-2545420 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 ביונתן 3 חד' ענקית, ק"א, 
חזיתית, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך- ישוב- הארץ -054
03-8007000 2545420)39-39(_____________________________________________

 פרויקט חדש בשרי ישראל 
יפו, דירת 4 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 פרויקט חדש בשרי ישראל, 
יפו דירת 2 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה, משופצת מרוהטת, 

תשואה 8800, 1,580,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. תיווך 050-4104044

 במרכז העיר דירת שותפים 
משופצת כחדשה להשקעה, 

תשואה 7200, 1,530,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. תיווך 050-4104044

 טרומפלדור 5 חד', קומה 
ג' עורפית, מעלית, חניה, 

מרפסת סוכה גדולה, ממד, 
מחיר 2,000,000 ש"ח. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 ביהודה הנשיא, 5 חד', 
100 מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד, חניה. 058-4482760 

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

 באורלנסקי/ אחד העם 5 
ח' + ממ"ד+ מעלית, מרפסת 

סוכה! מיידית! 1,880,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. 050-4811122

 בהזדמנות באזור ברוידה 
1,230,000 ש"ח. 

052-2948691)39-39(_____________________________________________

 במרכז העיר בברנדה 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

משופצת, 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך 050-4104044

 בעמישב, 3 חד', 70 מ"ר, 
קומה 3, לפני תמ"א, מוארת, 

שמורה ומסודרת. 
 058-4482760

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

 בפיק"א המבוקש, 3 חד', 
90 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

הכנה למ"ש/ סוכה.
058-4482760 איציק ברנט 

_____________________________________________)39-39(רימקס

 במנחם בגין, 3 חד, קומה 
2, מ"ש/ סוכה, חניה.

058-4482760 איציק ברנט 
_____________________________________________)39-39(רימקס

 בדף היומי 3 ח'+ חצי 
משופצת ויפה 3 כ"א, ק"א 
)מושכרת ב- 3,500 ש"ח( 

1,280,000 ש"ח. 
050-4811122)39-39(_____________________________________________

 מציאה, לל"ת, במרכז 
השקט, 3.5 חדרים+ יחידת 

הורים, 3 כ"א, משופצת, 
_____________________________________________)39-42(ממוזגת. 054-8091901

 בפינס 2 ח'+ הול ק"ב  
)מושכרת ב- 2,700 ש"ח( 

מסודרת ויפה, רק 955,000 
ש"ח. 050-4811122 

050-6610501)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 רחוב הרצל המבוקש 4 ח' 
פלוס מרפסת, מצב טוב, 
_____________________________________________)39-39(830 אלף. 050-3202551

 במתחרדים 3 ח' 
משופצת, מרפסת לנוף, 

אופציה גדולה לבניה, 
_____________________________________________)39-39(570 אלף. 052-8045458

 טיפול השכרה מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה- מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)39-39(ושיווק פרויקטים 04-8441111

 דירות עם גינה, 4 חד' 
החל מ- 670,000 ש"ח בקרית 

אתא. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)39-39(_____________________________________________

 בק. אתא, סוקולוב, 4 
חד', ק"2 מחיר הוגן! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)39-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות! 5 חד', 
בשכונה החרדית מול עתידים 

ורמת החיל. 052-8211511 
_____________________________________________)39-42(תיווך עמיחי

תל אביב

פתח תקווה

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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

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

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

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

054-6856793)37-40(_____________________________________________

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

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

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

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

גבעת שמואל
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

 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

 בבלעדיות בריף 3.5 חד', 
2 מרפסות, מושקעת, 3,600 

ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

אלעד

 תיווך להשכרה מבחר 
עצום של דירות בפ"כ וב"ב 

2-3-4 חדרים, מחירים מיוחדים 
מרוהטות חלקית. 

050-5765449 054-7477054)39-39(_____________________________________________

 דירת 4 חד', ק"ב, 2 
שרותים, פינויי מיידי. לל"ת 

052-7170746 054-5458100)39-40(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-39(נאור נכסים 054-4566453

 בשכון ה'- בשח"ל, 
חדשה, 3 חד', מוארת, מיידית, 

מרוהטת, מושקעת, 3,800 
_____________________________________________)39-40(ש"ח. 054-6108092

 שלמה בן יוסף 3 חדרים 
קומה ב', 3,400 ש"ח. -077

2050410 050-5750880 אורי 
_____________________________________________)39-39(תיווך אדוארד

 בלעדי ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה 3700 ש"ח. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בביל"ו, 2, יפיפיה, ממוזגת 
ומאובזרת, כניסה נפרדת. 

050-4192808)39-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת 2 
חדרים יפה ומרווחת, כיורים 

כפולים, דוד שמש. טל': 
052-2899085)39-42(_____________________________________________

 כ- 35 מ"ר, חדשה, 
מפוארת, ממוזגת ומרוהטת+ 
סוכה, ק"ב, בבנימין אברהם, 
_____________________________________________)39-39(2,600 ש"ח. 052-7691171

 דירת חדר+ מטבח+ 
שירותים כ- 33 מ"ר, משופצת 
ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. נאור 

_____________________________________________)39-39(נכסים 054-4566453

 יח' דיור, חדשה מפוארת, 
באבן גבירול, 2,850 ש"ח. 

052-7607764)39-40(_____________________________________________

 בחדשה, יוני נתניהו קומה 
1 4 חד' מיידית. "רי/מקס"- 
_____________________________________________)39-39(משה דסקל 050-5926021

 בהנשיא 3 חדרים קו'4 
משופצת מהיסוד, מיידית. 

"רי/מקס"- משה דסקל 
050-5926021)39-39(_____________________________________________

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

1,520,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3.5 חד' 
85 מ"ר ק"ג + א. בגג בטון 

+ חניה, חזית, מושקעת 
)מעלית בתכנון(. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3.5 חד' 
כ- 80 + אופ' 3 כיווני אוויר, 

1,450,000. נדל"ן הקריה 
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 3.5 חד' בר' עקיבא 
אזור גן ורשא 80 מ', ק"ק 

עם חצר 3 כ"א, מתאים 
גם לפעוטון, 1,560,000 

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

03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, אזור 
מצוין, 3 חד' ענקית+ מרפסת 
שמש 90 מ"ר ק"א+ מעלית, 

חזית, 1,700,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באזור פרמישלאן 
בבניה דירות 4 חד' 75 מ"ר 
1,180,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 3 חד' 
75 מ"ר ק"ב+ מעלית חזית 3 
כ"א, מעט דיירים, משופצת, 

1,570,000 ש"ח פינוי מיידי. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

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

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

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

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)40-40(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
בז'בוטינסקי 45, כ- 70 
מטר, קומה 1, אופציה 

להרחבה ל- 85 מטר 
באישור העיריה, ירידת 
מחיר, חייבת להימכר, 

ח"ש 1,335,000, 
השקעה טובה,
050-4174049)40-40(_____________________________________________

 ברחוב יונתן 24, 
דירת 3 חדרים, קרקע, 

משופצת קומפלט, שמש 
כל היום, חייבים לבוא 

לראות, 1,550,000 ש"ח,
050-4174049)40-40(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
3 חד' כ- 65 מ"ר קומה ג', 

גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 3.5 ח' כמו 
4 באזור הירדן קומה א' 

עורפית מרווחת+ סוכה, 
מיידי, 1,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב בנין חרדי 

משופצת, 1,370,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)39-39(_____________________________________________

 3 חד'+ מרפסות 
כ- 85 מ"ר משופצת+ אפ' 
לבניה ק"א, ברח' אהרונסון 

1,790,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

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

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)40-40(רימקס, 072-3263850

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

וילות ובתים
 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 

מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)40-40(דסקל, 050-5926021

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

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

050-5926021)40-40(_____________________________________________

 ברמב"ם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)40-40(משה דסקל, 050-5926021

 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 
משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)40-40(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,300,000 ש"ח.

_____________________________________________)40-40(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 )155 
מ"ר(, משופץ, נוף, גישה 

נוחה, 2 כ"פ, חצרות פרטיות, 
2,490,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: קוטג', 6, 
משופץ + מחסן 25 מ"ר, 
גינה 100 מ"ר, נוף, גישה 

נוחה, 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-5713375

וילות ובתים

נתיבות
 להשקעה, ענקית, 2 

דירות שרשומות בדירה אחת 
לבנתיים )אחת דירת גן, חצר 

מקדימה ומאחורה, 4.5 חדרים 
+ דירה ק"א 3 חדרים + 

מרפסת(, רק 1,280,000 ש"ח. 
מחיר מצחיק!! תיווך ארץ 
_____________________________________________)40-40(הצבי, 052-5253470, צבי

4-4.5 חדרים
 מציאה גדולה, קומה 
ראשונה, חרדי, 4 חדרים + 

מרפסת סוכה, קרובה לרכבת/
בתי ספר וגנים/מרכז קניות 

ועוד, רק 780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(ארץ הצבי, 052-5253470

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

110 מטר, מ.שמש/סוכה, 
43 מטר + ממ"ד + גג בגודל 

הדירה, מעלית/שבת וחניה, 
2,650,000. אתי,

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)40-40(טרגט

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

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

_____________________________________________)40-40(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)40-40(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת שותפים 
מעולה להשקעה, תשואה 

6000 ש"ח, 1,380,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך 050-4104044

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

03-9301122)40-40(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבנין מפואר, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

דופלקסים
 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 

דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 
_____________________________________________)40-40(מ"ר, 03-9301122

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

_____________________________________________)40-40(מ"ר, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בחיים 
כהן, דירת גג מדהימה, 5 

חדרים משופצת קומפלט, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

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

_____________________________________________)40-40(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)40-40(חניות, 03-9301122

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

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

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

03-9301122)40-40(_____________________________________________

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

03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)40-40(דרים טרגט

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)40-40(_____________________________________________

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

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
4 חדרים, מרפסת שמש, חניה 

_____________________________________________)40-40(מקורה ומחסן, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בברנדה, 4 
חד', 108 מ"ר, מרפסת שמש, 

_____________________________________________)40-40(12 מ"ר ומחסן, 03-9301122

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

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

_____________________________________________)40-40(דרים טרגט

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

_____________________________________________)40-40(דרים טרגט

 בבלעדיות בסלומון השקט 
והמבוקש! 4.5 חדרים, ענקית, 

כ- 115 מ"ר!! משופצת 
חלקית, יחידת הורים, 

מאווררת, רק 1,460,000, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט, 

_____________________________________________)40-40(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)40-40(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)40-40(על הגג, מציאה! 03-9301122

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

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 דירה בדמי מפתח, קומת 
קרקע, 3 חדרים, מרווחת + 
מרפסת גדולה, 1,290,000 

ש"ח, 054-6416251,
053-3365580)40-43(_____________________________________________

 בהרצל )רוטשילד( 
מחולקת ל- 3 יחידות, הכנסה 

7,600 ש"ח, משופצת, רק 
1,245,000 ש"ח,

050-4811122)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות! 
בארלוזורוב המבוקש! 3 

חדרים, מסודרת, מאווררת, 
מעלית, חניה בטאבו, רק 

1,420,000, לפרטים נוספים: 
_____________________________________________)40-40(רם נכסים, 054-5566145

 בלב המדרחוב, 110 
מ"ר, 4 חד', מרפסת לנוף 

+ צימר יוקרתי נפרד, 
אופצייה להפוך את הנכס 
ל- 4 צימרים, אזור מרכזי 

ומבוקש, 1,350,000 
ש"ח, ללא תיווך,

053-7361080)40-40(_____________________________________________

 דירת 3 חד' עם 
מרפסת גדולה צופה 

לנוף, אופצייה מיידית 
לבניה של כ- 80 מ"ר, 
משופצת, אזור חרדי! 
640,000 ש"ח. שניר, 

052-2888181)40-40(_____________________________________________

 3 חדרים בחתם סופר, 
מוארת וממוזגת, 2 מזגים 

כחדשה, קומה א' + 
מרפסת סוכה, מיידי, 

4,300 ש"ח,
052-7617711)40-41(_____________________________________________

 תיווך. להשכרה, 2 
חדרים, כ- 50 מ"ר, קומה 

נמוכה, לדתיים בלבד, 2,400 
ש"ח, מיידי, הקודם זוכה, 

 ,03-5444815/054-7477054
_____________________________________________)40-40(מוטי

 במלצר! 2.5 חד', 50 
מ"ר, ק"כ, הכול חדש, מיידי, 
3,900 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 2 חד', 
ענקית!!! חדשה מקבלן, 

מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-40(חזית 054-3034375

 בבעש"ט, 1.5 + מרפסת 
מקורה כחדשה, מרוהטת 

וממוזגת, 2,800 כולל הכל. 
*חדר קסום לפגישות/ללינה 

על בסיס יומי,
054-8435119/7)40-40(_____________________________________________

 יח' דיור, 2 חד', בעוזיאל, 
ק"ה + מעלית, חדשה, 

ממוזגת ומרוהטת, יפיפיה, 
054-3455437)40-43(_____________________________________________

צפת
 ברח' ירושלים, דירה 

חדשה מקבלן, 4 חד' 
גדולים, יח' הורים, 

150 מ"ר, נוף לרשב"י, 
מיידית, מעלית, 4,200 

ש"ח. שניר,
052-2888181)40-40(_____________________________________________

 באזור הישן, במרכז, 2 
דופלקסים חדשים, אחת 

מעל השניה, עם גינה/
גג, עם מעלית ליחידה 
עליונה, גימור מפואר, 

3,300,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

דופלקסים
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■ 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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

■ 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

■ 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(_____________________________________________

 סוויטה מפוארת 
ומפנקת+ ג'קוזי ודירת אירוח 
ל- 10 נפשות+ בריכת שחיה 

_____________________________________________)39-50(ביישוב דתי. 050-6901390

גליל עליון

 שלוש יחידות דיור עם חצר 
מתקנים, דשא, גג עם נוף, גם 

לקבוצות ויחידים. 
054-8450432)39-42(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-38/18(_____________________________________________

 וילת נופש מפוארת+ 
בריכה בכפר חב"ד 

)ל- 12 איש(, ליומי ושבתות. 
054-6207770)39-42(_____________________________________________

כפר חב”ד

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-38/18(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 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

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

עסקים

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

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(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות
 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(_____________________________________________

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

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

 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

 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(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני ברק 
ברח' רבי עקיבא 1,300,000 

ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני ברק 
בהרב קוק/ רבי עקיבא, 63 
מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-7168090 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)39-39(_____________________________________________

 להשכרה בנין בבני ברק 
בקרית הרצוג, 1,500 מ"ר 
בנוי 65,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 054-2545420 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

מבנים

 מגרש לבניה רוויה בק. 
אתא, מסחרי ומגורים. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)39-39(_____________________________________________

 בחיפה מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)39-39(ושיווק פרויקטים 04-8441111

■ 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

משרדים

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

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

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

 ב"בית ברק" מול מכון 
מור משרד להשכרה ממוזג, 

לקליניקה לעו"ד ולייעוץ, מיידי, 
2,000 ש"ח. 054-3975683 

03-5704670)39-39(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

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(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

 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(_____________________________________________

בני ברק

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

בר יוחאי

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

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

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

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

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

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

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים. ע"י 
_____________________________________________)39-42(גן ורשה- 052-7623544

השקעות

 עבור פטנט, דרושים 
משקיעים שותפים 

רציניים, הפטנט נמצא 
בשלבים מתקדמים 

_____________________________________________)32-39(ביותר, 054-6970525

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 055-9989772

 השקעה גדולה, משרדים 
בבלעדיות ברחוב בר כוכבא, 
קומות 18/19, נוף לים, 20 
מטר כולל ריהוט ומיזוג, רק 
400,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)40-40(הצבי, 052-5253470, צבי

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-14/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

חדש!
משחק

אינטראקטיבי

עמדת 
תותחנים

חדש!
 משחק 

אינטראקטיבי

פתוח למשפחות בחול המועד סוכות
ראשון, שני, שלישי

י“ח, י“ט, כ‘ תשרי 8,9,10/10/17
בשעות 10:00-17:00

חניה בשפע, 
אתר ממוזג

צמוד לתחנת הרכבת 
בכפר חב“ד

לפרטים נוספים: 03-9606367

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-36/18(_____________________________________________
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לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

■ 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

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(_____________________________________________

אבידות

■ 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

 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

 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

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

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

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 דוד שיפוצים- כל עבודות 
השיפוצים, הריסה, בניה, טייח, 
צבע. 0522-784729 המלצות 

_____________________________________________)39-42(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-13/18(_____________________________________________

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרום בכ"ד אב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8410467

 מהמכירה בווגשל ביום 
חמישי פרשת ניצבים וילך 

_____________________________________________)39-40ח(054-8466860

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט- חיפה. 

_____________________________________________)39-40ח(055-6701554

 דרוש סוכה מעץ/ ברזלים 
בתרומה/ סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)39-40ח(לאברך. 054-7432011

 אם ברשותכם סוכה/ סכך 
שאינכם צריכים, בן תורה 

_____________________________________________)39-40ח(ישמח לקבלם. 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/ במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)39-40ח(תורה. 054-8432271

 רוכש במזומן אלבומי 
מדבקות שונים כגון אלבומי 

_____________________________________________)39-40ח(תמונות רבנים. 054-2509001

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כח 
ג'וניור אלקטרה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)39-40ח(אלקטרה. 052-3595314

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)39-40ח(מקרר קטן. 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)39-40ח(בב"ב. 050-6651365

 מעונין לקנות פאקטים 
של סיגריות מאוקראינה 

עד 160 ש"ח. 
054-8419714)39-40(_____________________________________________

ריהוט

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

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

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 052-7396092

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות 

_____________________________________________)39-40ח(280 ש"ח. 054-8518182

ZM- שלט חדש דגם 
906N מתאים למזגנים 

תדיראן/ טורנדו 60 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש 30 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 33 
ליטר, לבן 220 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-2727474

 למכירה מקרר צבע לבן, 
beko )בקו( 450 ליטר 800 

ש"ח במצב מצוין. 
052-3548715)39-41(_____________________________________________

 מכונת כביסה קריסטל 5 
ק"ג, כחדשה, במחיר מציאה. 
054-6664615 052-5452332)39-40(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-42(בני ברק 054-4584974

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
מצב טוב, 200 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 למכירה כורסא עם 
מסאז' 5 מנועים במצב טוב 

צבע שחור, בפ"ת, 200 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 כורסא מעור במצב טוב ב- 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-3763582

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים במצב מצוין, 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח. 052-2490258

 ארונות אמבטיה כחדשה+ 
כיור+ מראה+ אפשרות לברז 

רוחב 60 ס"מ, 390 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת במצב מצוין, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד 500 
ש"ח. צבע עץ כולל כוננית 3 

מגירות. כוורת מחולקת ל- 
ארבעה כולל שידת 4 מגירות 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח. 052-6140800

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

במחיר מדהים! 200 ש"ח. 
050-4171813)39-42(_____________________________________________

 ארון 180X75X50 ב- 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שידת טואלט במצב 
מצוין! סגנון עתיק חום כהה 

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח. 050-4135002

 ספסל מרופד צבע חום 
105 ס"מ+ ארגז )בעומק 8 

ס"מ( 150 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

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

הלוואות ומשכנתאות
בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

 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

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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

התקנת דלתות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

 ייעוץ רפואי ונפשי 054-3815710
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

 054-4934001
Jacodkov@gmail.com)39-42(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

לחתונות 
0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

מעונות

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(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

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

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

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

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)39-50(שקל. 054-4543701

 "מטבחים יעקב"- 
מטבחים במבצע, מטבח 

תחתון+ עליון עד 2 מטר, 
עם שיש וכיור- מסנדביץ+ 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח. 
052-7297530)39-41(_____________________________________________

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-46(050-2340973 - אילן

נגרות

יעוץ ועזרה

 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

 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(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-14/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 נמצא ספר תהילים של 
מלכות וקסברגר בחודש אלול, 

בקו 161 ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)40-41ח(050-4103801

 נמצא סידור כיס בב"ב, 
052-7109715 באין מענה ניתן 

_____________________________________________)40-41ח(להשאיר הודעה

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)40-41ח(055-6701554

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארקים 

_____________________________________________)40-41ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצאה עגלת תינוק 
מחברת בייבי ג'וגר בר"ה בבני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 03-6743356

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-8432271

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

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

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 מעוניינים לקנות פלאפון 
כשר, תקין לחלוטין, עד 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8454536

 דרושה מכונת כביסה 
גדולה וכן מייבש כביסה 
למשפחה ברוכת ילדים 

_____________________________________________)40-41ח(בירושלים, 052-7140922

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש ארון 3-4 דלתות וכן 
מיטת הי-רייזר, בירושלים,

_____________________________________________)40-41ח(052-7140922

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)40-41ח(לאברך, 054-7432011

 למשפחת אברך דרושים 
מיטה וארון בגדים,

_____________________________________________)40-41ח(058-3242551

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-41(_____________________________________________

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב פנטיום 4, 
בהזדמנות, ב - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2727474

 מיני מקרר כחצי מטר 
גובה ורוחב, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 03-6032660

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום, מסמכים ועוד, 
מסך גדול מגע, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 052-2437292

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תוכנות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תוכנות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפולי" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-5823874

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)40-41ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 מכונת תפירה 
תעשייתית, מצב מצוין, 1,000 

_____________________________________________)40-41(ש"ח, 050-4109790

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
YAMAHA + כסא )דרוש 

תיקון קל(, 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 בלוטוס חוט נשלף, חדש, 
_____________________________________________)40-41ח(55 ש"ח, 052-7663458

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. ק. הרצוג 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב 500 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 053-8248862

 למכירה מקרר צבע לבן 
בקו, 450 ליטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(במצב מצוין. 052-3548715

 מטען לאופניים חשמליים 
)36 וולא( 120 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)39-40ח(052-8318303

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
במצב טוב מאד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים. 050-4154208

 ברה"ע למכירה מקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח. 054-4327919

 מכונת כביסה כחדשה 
500 ש"ח. מדיח כלים קינג 
גדול 250 ש"ח. מחמם מים 
זק"ש 100 ש"ח. מגפון 100 

ש"ח גמיש. פרוזקטור 50 ש"ח 
גמיש. מנגל חשמלי 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(חדש.  054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח.
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מסך דק למחשב 90 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מקרר 450 ליטר ללא 
קרח, עוד מעולה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8428037

 ספפה נפתחת לשתיים, 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, 053-3120620

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 שידה חדשה לגמרי + 
מראה ענקית ומגירות, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 02-5371677

 ספת נוער משולשת, צבע 
ירוק זית במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 02-5371677

 ספריית נוער צבע ירוק 
זית במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 02-5371677

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת , 170 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(פלאפון: 050-9089110

 ארון 2 דלתות, גובה 160, 
יפה וחזק, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8447917

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת, מצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד - 500 
ש"ח, צבע עץ כולל כוננית, 3 

_____________________________________________)40-41ח(מגירות, 052-6140800

 כוורת מחולקת לארבעה 
כולל שידת 4 מגירות - 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-6140800

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-3286875

 מיטת "אלונקה" כחדשה, 
100 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4135002
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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"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

 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

 נעליים עם שרוכים, 
אפורות, לבחורות, מ' 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 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

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 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

 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

 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  נטסטיק דור 3 וחצי כחדש 
120 ש"ח. בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8426180

 אופניים לילד גיל 8-12 
120 ש"ח. ק. הרצוג

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-40 70 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 תליונים כסף טהור 
לשרשרת, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 צמיד כדורים ליזר 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(כסף טהור. 052-7157077

 נעלי קדס נערות, שחור 
מידה 39-40, 50 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 סוכה מברזל עם דפנות בד 
_____________________________________________)39-40ח(450 ש"ח. 054-7938941

 מזוודה גדולה צבע שחור, 
במצב מצוין 100 ש"ח בי-ם. 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 בית מנורה יפה לשתי 
פלורוסנטים, צבע נחושת 80 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. בי-ם 054-2633790

 משקפת מקצועית, 
הגדלה פי 20 של חברת 

Bushnell האיכותית, 400 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. י-ם 054-2633790

 סוכת ברזלית 350 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432014

כללי

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)40-43(_____________________________________________

 למכירה בב"ב סוכה 
מהודרת וגדולה דפנות עץ 

חזקות וגבוהות במיוחד. 
054-4502728)39-40(_____________________________________________

 למכירה זוג כנרים רגילים 
+ 3 גוזלים ב- 450 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7175776

 ג'ק לרכב 50 ש"ח. שטיח 
_____________________________________________)39-40ח(גדול 100 ש"ח. 054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 

גמיש. סיר לחץ 50 ש"ח 
גמיש. מפזר חום 25 ש"ח. 
קשתות לרכב 100 ש"ח. 

קסדה לאופנוע 50 ש"ח טלית 
כחדשה תמני 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 50 
ש"ח. חדש! מאוורר טורבו 

"20 200 גמיש. צידנית ענק 
כחדשה 250 ש"ח גמיש. 

סקטים וסקט בורד 100 ש"ח. 
רימונים לספר תורה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 למכירה קפוטה פרחוני 
חדש מידה 20 ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 תוכי דררה מטופח כולל 
כלוב גדול + כל האביזרים, 

_____________________________________________)39-40ח(170 ש"ח. 03-5740868

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

תקשורת

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 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

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מיחם לשבת 100 ש"ח. 
מכונת תפירה 200 ש"ח גמיש. 
מנשא אופניים לרכב 100 ש"ח 
גמיש. תמי 4 200 ש"ח. ג'קסו 
מסור מקיטה 100 ש"ח גמיש. 

גיטרה קלאסית 200 ש"ח 
כחדשה. טוסטר אובן חדש 

40X60 ב- 160 ש"ח גמיש. 
קטלן יתושים 150 ש"ח גמיש. 

כסאות משרד 100 ש"ח. 
מאוורר עמוד חדיש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל 
100 ש"ח גמיש. רמקולים 
ומערכת 200 ש"ח גמיש. 

סולם 100 ש"ח גמיש ברזל. 
תמי 4 דיגיטלי 400 ש"ח. 

כיריים חשמלי 70 ש"ח גמיש. 
ציוד לדייג באגרות 5 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 אופני BMX לילד בגיל 
_____________________________________________)39-40ח(4-7 150 ש"ח. 052-7148004

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידות 210X70 ב- 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-7966786

 בימבה גדולה )אוטו פלא( 
30 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 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

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 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

 שובר זיכוי ברשת 'ורדינון' 
בסך 1,040 ש"ח ב- 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

תינוקות

 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

 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

 למכירה עגלת טיולון 
לתינוק, בייבי סייף במצב מצוין 
בצבע ירוק, בפ"ת, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 משאבת חלב ידנית של 
אוונט מהדגם החדש ב- 190 

ש"ח בלבד, מלאי מוגבל. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7647637

 למכירה טיולון 
QUINNY כמו חדש ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 MAX מציאה! עגלת 
כחדשה! 450 ש"ח.

052-7146087)39-41(_____________________________________________

 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

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרן לתינוק, במצב חדש 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח. 052-8380655

 אופניים לתינוק, 
מפלסטיק קשיח עם ידית 
שליטה להורה, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense4 ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 טיולון מקלרן, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(053-3120620

 עגלה, 2 מצבים, מצב 
מצויין, אפור/שחור, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4171813

 ,X-MAX עגלת תינוק 
במצב מצוין, 3 חלקים, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4195888

 עגלת תאומים במצב 
מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8432271

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית, תוצרת 

אנגליה + תיק וגגון נגד גשם, 
רק ב- 1,800 ש"ח )נקנתה 

ב- 3,900 ש"ח(,
052-7773526)40-40(_____________________________________________

 טלפון פנסוניק כולל מטען 
)כמה שנים בשימוש(, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, לפרטים: 052-7690080

 כינורות עתיקים עבודת יד, 
מקצועיים איכותיים בהזדמנות, 
053-9005113 ,052-7603730)40-41(_____________________________________________

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-41(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8454536

 בקבוק מזכוכית לעשיית 
יין, 50 ליטר, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(03-6749806

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 גגון מודל ישן לרכב - 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7667000

 מציאה!!! למכירה 
משחק הרכבה "ביזי-ביץ", 500 
חלקים, מצבו כחדש, ב- 150 

ש"ח, טל': 03-6161917, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4123325

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 מוט סלפי לצילום, מתאים 
ליד אחת בהזדמנות, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 אקדח גלוק c-17 שמור, 
דגם החדש, 500 ש"ח, 

 ,052-7161617 ,02-5711456
_____________________________________________)40-41ח(הזדמנות נדירה

 זיכוי 400 ש"ח בברון 
כובעים, ב- 250 ש"ח, -052
_____________________________________________)40-41ח(7196432 )להשאיר הודעה(

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)40-41ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים, 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 תיק נסיעות על גלגלים, 
חדש ממש - 120 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)40-41ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין כ"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-8135002

 סוכת ברזלים, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432012

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 190 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)40-41ח(054-9784433

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)40-41ח(160 ש"ח, 052-3463482

 נעלי ספורט לבנות 
כחדשות, מידה 31, חברת 

API, ב- 60 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(03-6161917, 050-4123305

 זוג תוכי פינקים מטילים, 
רק 75 ש"ח )ללא כלוב(, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8442627

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש, לגבר תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 להשכרה שמלת ארועים 
יוקרתית מידה L, ב- 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8487627

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רבב ממונע, 90 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7663458

 תוכונים מטופחים+ כלוב 
גדול+ אוכל וכל האביזרים 170 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 03-5740868

 עלוני פרשת )22 שנה( 
מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 תוכי קוואקר האכלת יד+ 
כלוב גדול+ אוכל ומתקנים 

ב- 500 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7175927

 סוכה ממסגרת ברזל 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 למכירה ברט של הט 
פוינט חדש ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 למכירה חלוק קטיפה 
חדש תוצ"ח מידה L ב- 290 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-8480077

 תג תורה מפורשה 120 
ש"ח חדש. סידורים תורת 
אבות 25 ש"ח חדש. ארגז 

לספר תורה 250 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 

מסך "24 200 ש"ח גמיש. 
שולחנות 100 ש"ח גמיש. 

פלטה לשבת 50 ש"ח גמיש. 
ש"ס טלמן 400 ש"ח גמיש. 
רדיאטור חימום 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 דלת עץ+ משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 80 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7600336

 ארון אמבטיה+ כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה 390 

ש"ח בלבד בב"ב. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 אופני כושר במצב טוב 
150 ש"ח בב"ב.
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול- אפור ב- 
_____________________________________________)39-40ח(290 ש"ח. 054-4327919

 כלוב לתוכים כחדש צבע 
שחור 130 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 נגן סאן דיסק חדש באריזה 
ברמה ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 שעון יד לבחורה, חדש, 
איכותי עם תאריך, חברת 

"סווס" ב- 70 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 משקפי שמש טייס 
חברת "ארוקה" ברמה ב- 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 050-8776286

 חוברות סכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 סוכני/ות מכירות 
לעבודה בב"ב, למכירת 
שטחי פרסום. בסיס + 
עמלות. נסיון במכירות 

חובה.קו"ח למייל:
9898717

@gmail.com)30-35(_____________________________________________

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-42(_____________________________________________

למעון בשיכון ה'
דרושה מטפלת

050-4158147

משרה מלאה/חלקית
אווירה נעימה + בונוסים

 דרושה לעבודה משרדית 
באזור המרכז, מוכשרת מאוד 
בלבד! שליטה גבוהה במחשב 

+ חשבונאות, 03-6128483
Davidp.rtd@gmail.com)35-39(_____________________________________________

 דרושה מזכירה/
קלדנית למשרד עו"ד בר"ג, 
8:30-15:30, קו"ח לפקס: 

03-6128059, מייל:
gidansky@zahav.net.il)36-39(_____________________________________________

 לארגון ערכים דרושים 
עובדים במרכז הארץ בלבד! 

למחלקת כנסים: שעות עבודה 
מ- 15:00 עד 01:00 בלילה + 

רשיון גיר רגיל בלבד! למחלקת 
מחסן עובדים חרוצים! לשעות 

העבודה מ- 14:30 עד 21:00 
בערב, 050-4119440,

054-3236080 ,03-6744061)36-39(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים,
,052-6391018
052-3391017)36-39(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-43(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח - 
hacollshoshi@gmail.

com)36-39(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)36-39(בין 6-9 בערב בלבד(

דרושה סייעת למעון ברמת-
גן, מחיר התחלתי 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-36/18(לשעה, 052-8286090

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקינטג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 
ממוחשבת, שפות 

נוספות: אנגלית ורוסית, 
קו"ח למייל:

Glassner.s@gmail.com)37-39(_____________________________________________

 לפיצה דומינו ב"ב מהדרין, 
דרוש מנהל משמרת רציני 

_____________________________________________)36-39(ואחראי, 054-7596311

 נהג המונית שלך מאנ"ש 
רכב חדיש, נח וממוזג ומחירים 
נוחים, 054-8536645 )מספר 

_____________________________________________)36-39(כשר(

 דרושה קופאית למיני מרק 
ברמת גן, רצוי ניסיון, תנאים 

_____________________________________________)36-39(טובים, 0512-616242

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות עובדות למשרה 

מלאה/חלקית וכן עובדות 
לצהרון לילדים גדולים, 3-5 

_____________________________________________)36-39(שנה, 050-7884864

 למשרה מלאה בתל 
אביב, מנהלת חשבונות 

מתחילה, סביבה חרדית, 
03-9205309

ester radan@malam-
gemel.com)36-39(_____________________________________________

 דרושה בחורה, עובדת 
לחנות נעליים בבני ברק. שעות 

18:00-21:00 תשלום 100
ש"ח ליום. לפרטים:

052-4332491)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בגני הדר פ"ת 
* טבח/ית * עובד/ת נקיון 

052-7640276)38-41(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)36-39(053-3135772 - בערב!

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לחברת שקל הקודש, 
דרוש מפיץ באזור. שכר גבוה 

_____________________________________________)38-41(+ בונוסים 03-5050222

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת 

למשמרת בוקר אפשרות 
לאחרי החגים, שכר גבוה,

052-7177524)37-40(_____________________________________________

 דרושה אישה/בחורה זריזה 
ויעילה לעבודה במשק בית 

_____________________________________________)37-40(בב"ב, 053-3137490

 לחנות תכשיטים 
יוקרתית בר עקיבא 

דרושה מוכרת אחראית 
תנאים טובים

050-4121985)37-40(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה מטפלת 
למעון, אווירה חמה, תנאים 

_____________________________________________)37-40(טובים, 052-7686713

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-01/18(הולמת, 050-4112499

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת 

לשעות 2-5 )14-17( אופציה 
למ.מלאה בהמשך,

058-4457040)37-40(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)37-40(שיניים בלבד, 054-7867311

 דרוש נהג לחלוקה בבני-
ברק רשיון ב' לפני 2007 או 

_____________________________________________)36-39(רשיון ג', 053-5251291

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-42(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל.תנאים טובים 
_____________________________________________)36-39(משרה מלאה 052-3651355

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 דרושים משווקים עצמאים 
לחברת מזון, שכר גבוה. דוד, 

053-9338399)38-39(_____________________________________________

 למשרד ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות, שכר הולם! 

052-4751951)38-41(_____________________________________________

 לסניף פיצה אורי החדשה 
בשמגר דרוש עובדי דלפק, 

עדיפות לדוברי אנגלית,
052-2600312)38-39(_____________________________________________

 דרושים אברכים או 
בחורים להתרמה במקוואות 
בערב ראש השנה וערב יו"כ 

בתשלום, הכנסת כלה,
052-7699573 ,050-4157595)38-39(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון ל- 6 
שעות ביום, לישיבה קטנה 

_____________________________________________)38-39(בב"ב, 054-8480308

 דרושים בחורי ישיבות 
נמרצים בני- 18-22 עבור פדיון 

כפרות בערב יו"כ, שכר נאה 
_____________________________________________)38-39(למתאימים, 052-7428580

 עובד אחזקה נייד לרשת 
מוסדות חינוך ברמה גבוהה 

באזור ירושלים תנאים מצוינים. 
לפרטים במייל:

amachzakot@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-42(לניסיון. 054-7771118

 דרושה מזכירה למשרד- 
נדל"ן בבני ברק לשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס:
03-8007050)39-39(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז: 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 
מעדניה אפשרות לפנסיונר, 

בימי חמישי ושישי.
052-8535523)39-40(_____________________________________________

 עבודה זמנית אחרי 
החגים! לחברת בטוח בקרבת 
ב"ב, נציגות לחידוש פוליסות, 
סביבה נפרדת, הכרת מחשב 

חובה. לפרטים- 
073-25-90-300

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 בואי ללמוד את תחום 
הביטוח, בחברת ביטוח גדולה 
באזור ב"ב, שכר גבוה, תנאים 

מעולים, הכרת המחשב חובה! 
לפרטים: 073-25-90-300 

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 למעון יום במרכז בני 
ברק, מטפלת במשרה 

מלאה, תנאים מצויינים! 
טל': 050-5903001

03-5703853)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת בק 
אופיס לחברה מובילה 

בר"ג. התפקיד כולל 
ניהול אדמניסטרטיבי 
שוטף של המחלקה. 

טיפול בלוגיסטיקה והכנת 
דוחות. שתילת נתונים 

ובקרה שוטפת. מתן 
 BACK OFFICE שירותי
לצוות העובדים. העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א'-ה' 08:00-17:00 

שכר מצוין למועמד/ת 
המתאימ/ה! קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)39-42(משרה 1010

 דרושים/ות פקידי/ות 
גבייה בעלי תודעת שרות 
גבוהה העבודה במשרה 
מלאה. בימים א'- ה' בין 

השעות 08:00-17:00 
ללא ימי ו'. קו"ח למייל: 
jobs@aeh.co.il בציון 

_____________________________________________)39-42(משרה 998

 בב"ב דרושה מטפלת 
אמינה ואחראית לשעות 

הבוקר, גילאי 91/2-1 
)לא קבוע( שכר הגון.

054-2859394)39-40(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-42(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-42(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-42(_____________________________________________

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-43(ב"ב. 055-6610818

 דרושים רכבים מתנדבים 
לאיסוף עוגות לבית חולים, 

לכבוד שבת קודש.
055-6610818)39-41(_____________________________________________

 דרוש עובדות למכבסה 
בר' עקיבא לשעות 

16:30-20:00 )אופציה 
לבוקר(, תנאים טובים. 

050-3330332)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-42(נוי- 054-6504449

 דרושים סוכנים לשיווק 
קווי סלולר מכל החברות: 
052-716-7777 או במייל: 

E0527167777@gmail.com)39-39(_____________________________________________

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-42(מכובדת. 054-2569492

 דרוש עובד רציני ואמין 
אחראי עם ראש גדול לחנות 
מכולת בב"ב למשרה מלאה, 
מ- 14:00-22:00 כולל שישי. 

054-7840987)39-40(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-42(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובדי דלפק מסורים למשמרות 

_____________________________________________)39-40(בוקר/ ערב. 052-6607070

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי. לפרטים: 

03-6714809 להתקשר מ- 
10:00-15:00)39-40(_____________________________________________

 מתפנה מנהל פרסום 
ושיווק, מומחה למגזר דתי 

_____________________________________________)39-40ח(חרדי. 050-4160390

 מחפש עבודה כפקיד 
הנה"ח משרדי ברחובות.

054-4934001)39-40(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-43(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-43(לפקס: 03-6183345

 הכשרה אוניברסיטאית 
למקצוע משתלם: רכזת גיוס 

כח-אדם, הכנסה גבוהה, 
054-4226077)40-41(_____________________________________________

 דרושים סוכנים/ות לכל 
הארץ, רכב חובה/שעות 
גמישות/לרציניים בלבד, 

לפרטים נוספים. תיווך ארץ 
_____________________________________________)40-40(הצבי, 052-5253470, צבי

 לחברה בתחום האפיה 
והקינוחים מנהלת משרד 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית, ועוד, שעות גמישות, 
39 ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך לבני 
ברק מנהל/ת חשבונות 

מנוסה, א-ה, 8:30-13:00, 
שכר 7,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

משפחות דתיות

הודיה-050-4945111

לארוח לבחורה צעירה 
יתומה לחגים ושבתות

דרושות

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-43(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-43(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 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, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8478897

 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

 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

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע
050-7206648)40-43(_____________________________________________

 לחברת ייבוא בקריית 
שדה התעופה דרושה 
מנה"ח+נסיון.משרה 

חלקית/מלאה סביבה דתית
קוח לפקס:03-9733994

m.l@asyah.co.il:40-43(מייל(_____________________________________________



בשם ה' נעשה ונצליח!

שמחת חג ב חסד

תמיד תצאו בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

לקהל לקוחותיה
ולכל בית ישראל

רשת  חסד מאחלת 

חג שמח!

יהיה לכם חג שמח!גם אם תשלמו פחות, 
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