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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

בני ברק
משרה 203

סוג 3
מנהלת חשבונות

דרושה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

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



י' באב תשע"ז 22/8/17

פישל רוזנפלד

הזמנים'  ו'בין  מאחורינו  כבר  השבועות  שלושת 
פתוחים  טבע  ושמורות  תיירות  אתרי  מעט  לא  החל. 
עם  תשלום.  ללא  וחלקם  בתשלום  חלקם  למטיילים, 
זאת, בטח תרצו לשמוע על האתרים החדשים שזה עתה נפתחו 

למטיילים - שם טרם טיילתם במאת האחוזים.
שזה  באתרים  שמדובר  מכיוון  כי  לציין  חשוב  לפני,  רגע 
הפיתוח.  עבודות  הושלמו  לא  עדיין  בחלקם  הוכרזו,  עתה 
הכרזת השמורות והגנים הלאומיים היא למעשה השלב הסופי 
והמשמעותי ביותר בתהליך הארוך והמורכב, שמובילה רשות 
ממשלתיים  גורמים  מול  שלבים  מספר  וכולל  והגנים  הטבע 

וציבוריים רבים. 
צבעי  לאומי  גן  של  ההכרזה  במיוחד  בולטת  ההכרזות  בין 
האזור  דונם.   1,132 של  בשטח  ביופיו  המרהיב  רמון  מכתש 
רק  כאשר  גדול,  כרייה  שטח  שנים  עשרות  במשך  שימש 
האחרונה  המחצבה  לפעול  הפסיקה  האלפיים  שנות  בתחילת 
באזור. בשטח נותרו בורות ענקיים רבים, נוף פצוע ומרחבים 
שנדרש לשקם, אך יחד עם זאת גם מחשופים שיצרו המכרות 
ומגלים לעין תופעות גיאולוגיות מרהיבות, מרתקות וייחודיות.  
לאור כך, רשות הטבע והגנים וגופים נוספים פעלו לשחזר 
בליבו.  לאומי  גאולוגי  גן  להקים  במטרה  במכתש,  הנוף  את 
מחצבות  של  מסיבי  ואקולוגי  נופי  שיקום  בוצע  כך  בתוך 
רכב,  כלי  לכל  עבירה  דרך  נסללה  באזור,  הנטושות  הכרייה 
וכיום הוא כבר מהווה נקודת מוצא לטיול בשמורות הטבע של 
"ארץ המכתשים". עתה עם ההכרזה תמשכנה הקרן לשיקום 
מחצבות, רשות הטבע והגנים והמועצה המקומית מצפה רמון 
לפתח ולהנגיש אותו עוד יותר מבחינת תשתיות ומסלולי טיול 

לרווחת המטיילים הרבים הצפויים לפקוד אותו.
השמורות והגנים הלאומיים הנוספים שהוכרזו הם: שמורת 
קציר,  ליישוב  מזרחית  דונם,   121 של  בשטח  קציר,  הטבע 
בוואדי ערה ומכוסה ברובה בחורש ים תיכוני צפוף של אלון 
מצוי, אלת מסטיק, אלה ארץ ישראלית ובר זית בינוני. שמורת 
בתחום  דונם   31.5 בגודל  הרחבה  בשטח  דרום  להב  הטבע 
ומהווה  האזור  של  הצומח  בנוף  שניחנה  להב,  גבעות  רכס 
, שמורת  דינסמור  חלק מגבול התפוצה הדרומי של דבורנית 
וגן לאומי הרי יהודה בשטח של כ-900 דונם  גיורא  טבע הר 
והגן  הטבע  שמורת  של  רציף  כהמשך  והוכרזו  שהתווספו 
גידול  רצף טבעי של שטח המאופיין בבתי  ויוצרים  הלאומי, 
היער, בתות ועוד. שמורות הטבע והגנים הלאומיים החדשים 

פתוחים לקהל הרחב, ללא תשלום. 

נופש בחו"ל
ומאות  בחו"ל,  לנופש  לצאת  בוחרים  ויותר  יותר  במקביל, 
פניות בנושא תיירות מגיעות מידי שנה אל המועצה לצרכנות, 
בנוגע לעסקאות תיירות ונופש. מדובר על עסקאות של רכישת 
כרטיסי טיסה, בתי מלון, או חבילת נופש בארץ ובחו"ל. אלה 
החופשה  לקראת  אתכם  שתארזו  שכדאי  החשובים  הטיפים 

הבאה:
• דרשו טופס גילוי נאות

גילוי  טופס   – בכתב  מידע  למסור  חייבת  הנסיעות  סוכנות 
פרטי עסקה – לצרכן המבקש לרכוש טיסה או חבילת נופש, 
ובו פירוט של כל המידע המהותי שקבוע בחוק לרבות תנאי 
הביטול, השירותים הכלולים בחבילת הנופש, מקומות הלינה 
התחבורה  אמצעי  הביקור,  ואתרי  הטיול  מסלול  ודירוגם, 
בארץ ובחו"ל וזהות המוביל, מספר הארוחות, התנאים שבהם 
הכולל  המחיר  העסקה,  את  לבטל  רשאית  הנסיעות  סוכנות 
ואופן התשלום, מועדים ותנאים אפשריים לביטול העסקה ע"י 
הצרכן, מדיניות ביטולים ושינויים של סוכנות הנסיעות ושיעור 

דמי הביטול )אם ישנם(.
• אל תשכחו לוודא את המחיר הכולל טרם העסקה

חשוב לוודא טרם ההזמנה מהו המחיר הכולל של העסקה, 
בפרט כאשר מדובר במחיר שפורסם באמצעי התקשורת.

• בדקו את המחיר בתאריכים אחרים
בתי- ובחופשות  בחגים  למשל  השיא,  בעונת  כשנוסעים 

הספר, לרוב החופשה תהיה יקרה משמעותית. לעיתים, נסיעה 
לכן, אם אתם לא  זולה משמעותית.  ימים תהיה  לאחר מספר 
שעלות  כך  הנסיעה  זמן  את  לתמרן  נסו  בתאריכים,  מוגבלים 
תגלו  מהיעדים,  בחלק  בנוסף,  יותר.  זולה  תהיה  החופשה 

שהזמנה מראש תחסוך לכם כסף בגלל מחירים נמוכים יותר.
• אל תוותרו על ביטוח נסיעות

ביטול  ביטוח  גם  מיוחד הכולל  ביטוח  הוא  נסיעות  ביטוח 
כרטיס וכן ביטוח אובדן או נזק לכבודה )מזוודה(, בשילוב עם 
ביטוח רפואי. כיום, ניתן לרכוש ביטוח נסיעות גם 6 חודשים 
מראש. כדאי להשוות מחירים של ביטוחי נוסעים שונים בטרם 
מה  כמובן  לבדוק  וכן  שתיבחרו,  הביטוח  על  החלטה  קבלת 
במקרה  שתשלמו  העצמית  ההשתתפות  מהי  הביטוח,  כולל 

ביטוחי ומהם פרטי הקשר למקרה כזה.

• הטיסה מתעכבת? ייתכן ומגיע לכם פיצוי!
חברת  לנציגי  לפנות  יש  בטיסה,  איחור  יש  בהם  במקרים 
התעופה בשדה ולדרוש מהם מענה מיידי באשר לסיבת העיכוב 
ומתי צפויה הטיסה לצאת. "חוק שירותי תעופה – פיצוי לנוסע 
במקרה של ביטול טיסה או שינוי בתנאיה" נחקק במטרה לעגן 
או שהונפק  טיסה  כרטיסי  נוסעים שרכשו  זכויותיהם של  את 
להם כרטיס טיסה ולא עלו על הטיסה במועד הנקוב בכרטיס 
טיסה,  עיכוב  כגון:  בהם  תלויות  שאינן  נסיבות  בשל  הטיסה 
ביטול טיסה, "אובר-בוקינג" או כל סיבה אחרת. החוק קובע 
זכאים הנוסעים לקבל  עיכוב טיסה,  כי במקרה של  בין היתר 
הטבות מסוימות ללא תוספת תשלום, ובמקרה של ביטול או 
הטיסה  כרטיס  של  החזר  גם  שעות   8 מעל  של  טיסה  איחור 

ופיצוי כספי.
• ביטול בשל כוח עליון

אל  עליון,  כוח  בשל  חופשתכם  את  לבטל  נאלצתם  אם 

מכם.  הנדרשים  הביטול  דמי  את  אוטומטי  באופן  תשלמו 
דרשו מסוכן הנסיעות שייפנה לספקים וינקוט בכל האמצעים 
העומדים לרשותו בכדי להפחית את הנזק הכספי שייגרם לכם. 
במקרים  מתחשבים  המלון  ובתי  התעופה  חברות  לעיתים, 

שכאלה, במיוחד אם בוצע רישום-יתר )"אובר-בוקינג"(.
• נזק או אובדן מזוודה

במקרה של איחור בהגעת מזוודות או נזקים למזוודות, יש 
לפנות מיידית לנציגי חברת התעופה בדלפק בשדה התעופה, 
בו  מיוחד  טופס  ולמלא  המזוודות,  מסירת  על  הקבלות  עם 
את  לשמור  יש  הרלבנטיים.  הפרטים  כל  את  למסור  תידרשו 
לרכוש  ונאלצתם  במידה  קבלות  וכן  התביעה  טופס  עותק 

פריטים חלופיים במקרים של עיכוב/אבידת מזוודה.
• וודאו את שער ההמרה

במט"ח.  המחיר  את  להציג  רשאים  וספקים  נסיעות  סוכני 
בעת חיוב עסקה במטבע זר, מתבצעת המרה לשקלים על פי 
שער ההמרה הקבוע בחוק, בהתאם לשער היציג שמפרסם בנק 
עמלת  מה  לבדוק  כדאי  המרה.  עמלת  נגבית  ובנוסף  ישראל, 
אף  וניתן  החברות(,  בין  משתנה  )העמלה  שתשלמו  ההמרה 
להיעזר במחשבונים הזמינים לשימוש באינטרנט לבדיקת שער 
ההמרה הרלוונטי ליום העסקים בו בוצעה העסקה. במקביל, 
כדאי לבדוק את עמלת משיכת הכספים במדינה אליה נוסעים 

אל מול שער החליפין בארץ.
• כרטיס אשראי או מזומן?

החשש  בשל  זאת  רבים,  מזומנים  אתכם  לקחת  כדאי  לא 
לשלם  שתצטרכו  היקרות  ההמרה  עמלות  לאור  וכן  מגניבה 
מראש בעת ההצטיידות בכסף זר. מצד שני, עליכם לדעת כי 
שימוש בכרטיסי אשראי מלווה בעמלות על כל פעולת רכישה, 
אם כי השימוש בטוח יותר במקרה של גניבת הכרטיס וביטולו 

המיידי.
"טרם  לצרכנות,  המועצה  מנכ"ל  גולדשמיד,  ג'וש  לדברי 
להשוות  חשוב  שתזמינו  הטיסה  או  הנופש  על  ההחלטה 
השונים.  והתנאים  התמורה  את  גם  מכך  פחות  ולא  מחירים, 
כי  היא  המלצתנו  החופשה,  בעת  נזקים  לכם  ונגרמו  במידה 
תתעדו את ההוכחות לנזקים שנגרמו לכם, שמרו את ההזמנות 
)בית  החופשה  במהלך  השירות  מנותני  שתקבלו  מסמך  וכל 
מלון, השכרת רכב ועוד( וכן שמרו כל חשבונית על הוצאות 
כגון  החופשה,  בעת  שנגרמו  נזקים  בשל  להוציא  שנאלצתם 
תוך  החופשה,  של  נכון  תכנון  מזוודה.  אובדן  של  במקרים 
הגברת הערנות והמודעות הצרכנית שלכם, יסייע לכם ליהנות 
יותר ואף לצמצם משמעותית מקרים של אכזבה ועוגמת-נפש".

כאן עוד לא טיילתם
מחפשים אתר חדש לטיול משפחתי? 'ביזנס' אסף עבורכם 
את השמורות החדשות והגנים הלאומיים שהוכרזו ונפתחו 

 התנור הגדול - שריד יחיד שנותר בשטח ממפעל ענק לעיבודלציבור  וגם: מדריך מיוחד לנוסעים לחופשה בחו"ל
חרסית דמוית צור - צילומים: צור נצר רשות הטבע והגנים
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ישראל פריי

מוקדמת  לילה  בשעת  שהתקיימה  החשאית  הישיבה 
שאחרי  נחלים  במושב  שם  אי  האחרון,  שני  יום  של 
וכמוסה.  סודית  להישאר  אמורה  הייתה  תקווה,  פתח 
החרדי  בציבור  שמחה  בעל  כל   – הפגישה  תוצאות  את  אך 
עלול להרגיש היטב בכיסו בסכום של כ-1,000 ₪, תוצאה של 

'קרטל ההגברות' שיוצא לדרך.
סביב שולחן אחד, התכנסו ובאו נציגי כל חברות ההגברה 
בכוונתם  שהגו,  התכנית  פי  על  החרדי.  במגזר  הפועלות 
להתאגד סביב סיכום חד משמעי: העלאה משותפת ודרמטית 
במחירי השכרת ציוד ההגברה לחתונות. הניזוקים הישירים: 
בעלי התזמורות, הניזוקים העקיפים: הציבור הרחב, שהמהלך 

יתגלגל בסופו של דבר על חשבונו.
על פי פרוטוקול הדיון, הכינוס נערך בביתו של רונן אברהם, 
ישעיהו  נגר,  דוד  קורל,  נתן  גרטסביין,  יבגני  בו  והשתתפו 
בקרמן, שלום קליין, שלמה דובנוב, סמי בונדק, פיני כרמון, 
רפי מנשה, חנוך רובין, אורי אסרף, ישראל רובינשטיין, אופיר 

אפרגן, שרגא בוקשפן, יוסי יפת וצביקה בינדר.
החתונות  בשוק  והנגנים  התזמורות  מרבית  להיום,  נכון 
של  "הרמה  משלהם.  הגברה  בציוד  מחזיקים  לא  החרדיות, 
הציוד והציפייה של הקהל להגברה איכותית עלתה", מסביר 
אפשרי  שבלתי  הבינו  כולם  שני,  "ומצד  תזמורות.  בעל 
להתמקד  והתזמורות  הנגנים  ושעל  הטכניקה,  בכל  להתעסק 

אך ורק בחלק האמנותי".
כך, צמח לו שוק משני, של חברות להשכרת ציוד הגברה. 
או  תזמורת  עם  הזמנה  סוגרים  שאתם  פעם  בכל  למעשה, 
התזמורת  בין  עסקה  במקביל  נסגרת  שלכם,  לחתונה  קלידן 
לבין חברת ההגברה, הנהנית מנתח נכבד מהסכום שתשלשלו 

לכיסו של בעל התזמורת.
צפים  ההגברה  אנשי  לבין  התזמורות  בעלי  בין  המתחים 
ועולים מדי תקופה, וסוגיה זו מעסיקה לא מעט את תעשיית 
המוזיקה החסידית. בתקופה האחרונה, החליטו בעלי חברות 
הם  וכי  הנוכחיות,  בהכנסות  מסתפקים  לא  הם  כי  ההגברה 
מעוניינים לקבל נתח שמן יותר. לצורך כך נוצר קשר בין כל 

העוסקים בתחום, לתיאום מחירים והעלאה משותפת.

במהלך הישיבה שנחשפת לראשונה ב'קו עיתונות', נקבעו 
בסכומים  פעימות,  ב-2  מחיר  העלאת  של  מדויקים  סכומים 
ולקוחות מזדמנים. בשורה  שונים לאמרגנים, בעלי תזמורות 
התחתונה, מדובר בהעלאה של כ-1,000 ₪, שכמובן, תגולגל 

ישירות על כיסי הלקוחות – בעלי השמחות.
בישיבה, הוחלט להקים הנהלה משותפת, ועל כל משתתף 
שיחרוג  למקרה  שקלים,  אלפי  ע"ס  פיקדון  צ'ק  להפקיד 
מהמחירון החדש. בנוסף, נקבעו סנקציות חריפות למי שיעז 
קשר  לקיים  יכולת  אי  היתר  בין  המחיר,  את  להעלות  שלא 
יסרבו  אשר  אמרגן  או  ו"תזמורת  הארגון,  חברי  עם  מקצועי 
אפשרות  להם  שאין  הודעה  יקבלו  המינימאלי  ברף  לעמוד 

לקבל שירותי הגברה ותאורה מכלל חברי הארגון".
בעלי  הם  המהלך  את  לבלום  הקלעים  מאחורי  שמנסה  מי 
המזימה  את  לגלות  שנדהמו  והאמרגנים,  הנגנים  התזמורות, 
ל'קו  אותה.  לספוג  הראשונים  ושהם  גבם,  מאחורי  שנרקמת 
מלחמה  להשיב  ניסו  התזמורות  בעלי  כי  נודע  עיתונות' 
על  מיידית  אתם  לחתום  ההגברה  מחברות  ודרשו  השערה, 
של  כוללת  בהחרמה  לאיים  ניסו  עוד  לשנה.  המחיר  הקפאת 
חברות ההשכרה וחיפוש אלטרנטיבות, אך נכון להיום, נראה 
כי הקרטל חזק מכולם, והמהלך של בעלי הציוד עלול לגבור 

בעלי התזמורות.
מוכרת,  תזמורת  בעל  בתסכול  שח  עצות",  אובדי  "אנחנו 
החושש לגילוי שמו. "בסופו של דבר אנחנו תלויים בחברות 
בסופו  לשלם.  יכולים  שאנחנו  למחיר  גבול  יש  אבל  הציוד, 
של דבר, אנחנו אלה שעודים מול ההורים, החתנים והכלות, 
וגובים את התשלום, איזה פנים יהיו לנו להעלות את המחיר 

בכ"כ הרבה כסף, בגלל חמדנות של אנשים?"
אין  "שתדעו,   הבעיה.  היקף  את   להבהיר  חשוב  לדובר 
כיום כמעט בעל תזמורת או נגן שלא עובד עם חברת הגברה, 
ומנגד, לקרטל הנוכחי שותפים כל הגורמים בתעשייה, חלקם 
שמות מוכרים לציבור וחלקם רק בברנז'ה. זה נראה רע מאד, 
שמחה  בעל  כל   – האחרון  הרגע  של  מהפך  יתחולל  לא  אם 

בציבור החרדי יינזק בהרבה כסף".
יוזמה מקבילה  כי מתארגנת  נודע  עיתונות'  ל'קו  זאת,  עם 
איש  של  וביוזמתו  המתוכנן,  הקרטל  את  לשבור  שנועדה 
עסקים מוכר המתכנן להעמיד חברת השכרת ציוד שתשמור 

על המחיר הנוכחי ו'תשבור את השוק' בחזרה. 

מרדף לא מוצדק

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: קיבלתי מכתב מעורך דין בגין חוב לחברת הסלולר, 
ואיני  לפועל  הוצאה  הליכי  נגדי  שינקוט  התריע  הדין  עורך 

מבין בדיוק על מה החוב?

הצרכן  הגנת  לחוק   2016 משנת  לתיקון  בהתאם  תשובה: 
המוכר גם כחוק איקיוטק, נקבע כי הרשות להגנת הצרכן תהיה 
רשאית להטיל עיצומים כספיים של עד 22 אלף ש"ח על עוסק 
שהוא חברה, או 7,000 ₪ על עוסק שהוא יחיד, אם לא שלח 

לצרכן הודעת חוב או תיעוד המאשר את קיומה של העסקה.
זכותו של צרכן לדרוש ולקבל פירוט ברור  במילים אחרות, 
חוזה  למשל  העסקה,  מסמכי  ואת  הסלולר  לחברת  החוב  של 
בעניין  הסלולר,  בחברת  החשבונות  עריכת  ודרך  ההתקשרות 
החוק  לתיקון  בהתאם  אסור  הסלולר  לחברת  הצרכן  של  חובו 
להעביר את הטיפול בחוב לגבייה משפטית באמצעות עורך דין, 

ככל ולא שלחה קודם לכן דרישת חוב מפורטת.

 

שאלה: האם חובה לערוך צוואה? מה קורה עם הירושה 
במידה ולא נערכת צוואה?

תשובה: עריכת צוואה הינה זכות ולא חובה, צוואה יש לערוך 
כמובן  ומוטב  הירושה  בחוק  הנקובים  שונים  לתנאים  בהתאם 
המוריש  ברצון  הוודאות  לצורך  בנושא,  דין  בעורך  להסתייע 
ירושה  חלוקת  קיימת  צוואה  נערכת  ולא  במידה  יתממש.  אכן 
שרירותית  בצורה  מתחלק  המוריש  של  שרכושו  כך  דין,  לפי 
ולפי מפתח  בין היורשים המוכרים לפי חוק הירושה האזרחי, 

החלוקה בין יורשים אלו, הקבוע בחוק הירושה. 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

פעילות משטרתית היא "סוג של הנאה" 
מדובר  אם  אקשן.  חובב  צופה  לכל 
במרדף אחר רכב נמלט ובוודאי כאשר נשמעים 
יריות, על אחת כמה וכמה. אבל בכל כלל  הדי 
פעילות  בגלל  ניזוקתם  ואם  מן הכלל,  יוצא  יש 

השוטרים, אתם שמחים הרבה פחות. 
טלי  אבא של  קבל  אחד  גשום  לילה  באמצע 
נפגע  כי הרכב שלו  לו  נאמר  שיחת טלפון, בה 
עיניו,  את  משפשף  הוא  משטרתי.  מרדף  בעת 
לראות  לרחוב  יורדים  הם  ויחד  לטלי  מתקשר 
ואביה  טלי  הנזק.  את  ולאמוד  מדובר  במה 
ניידות משטרה  ידי  על  חסום  הרחוב  כי  מגלים 
וכי היונדאי שלהם נפגעה מרכב שחור שתקוע 

בחציו על המדרכה. 
כי  התברר  במקום,  השוטרים  עם  משיחה 

משטרה  ניידת  בין  מרדף  התנהל  לילה  באותו 
לבין מי שנחשדו כגנבי רכב ונהגו ברכב השחור. 
היה  המרדף  כי  לדבריהם,  השניים,  למדו  עוד 
החשודים  פגעו  בסופו  כאשר  ביריות,  מלווה 
בבוקר  טלי  הגיעה  השוטרים,  כמצוות  ברכבם. 
למשטרה, מסרה תלונה, אבל גילתה שהמשטרה 
האירוע  על  אינפורמציה  במסירת  ממעטת 

ומתנערת מאחריות לנזק שנגרם לרכב.
טלי הגישה תביעה לבית המשפט והמשטרה 
לסדר  לדאוג  מחויבת  היא  כי  להגנתה,  טענה 
בכללם.  וטלי  הציבור  על  להגן  ואף  הציבורי 
כוח,  הפעלת  נדרשת  המשטרה,  כך  לעיתים, 
באזרחים  גם  לפגוע  הצער,  למרבה  שיכול  מה 

תמימים וברכושם. 
דעת  בשיקול  מדובר  המשטרה,  לטענת 

כי  תיארה  המשטרה  השוטרים.  שהפעילו  נכון 
חסימות שונות לאורך מספר רחובות לא הועילו 
והחשודים פרצו אותם שוב ושוב, עד אשר איבד 
הנהג שליטה ופגע ברכב של טלי ואביה. משכך 
טוענת המשטרה בכתב ההגנה, יש לפטור אותה 

מלשפות את התובעת בגין הנזק. 
הפלא  ולמרבה  ובדק  חקר  המשפט  בית 
השתנתה לה גרסת המשטרה. למרות שלכאורה 
מדובר באירוע בו השתתפו מספר שוטרים, אחד 
השוטר  נמנע  בעדותו  עדות.  למתן  הגיע  בלבד 
בית  ולמסקנת  במרדף  היה  מדובר  כי  לטעון 

המשפט, לא מדובר בטעות של השוטר. 
מתברר כי ישנם נהלים לפיהם צריך או אפשר 
התקיימו.  לא  אלו  דנן,  ובמקרה  מרדף  לבצע 
התברר כי לא הוכרז "נוהל" מרדף ולאחר עיון 

של בית המשפט בהודעות השוטרים במשטרה, 
לביצוע  סביר  חשד  כל  היה  לא  כי  גם  התברר 
בכלל  לנהל  צריך  היה  שבגללה  כלשהי  עברה 

איזשהו מרדף. 
רשלנית.  הייתה  המשטרה  התנהלות  ממילא 
השוטרים  על  והיה  גשום  בלילה  היה  מדובר 
ופגיעה  הרכב  החלקת  אפשרות  על  לחשוב 
בחפים מפשע. זאת ועוד, אותו ירי שבוצע שלא 
כדין לעבר הרכב הנמלט, רק גרם לבהלה רבה 

יותר ולאיבוד שליטה. 
נקבע כי כשמדובר ברשלנות, אף אם מוקנית 
הרי  שוטר,  למשל  הציבור,  לעובד  חסינות 
במקומו.  תחויב  המשטרה,  ובעצם  שהמשלח 
את  וחייב  התביעה  קיבל את  ביהמ"ש  לכן 

המשטרה לפצות את טלי.

הכינו את הארנקים: 'קרטל 
ההגברות' יוצא לדרך

הטיפ המשפטי

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

שקל  בכאלף  שתסתכם  מחיר  העלאת  על  וסיכמו  נפגשו  ההגברה  חברות  נציגי 
לאירוע, שייגבו בסופו של דבר מהציבור הרחב  מנגד, בעלי התזמורות והאמרגנים 

יוצאים לקרב בלימה  ויש גם יוזמה עסקית 'לשבור את השוק' בחזרה



שיטת

השלבים

ל י.נ.ר
ש

שיטת

השלבים
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ש

ההזדמנות שלך
לבנות משפחות!
ההזדמנות שלך

לבנות משפחות!

תכניות לימוד
להכשרה מקצועית

שיטת י.נ.ר מנצחת
כבר 17 שנה

במסלול להכשרת יועצי נישואין ב'שיטת השלבים של י.נ.ר'
אנו מקפידים לתת ידע ומיומניות מעשיות להקשבה, זיהוי 
רחבה  לימודים  תכנית  והכלה.  פערים  לגישור  בעיות, 
ומקיפה המתמקדת בפרקטיקה מעשית עם ליווי אישי לכל 

תלמיד לאורך כל הדרך. 
זו הסיבה שיועצי נישואין בשיטת י.נ.ר מבוקשים ומצליחים 

בכל יום מחדש

פרופ' עמי שקד,

מנהל אקדמי, התכנית להכשרת יועצי נישואין

"

"
ידע מקיף        פרקטיקה מעשית        ליווי אישי        סיוע בהשמה 1234

מרכז י.נ.ר - המרכז המקצועי והמוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחייה

 rishum@ynrcollege.org | 02-6321-620 | 03-7160-130

לפרטים והרשמה:

*בפיקוח היחידה ללימודי המשך,
של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן

קורס הכשרת יועצי נישואין ומשפחה

* הלימודים אינם מקנים נקודות זכות אקדמיות.

- תכניות  חדשות לגברים ונשים בירושלים וב"ב -



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
גוון לפנים קליל וחדשני

ר  צ ו מ ה
של  החדש 
  M.A.C -
 -Next to
 Nothing
את  מציג 
החדשנות 
העוצמתית 
של המותג: 
אפ  מייק 

מיקרו-ספירות  עם  לעור  מזינים  מורגש,  שבקושי  דקיק 
עם  העור.  של  הטבעי  הזוהר  את  המדגישות  מבריקות 
פודרה בקומפקט המציעה פורמולה קלת משקל, הנשארת 
קטנים  אור  חלקיק  ונוחה.  חלקה  ללבישה  זמן,  לאורך 
לפנים,  גוון  בעל  לחותי  כיסוי  מואר.  עור  מראה  מבטיחים 
מושלם ודקיק, פודרה קלילה וקרמית. להשיג בחנויות מאק 

ובאתר מאק לקנייה און ליין.

לרענון הפאה / השיער ברגע
כבר  הזמנים  בין 
שלך  והפאה  פה 
לרענון  זקוקה 
ובילוי  יתר. בין טיול 
קיצי  משפחתי 
ולאירועי  לשבת 
השמחות  עונת 
את  שהתחדשה 
לריענון  זקוקה 
של  יותר  אפקטיבי 
במקום  הפאה. 
פעם  בכל  ללכת 

לפאנית ולבזבז זמן יקר, סדרת שמפו יבש מקצועית מבית 
נטורל פורמלה היא המענה המשולם בשבילך וחוסכת לך 
יבש  שמפו  סדרת  מיידי.  לרענון  זקוקה  הפאה  כאשר  זמן 
מנקה את הפאה בתוך דקות ספורות ללא מים, סופח שומן 
ולכלוך, מעניק רכות וריח נעים ומנקה את הפאה במהירות 
תוך שימור הסירוק והפן. השמפו מותאם לכל סוגי השיער 
מאז  ברגע!  ניחוח-  ובעלת  רעננה  נקייה,  פאה  ומותירה 
מקרב  ולהמלצות  רבה  לאהדה  זוכה  הוא  השמפו  הושק 
פאניות מובילות בכל רחבי הארץ. השמפו מאושר לשימוש 
שעבר  לשיער  יבש  שמפו  בסדרה:  המוצרים  בשבת.  גם 
על  השומרים  מלח  מכיל  ואינו  בקרטין  מועשר   - החלקה 
יבש  שמפו  זמן;  לאורך  ההחלקה  ותוצאות  השערה  מבנה 
והזנת  לטיפוח  ארגן  בשמן  מועשר   – יבש  או  צבוע  לשיער 
השיער; שמפו יבש לשיער דק או דליל - מועשר בחוחובה 
יבש  ושמפו  מושלם  נפח  המעניקים  מרכיבים  וקומפלקס 
בתמציות  מועשר  השיער,  סוגי  לכל   – קלאסית  בנוסחה 
צמחיות לטיפוח השיער. להשיג ברשתות הפארם וברשתות 

המזון המובחרות.

המחירים יוצאים לבין הזמנים
כבר  הזמנים  בין 
הזמן  זה  כאן, 
להתרשם  לבוא 

לבוש  פריטי  מגוון  בגיר.  של  החדשה  הקיץ  מקולקציית 
בינלאומיים  בסטנדרטים  העומדים  מהקולקציה,  אופנתיים 
מובילים, מחכים לכם על המדפים בסניפי הרשת בריכוזים 
בלייזרים  מגוון  יוצעו  הקיץ,  מבצע  במסגרת  החרדים. 
מקולקציית הקיץ 2017 במחיר של 349 ₪ בלבד ומכנסיים 
במחיר של 149 ₪ בלבד. חיים רייך מנכ”ל בגיר: “קולקציית 
המחויבות  את  מדגישים  הקיץ  מבצעי  וכן   2017 קיץ 
רעננות  אופנתיות,  לצד  משתלמים  למחירים  ‘בגיר’  של 
ובפיתוח  בשירות  גבוהה  רמה  על  הקפדה  תוך  ועדכניות, 
המוצרים”. המבצע על הפריטים המשתתפים במבצע, לא 
כולל פריקה וצבירה. המבצע יימשך עד ר”ח אלול )23.8.17( 

בכל סניפי הרשת.

להסרת כתמים קשים
לבית,  ואחזקה  טיפוח  למוצרי  המובילה  החברה  סנו, 
אבקה   Power אוקסיג’ן  סנו  הכתמים  מסיר  את  משיקה 
בעלת  וצבעונית  לבנה  מכביסה  קשים  כתמים  להסרת 

המשלבת  חדשנית  טכנולוגיה 
מנגנונים שונים לטיפול מושלם 
להעלמת  פעיל  חמצן  בכתמים: 
סלק  יין  כתמי  כגון:  צבע  כתמי 
הלוכדים  שומנים  ממסי  ודשא. 
במי  אותו  ושוטפים  השומן  את 
הפועלים  ואנזימים  השטיפה 
וחלבונים  עמילנים  לפירוק 
דביקים וקשים להסרה. מתאים 
לכביסה לבנה וצבעונית, מחזיר 

ומנצח כתמים קשים  אנטי בקטריאלי  לכביסה,  את הברק 
במיוחד. מתאים לשימוש כתוסף כביסה למכונת הכביסה 
או לטיפול נקודתי בכתמים לפני הכביסה. בסדרת אוקסיג’ן 
אוקיסג’ן,  ג’ל  כגון  בתחום  מובילים  מוצרים  כיום  קיימים 

ספריי אוקסיג’ן, אוקיסג’ן בייבי, אוקסיג’ן הברש וכבס.

במיוחד לבייבי שלך
מותג הכביסה ‘פרסיל’, ג’ל הכביסה 
ג’ל  את  להציג  גאה  בישראל   1 מס’ 
במיוחד  שפותח  היחיד  הכביסה 
עבור הבגדים הנוגעים בעורו העדין 
‘הנקל  חברת  תינוקך.  של  והרגיש 
סוד’, חושבת גם עליו ופיתחה עבורו 
)ועבור השקט הנפשי שלך( פורמולה 
‘פרסיל’  בסדרת  וייחודית,  עדינה 
והאהוב  המוביל  הכביסה  ג’ל   -
הינו בעל  בייבי  ג’ל  בישראל. פרסיל 
במיוחד  הנדרש  מצויין,  ניקוי  כושר 

לבגדי הגיל הרך, אולם נוסחת ‘סנסטיב’ הייחודית, המהווה 
עם  בתקיפות  לנהוג  לו  מאפשרת  טכנולוגית,  דרך  פריצת 
הלכלוך, אבל בו בזמן להיות עדין לעור התינוק.  מרקם הג’ל 
התמוססות  יכולות  הפעילים  הניקוי  לחומרי  מעניק  הנוזלי 
הם  אחרים,  כביסה  לתכשירי  בניגוד  ולכן,  מקסימליות. 
את  מגרים  ואינם  הכביסה  לאחר  הבגד  על  נותרים  אינם 
עור התינוק, אינם גורמים לפריחה או לתגובה אלרגית. ניתן 

להשיג ברשתות השיווק ברחבי הארץ.

שקיות אוכל איכותיות 
החברה  סנו,  חברת 
הישראלית המובילה 
טיפוח  למוצרי 
לבית,  ואחזקה 
מציעה לרגל החזרה 
סדרת  את  לביה”ס 
סושי,  סנו  שקיות 
אוכל  שקיות  סדרת 
גדלים,  במספר 

לשימוש נוח ולכל מטרה, אידיאליות לאריזת כריכים ומזון. 
המגיעות  איכותיות,  שקיות   - סושי  סנו  של  אוכל  שקיות 
אחת  נשלפות  לשימוש,  נוח  פתח  עם  קרטון,  באריזת 
בכל  נשלפות  יחידות   150 של  זוגי  במארז  מגיעות  אחת. 
אריזה. שקיות מזון סנו סושי גדולות במיוחד – שקיות מזון 
XL  באריזת חיסכון, נשלפות אחת אחת. מגיעות באריזה 
סנו  שקיות  ס”מ.   21*  27 במידות   שקיות,   300 המכילה 
סושי רב שימושיות  - שקיות XXL עבות, חזקות ואטומות 
במיוחד, מתאימות לכל מטרה. מתאימות להקפאה, לאריזת 
שקיות   270 המכילה  באריזה  מגיעות  ועוד.  מזון  כריכים, 

במידות 35*25 ס”מ. להשיג ברשתות השיווק.

מתכננים לצבוע את הבית? 
מכירים  כולנו 
המברשת  את 
מומחי  והצבע, 
 ’ ר ו ב מ ט ‘
ם  י כ י ר ד מ
על  אתכם 
שכדאי  מוצרים 
ו  ד י י ט צ ת ש
טרם  בהם 

ולהגיע  הצביעה  חווית  את  להגדיל  בכדי  הבית  צביעת 
לתוצאה מושלמת ומעוצבת: מסקניקנג טייפ לצביעה- לפני 
שתתחילו במלאכת הצביעה, חשוב להכין את השטח, כדי 

למנוע טפטופי צבע מיותרים. רולר ומגש- אלו כלי העבודה 
להשקיע  רצוי  לצביעה.  הקשור  בכל  שלכם  הבסיסיים 
לעזור  שנועד  יותר,  קצר  ברולר  קצה-מדובר  רולר  ברולר. 
מוט  הקיר.  לגבולות  שקרובים  האזורים  את  לצבוע  לכם 
הארכה- מחברים את מוט ההארכה לידית הרולר וכך אפשר 
בקלות להגיע לצבוע את כל הקיר, מהרצפה ועד התקרה, 
את  המהווה  בצבע  מדובר  מקשר-  יסוד  צבע  מאמץ.  בלי 
צבע  הצבע.  שכבת  לפני  מיישמים  אותה  הבסיס,  שכבת 
רחיץ- מדובר בצבע בעל עמידות גבוהה במיוחד, שמאפשר 
לנקות את הקיר ולהסיר ממנו לכלוך, מבלי לפגוע בשכבת 
הצבע. טמבור מציעה שני סוגי צבעים בעלי עמידות גבוהה 
ו’סופרקריל  משי’  ‘סופרקריל   – וקרצוף  לרחיצות  במיוחד 
וכרומטים, בעלי תו תקן  עופרת  מט+’, שניהם צבעים ללא 

ירוק, המגיעים בשלל גוונים יפהפיים. 

ניחוח שלא נגמר
נקייה  רצפה  של  ניחוח  כמו  אין 
רענן...חבל  בריח  הבית  את  שמבשם 
כך.  כל  מהר  פג  הזה  שהניחוח  רק 
רוצים ליהנות מניחוחות הניקיון לאורך 
זמן? סנו ריצפז פרש הום- עם אפקט 
תרכיזים  –סדרת  המתמשך  הבישום 
ריחניים לניקוי כל סוגי הרצפות. לסנו 
במיוחד  עוצמתי  בישום  הום  פרש 
והרכב מושלם המעניק לכם 4 פעולות 
מבשם  מבריק,  מנקה,   – אחד  במוצר 
על הרצפה שכבת  ומותיר  זמן  לאורך 
הרצפות:  סוגי  לכל  מתאים  הגנה. 

קרמיקה, גרניט פורצלן, שיש ועוד. להשיג בארבעה ניחוחות 
טבע  השטיפה:  אחרי  הרבה  גם  שלכם  הבית  את  שיבשמו 

רענן, כותנה מלטפת, סבון מפנק וספא מרגיע.

מנצחים את הכתמים 
הימים  תשעת 
מאחורינו  כבר 
ם  י מ ת כ ה ו
ו  ש ב י י ת ה ש
על  והצטברו 
הבגדים מאיימים 
עשרות  עלינו... 
פריטי  מאות   עד 
מונחים  לבוש 

בסל הכביסה כבר יותר מיום או יומיים ועליהם מגוון כתמים 
שגורמים לנו לחשוש שהם לא ירדו עוד לעולם... עם אבקת 
ווניש קליה gold  את יכולה ליהיות רגועה: האבקה של ווניש 
גם  עיקשים,  כתמים  שמנצחת  העוצמתית  הנוסחה  בעלת 
כאלו שהתייבשו- תסיר את הכתמים בקלות ומהירות, והכל 
תוך 30 שניות בלבד! מרחי אבקת ווניש קליה גולד מהולה 
במעט מים נקודתית על איזור הכתם )לפי הוראות השימוש 
על מוצר( , שפשפי 30 שניות בלבד והכניסי לכיבוס במכונה. 
הבגד יצא נקי לחלוטין. במקרה של כתמים גדולים במיוחד 
לטפל,  תרצי  בהם  מוכתמים  פריטים  של  גדולה  כמות  או 
מומלץ לבצע השריה במשך חצי שעה במים שנמהלו עם 

וניש קליה גולד ולאחר מכן לכבס כרגיל.

היגיינה ונוחות במארז חסכוני
החברה  סנו,  חברת 
המובילה  הישראלית 
טיפוח  למוצרי 
משיקה  לבית,  וניקיון 
לחים  טואלט  מגבוני 
שלישיה  במארז 
מגבוני  חסכוני. 
טואלט היפואלרגניים 
באלוורה,  המעושרים 
מושלמת  להיגיינה 

לאחר השימוש בנייר טואלט. סנו סופט מגבוני טואלט לחים, 
היגיינה  רגיל להשגת  טואלט  בנייר  משלימים את השימוש 
המגבונים  ומפנקת.  רעננה  תחושה  ומעניקים  מושלמת 
מועשרים באלוורה ומרגיעים עור עדין ומגורה, אינם מכילים 
אחד-אחד  נשלפים  המגבונים   .PH 5.5 ובעלי  אלכוהול 

ומיועדים לשטיפה באסלה. כל אריזה מכילה 48 מגבונים.

טעם שובר שגרה
משיקה  אנרג’י 
פריכיות  סדרת 
שוקולד  עם 
טעמים  בארבעה 
שישנו  נפלאים, 
מה  כל  את 

השיגרה!  את  לשבור  לכם  ויעזרו  פריכיות...  על  שחשבתם 
חייבים  עמוס,  יום  במהלך  שלפעמים,  מבינים  באנרג’י 
הבריאות  על  לשמור  רוצים  גם  אבל  מתוק,  משהו  לנשנש 
סדרת  נולדה  הרצונות,  כל  בין  לאזן  כדי  המשקל.  ועל 
פריכיות השוקולד של אנרגי, המכניסות טעם לשגרת היום 
יום. מהיום, אתם מוזמנים ליהנות מפריכיות אורז מלא עם 
שוקולד לבן, פריכיות אורז מלא עם שוקולד חלב, פריכיות 5 
דגנים עם שוקולד מריר מעולה ופריכיות אורז מלא בציפוי 
שוקולד חלב מעולה.  אז למה אתם מחכים? שיברו שיגרה 
בטעם טוב! כשרות: בד”צ איגוד רבנים בראשות הרב אשר 

יעקב וועסטהיים, חלב ישראל בהשגחה משעת החליבה.

שדרגו את הכריכים בטיולים
מתכננים 
ל  ו י ט
לחופש? 
ה  ח ו ר א
מוצלחת 
ה  ל ו כ י
ך  ו פ ה ל
כל יציאה 
ת  י ב ה מ
ה  ג י ג ח ל
 . ה מ ל ש

כשמתכננים ארוחה בתנאי שטח יש להתחשב בפרמטרים 
מזון  במוצרי  בחירה  ביתית:  בארוחה  קיימים  שאינם 
עמידים בשטח שמתאימים לאופי של טיול ואינם ממהרים 
ובחירת  המאכלים  על  שתשמור  יעילה  אריזה  להתקלקל, 
או  שיימעך  בלי  למקום  ממקום  אותו  לשאת  שקל  תפריט 
מסלטים  ליהנות  הצרכנים  את  מזמין  צבר,  סלטי  יישפך. 
מגוונות  בארוחות  אותם  ולשלב  ומשובח  אותנטי  בטעם 
מחוץ לבית, בטיול ובחיק הטבע. אוהבים מגוון גדול בארוחה 
שלכם אבל לא רוצים להישאר עם קופסאות פתוחות ועם 
שאריות מסרבלות? לצבר סדרת סלטים נבחרים באריזות 
150 גרם, המאפשרים לכם ליהנות מהטעמים  אישיות של 
המשובחים והמוכרים: חומוס, חומוס עם טחינה, חומוס עם 

חריף, חציל במיונז, סלט מטבוחה ועוד.

מסעדה בשרית-מהדרין חדשה 
ה  ר ו ש ב
משמחת 
י  ב ב ו ח ל
מסעדות 
המהדרין: 
ת  ש ר
ן  ש ט י ק ‘
גרג’  ביי 
רשת   –
מסעדות 

אוכל  עם  ביבנה.  מהדרין  סניף  פותחת  גרג,  של  הבשריות 
טוב, אווירה כיפית ושירות מעולה – שווה גם לכם להיכנס 
לרכב ולנסוע ליבנה. המסעדה החדשה היא ביסטרו בשרי 
של  החדש  הקניות  מתחם   – ביבנה   G במתחם  שממוקם 
יבנה המהווה מרחב בילוי ופנאי המורכב מבתי אופנה, בתי 
קפה, חנויות עיצוב וטיפוח, שנמצא סמוך לכניסה המערבית 
מעוצב  המסעדה  מבנה  יבנה(.  למחלף  )צמוד  העיר  של 
אינטימית  אווירה  טעמים,  שלל  עם  וחדשני,  מודרני  בסגנון 
ואירוח ברמה אירופאית. התפריט האקלקטי של קיטשן ביי 
של  אפשרויות  שלל  עם  שופע  ישראלי  ביסטרו  מציע  גרג’ 
מנות בשר, עוף, דגים, מנות איטלקיות, כריכים מפנקים ועוד 
מנות מעניינות. התפריט המפתיע והעשיר כולל גם ארוחות 
בוקר קלילות. בעלי המקום מספרים שהמקום נועד להביא 
“יצא לנו לדבר עם  ומגוון.  משהו חדש, מרענן, צעיר, טעים 
אנשים ולקוחות וראינו היענות מצד התושבים וצורך שלהם 
במסעדה טובה בכשרות מהדרין, וזה חימם את הלב, ופשוט 

הלכנו על זה בכל הכוח”.
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פרקליט המדינה עו"ד שי ניצן בטקס סיום מרגש בקריה האקדמית 
"אנו עושים תיקון של עיוות, כי הפרקליטות היא  אונו בירושלים: 
זכותו של  זו  ומגזר.  של כל המדינה וחשוב שהיא תייצג כל מגזר 

המגזר החרדי וחובתנו לתרום להשתלבות הזו"

ביום ט"ו אב תתקיים תפילה נוראה על ציונו של מרן הגאון הגדול 
רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

במכון יינתן שירות בהתאמה לצרכי המגזר החרדי ע"י פיזיותרפיסטים גברים ונשים  סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן: "מאוחדת 
שוקדת כל העת להמשיך ולהתפתח עוד וזאת כחלק מהיותה הקופה המובילה בציבור החרדי"

הילה פלאח

מרשים,  סיום  טקס  התקיים  שעבר  בשבוע 
קיבלו  בו  בירושלים   הטכנולוגי  הגן  ברחבי 
תואר  תעודות  וסטודנטיות  סטודנטים  מאות 
ראשון לסיום לימודיהם בחשבונאות, משפטים, 

מנהל עסקים ובחינוך וחברה.
דיקן   – אלבשן  יובל  פרופ'  השתתפו  בטקס 
אונו,  האקדמית  בקריה  למשפטים  הפקולטה 
של  האקדמי  המנהל   - אמסלם  ליאור  ד"ר 
הקמפוס החרדי בירושלים והרב יחזקאל פוגל, 
את  שבירך  אונו  של  החרדיים  הקמפוסים  יו"ר 
המסיימים והמסיימות ואיחל להן הצלחה רבה 

בהמשך הדרך. 
המדינה  פרקליט  נשא  המרכזי  הנאום  את 
על התהליך  ניצן, שסיפר בהתרגשות  שי  עו"ד 
החרדים  הבוגרים  השתלבות  של  המבורך 
פרקליט  היום  לנו  "יש  המדינה:  בפרקליטות 
אמר  שעליו  גור,  חסיד  הבג"צים,  במחלקת 
שראה  הראשונה  בפעם  רובינשטיין  השופט 
אותו- 'עשרות שנים חיכיתי לרגע הזה שמצדיק 
ברכת שהחיינו'. בעבר", המשיך ניצן, "זה היה 
חרדי,  חינוך  בוגר  חסיד  שיופיע  נתפס  בלתי 
בלבוש חרדי בפרקליטות. כשנכנסתי לתפקידי 
מעשה,  ולעשות  לקום  שרוצה  שמי  אמרתי 
חייב להתחיל בעצמו. ואכן, שמנו את זה כיעד, 

כמה  להביא 
חרדים  שיותר 
לימודי  שסיימו 
ם  י ט פ ש מ
ת  ו ט י ל ק ר פ ל
שיהיו  ובלבד 
ויעשו  טובים 
העבודה  את 
כמו שצריך. אנו 
תיקון  עושים 
כי  עיוות,  של 

הפרקליטות היא של כל המדינה וחשוב שהיא 
תייצג כל מגזר ומגזר. גם משרד המשפטים שם 

את זה כאג'נדה". 
"אני יודע", המשיך ניצן, "שזו זכותו של המגזר 
החרדי וחובתנו לתרום להשתלבות הזו. כיום יש 
עשרות עובדים ומתמחים חרדים בפרקליטות". 
לומר  "באתי  דבריו,  את  ניצן  סיים  "בעיקר", 
לכם: עבדתם קשה, למדתם, הגעתם ליום הזה 
בשבילכם.  פתוחות  הדרכים  שכל  בטוח  ואני 
שמשלבת  עבודה  שרוצה  שמי  חושב  אני 
אידיאולוגיה, שיש בה שליחות, שיש בה מסר 
השירות  היום,  חלק.  וייקח  שיבוא  חברתי, 
הציבורי נמצא עם הפנים לחברה החרדית ואני 
מקווה שהבוגרים יצטרפו לשורותינו ותהיה לנו 

זכות". 

הילה פלאח

ומרוממת  מיוחדת  תפילה  במהרה:  הגון  לזיווג 
המסוגל  ביום  אי"ה  תתקיים  שידוך  למעוכבי 
יעקב  רבי  הגאון  מרן  של  ציונו  על  באב  ט"ו 
סדר  פי  על  השרון,  שברמת  זצוק"ל  אדלשטיין 
התפילה המיוחד שתיקן מרן. לפני התיבה יעבור 
שמואל  מרדכי  רבי  הגאון  דרכו,  וממשיך  בנו 
ברק,  בני  יוסף  נאות  שכונת  רב  אדלשטיין, 
והאברכים  הכולל  ראש  חדב"נ,  ובהשתתפות 

ממרכז תורני רמת השרון.
היה  זצוק"ל  אדלשטיין  הגר"י  מרן  כידוע, 
החוגים  מכל  רבים  לאלפים  תלפיות  תל  בחייו 
ישועות  וראו  וברכה,  לעצה  לפתחו  נהרו  אשר 
הגראי"ל  מרן  זיווגים.  בנושא  במיוחד  גדולות 
שטיינמן התבטא עליו ואמר כי "מפתח הזיווגים 
יותר  צדיקים במיתתם  ומכיוון שגדולים  בידו". 
על  המיוחדת  התפילה  כי  ספק  אין  מבחייהם, 
הזקוקים  עבור  ונצורות  רבות  תפעל  הק'  ציונו 

לישועה בנושא זה.

יצוין, כי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי נשאל, 
של  לציונו  להגיע  שלא  המקפידים  ויש  מאחר 
לקיים  ניתן  האם  פטירתו,  שנת  בתוך  הנפטר 
תורמי  בעד  טוב  שימליץ  ציונו  על  תפילה  את 
המוסדות, והשיב "אפשר". ייתכן שכוונתו היא, 
שכיוון שע"י תפילה זו מסייעים למפעל חייו – 
זכות  זוהי  השרון",  רמת  תורני  "מרכז  מוסדות 

גדולה לנפטר. 
מעמד התפילה יתקיים אי"ה ביום שני, ט"ו באב, 
השעה  עד  למסור  ניתן  שמות   .18:00 בשעה 
צדקה  ונתינת  לתפילה  שמות  למסירת   .16:00

להחזקת המוסדות בטלפון
.077-314-10-10 

הילה פלאח

כחלק מתנופת ההתפתחות הענפה וגל המהפכה 
בקרוב  ייחנך  ברק  בבני  מאוחדת  של  הרפואית 
מכון  בעיר.  ומתקדם  חדשני  פיזיותרפיה  מכון 
 11 עזרא  ברחוב  ייפתח  החדש  הפיזיותרפיה 

ויפעל בימים א-ה בין השעות 8:00-19:00.

בכל  מאוחדת  ללקוחות  שירות  יינתן  במכון 
אורתופדיות  בבעיות  סובלים  ואשר  הגילאים 
טיפולים  יינתנו  כן  כמו  שונות.  ונוירולוגיות 
וטיפול  אגן  רצפת  שיקום  הלסת,  במפרק 

בלימפאדמה.
הציבור  לצרכי  מאוחדת  של  מההתאמה  כחלק 
החרדי יינתן השירות על ידי פיזיותרפיסט שיעניק 
את  שתעניק  ופיזיותרפיסטית  לגברים  שירות 

השירות לנשים. 
סדנאות  בו  ויועברו  עוד  המכון  יתרחב  בהמשך 
של מניעת נפילות בגיל המבוגר, קבוצות פעילות 
לאוכלוסייה  בריאות  קידום  במסגרת  גופנית 
הבריאה ולאוכלוסיות בסיכון, סדנאות פילאטיס 

מזרן ועוד. 
בתחום  לקהל  מקצועיות  הרצאות  יועברו  כן 
בריאות האישה ותחום שיקום רצפת אגן, קבוצות 

לשיפור יציבה בנערות ועוד. 
כהן:  משה  ר'  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
הרפואה  בשירותי  מהפכה  מחוללת  "מאוחדת 
מכון  בקרוב  ייפתח  מזאת  וכחלק  ברק,  בבני 
הפיזיותרפיה החדשני אשר יותאם לצרכי הציבור 
החרדי" הוא הוסיף כי "מאוחדת שוקדת כל העת 
מהיותה  כחלק  וזאת  עוד  ולהתפתח  להמשיך 

המובילה בציבור החרדי". 

הילה פלאח

חברת מונדליז, המשווקת את עוגיות 'אוראו' 
איגוד  בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות  פרווה 

הרבנים, תקיים פעילות קיץ מיוחדת. 
במסגרת פעילות הקיץ יוזמנו הצרכנים לרכוש  
3 אריזות עוגיות 'אוראו' ולהתקשר לטלמסר 
ייעודי. העונים נכונה ובזמן המהיר ביותר על 

השאלות, יזכו ברחפן במתנה. 
הפעילות תתקיים בימי בין הזמנים כאשר בכל 
יזכו  הכול  ובסך  ברחפן  צרכנים   5 יזכו  יום 

בתקופת המבצע 55 צרכנים.
מונדליז  של  השיווק  מנהלת  ליבאואר,  ענבר 
קבלת  שמאז  שמחים  ציינה:  "אני  ישראל, 
אוראו  עוגיות  הפכו  המהודרת  הכשרות 
הכשרות.  מהדרי  ציבור  בקרב  לפופולאריות 
בקיץ הזה אוראו ממשיכה להשקיע בצרכנים 

ויוצאת הפעילות שכולה חוויה והנאה". 
הסנדוויץ  עוגיות  הינן  'אוראו'  עוגיות 
מאות  כי  הערכות  וישנן  בעולם,  המובילות 
בשנת  השקתן  מאז  נמכרו  מהן  מיליארדים 
נהנים  למהדרין  הכשרות  צרכני  עתה   .1912

הווניל,  טעם  מילוי  עם  הסנדוויץ  מהעוגיות 
יעקב  הרב  של  המהודרת  בכשרותו  פרווה 
ממומחי  לאחד  הנחשב  וועסטהיים   אשר 
כולו,  ובעולם  באירופה  הידועים  הכשרות 
והעוגות.  הממתקים  בקטגוריית  ובייחוד 
עוגיות אוראו בטעם וניל בכשרות המהודרת 

נמכרות באריזה של 137 גרם. 
במערכת הכשרות של הרב וועסטהיים בד"ץ 
איגוד רבנים מציינים כי "צוות משגיחים נסע 
לאינדונזיה על מנת לעמוד מקרוב אחר מערך 
נבדקו  הגלם  חומרי  הנפוצות.  העוגיות  ייצור 
בקפידה ושימת לב מיוחדת ניתנה בכדי לוודא 
תהליך  כל  "חדש".  בחשש  אינו  שהקמח 
ובפיקוח  בנוכחות  התבצע  והאריזה  הייצור 
תמידי של משגיח יר"ש שמונה מטעם ועדת 
שווידא  רבנים  איגוד  בד"ץ  של  הכשרות 
נשמרות  המוקפדות  הכשרות  שהנחיות 

במהלך כל הייצור". 
למותר לציין כי  כשרותו של הרב וועסטהיים 
דקדוקי  כל  על  היתירה  בהקפדתה  ידועה 
הציבור,  שכבות  כל  על  ומקובלת  ההלכה 
על  ידיהם  סומכים  היראים  ציבור  כאשר 

הכשרות שמובילה כיום את עולם הכשרות.

הילה פלאח

רבות  בסכנות  מאופיינים  והקיץ  החופש  ימי 
ושונות. אחת הסכנות הרבות טמונות בנהיגה 

בלתי בטיחותית באופניים חשמליים.
במיון 'טרם איכילוב' בבני ברק טופלו בחודש 
פציעות  של  מקרים  מ-35  יותר  האחרון 

מאופניים חשמליים. 
ד"ר זאב וימפהיימר מנהל רפואי ברשת 'טרם' 

מעניק טיפים לרכיבה בטוחה.  
על  ברכיבה  קסדה  לחבוש  רבה  חשיבות  יש 
בנסיעה  גם  מרחק,  ובכל  גיל  בכל  האופניים 
למנוע  מנת  על  וזאת  הבית  ובקרבת  קצרה 
פגיעה  גם  בראש,  חיים.  מסכנת  ראש  פגיעת 

קלה יכולה להיות תוצאה גרועה.
אופניים  בנתיב  ולנסוע  החוק  על  לשמור  יש 

לרכב  יש  אופניים  נתיב  בנמצא  אין  וכאשר 
לפגוע  לא  כדי  המדרכה  על  זהירות  במשנה 

בהולכי רגל.
ד"ר וימפהיימר מציין כי במיון 'טרם' נתקלו 
כתוצאה  פנימי  ובדימום  בטן  בפגיעות  גם 

מרכיבה על האופניים. 
האופניים.  מכידון  ילד  נחבל  המקרים  באחד 
ולמרות שלא  לאחר שהתלונן על כאבי בטן, 
משמעותיים,  חיצוניים  פגיעה  סימני  נראו 
אנשי  אבחנו  שם  'טרם'  למיון  הילד  הובא 
הצוות הרפואי כי הפגיעה גרמה לקרע בטחול 

והילד הובהל לניתוח דחוף בבית החולים. 
באופניים  כי  וימפהיימר  זאב  ד"ר  מציין  עוד 
חשמליות יש סיכון מוגבר להולכי רגל מאחר 
צריך  כן  ועל  מקסימאלית  אינה  שהשליטה 
מרכיבה  ולהימנע  רבה  זהירות  לנקוט  הרוכב 

פרועה.

"שמנו יעד להביא חרדים לפרקליטות"

בזמן המסוגל: תפילה לזיווג הגון 

מאוחדת תחנוך מכון פיזיותרפיה מתקדם 

עוגיות אוראו בפעילות קיץ 
55 זוכים ברחפן - בה יוכרזו 

מאופניים  פגיעה  של  מקרים   35 הגיעו  איכילוב'  'טרם  למיון 
חשמליים בתוך חודש  ד"ר זאב וימפהיימר, מנהל רפואי במיון 

'טרם', מעניק טיפים לרכיבה בטוחה

35 פצועים  בחודש האחרון: 
מאופניים חשמליים 



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום 
לגננות ולסייעות

לגני ילדים של עיריית בני ברק דרושות ממלאות מקום 

לגננות ולסייעות,

על בסיס יומי/חודשי.

המעוניינות בהגשת הצעתן לתפקיד

מתבקשות להגיע לראיון אישי,

 ביום ראשון ושני, כ“א וכ“ב באב ה‘תשע“ז (13,14/8/17)

בין השעות 8:00 ל-13:00,

אצל הגב‘ מ. כהן, מפקחת  גני ילדים,

חדר 7, אגף החינוך,

רחוב ירושלים 58, בני ברק.

מח‘ גני ילדים

 
  

דוברות
ומזכירות
העירייה

בס“ד

חופשות הקיץ
במחלקות

ובאגפים עירוניים
עם תחילת חופשות הקיץ במחלקות ובאגפים עירוניים שונים,
הרינו להביא בזה לידיעת ציבור התושבים את פרטי החופשות:

המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם, בכל שעות היממה, להודעות על מקרים דחופים 
בנושאי חירום, תברואה, בניה, מים, ביוב, תאורת רחובות וכל מפגע אחר.

בכבוד רב,
אברהם טננבוים

 מזכיר העירייה ודוברה

תאריך החופשהשם המחלקה/האגף
גזברות, תקציבים, קופת העירייה; משכורות;

מינהל ההכנסות-מחלקות שומה, שומת מוסדות 
וסקר נכסים, גבייה ממגורים, גבייה מעסקים והנחות 

ממסים.

מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום 
חמישי, ב' באלול ה'תשע"ז - )24,8,17(-  כולל.

בנושאי עיקולי בנק, נא לפנות למוקדים בטל: 3019* 
או 03-9275641

מיום שלישי, ט'  באב ה'תשע"ז )1,8,17(, עד יום אגף ההנדסה
שלישי, ל' באב ה'תשע"ז - )22,8,17( - כולל.

תורנות במחלקת הפיקוח על הבנייה תימשך כל העת.
אגף תשתיות ופיתוח- הנהלה, מחלקת תחבורה, 

חזות העיר, חשמל ונטיעות.
מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום 

חמישי, ב' באלול ה'תשע"ז )24,8,17( - כולל.
משאבי אנוש – במשרדי העירייה וכוח-אדם – במבנה 

"קונקורד"
מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום 
חמישי, ב' באלול ה'תשע"ז - )24,8,17( -  כולל.

מיום ראשון, כ"א באב ה'תשע"ז )13,8,17( עד יום רשות החנייה
ראשון, כ"ח באב ה'תשע"ז - )20,8,17( - כולל.              

לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני. הפיקוח 
על החניה נמשך כל העת !

מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום רשות השילוט והפרסום
חמישי, כ"ה באב ה'תשע"ז )17,8,17( - כולל.

מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום שישי, תאגיד "מי ברק" למים ולביוב
כ"ו באב ה'תשע"ז )18,8,17( - כולל.

סגור לקבלת קהל, מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז מרכז להכוון תעסוקתי
)6,8,17( עד יום חמישי, י"ח באב ה'תשע"ז )10,8,17( – כולל.

החל מיום חמישי, י"ח באב ה'תשע"ז )10,8,17( עד אגף החינוך
יום שלישי, י"ד באלול ה'תשע"ז )5,9,17( תתקיים 
קבלת קהל בין השעות 10 עד 12 בצהריים בלבד.

מיום רביעי, י"ז באב ה'תשע"ז )9,8,17( עד יום שלישי, השירות הפסיכולוגי החינוכי
ל' באב ה'תשע"ז )22,8,17( – כולל.

סניף פרדס כץ- מיום חמישי, י"ח באב ה'תשע"ז שי"ל – )שירות יעוץ לאזרח(
)10,8,17( עד ליום שלישי, ז' באלול ה'תשע"ז 

)29,8,17(; סניף רבי עקיבא – סגור לרגל שיפוצים;  
סניף דוד המלך פתוח בחודש אוגוסט בשעות 

הבוקר, בתיאום מראש בטל': 03/5776391.
מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום החברה הכלכלית 

ראשון, כ"ח באב ה'תשע"ז )20,8,17( - כולל.
לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני.

הרישום לצהרונים  במערכת הממוחשבת יפעל 24 
שעות ביממה.

יוצאות לדרךפעילויות הקיץ בשכונות
תשע“ז

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית
יחידת ילד ונוער

מחירתאריך ושעהמקום למי מיועדפעילות

משולם ראט 5בנים ובנות בנפרדמופע בועות סבון
י' אב  2/8/17 

16:00 בנות
17:30 לבנים

5 ₪ לילד

נסיעה לפארק 
משפחות וילדיםהרצליה

יציאה:
מרח; נורוק 13

ומרח' אברבנאל 60 
)ליד המתנ"ס(

י"ד אב 6/8/17 
בשעה 16:00

10 ₪ לילד
חובה הרשמה 

מראש

משולם ראט 5בנים ובנות בנפרדמופע תוכים מדהים
ט"ז אב 8/8/17 

16:00 בנות
17:30 לבנים

5 ₪  לילד

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

י"א אב,  3/8/17דב גרונר 48אימהות וילדיםמופע בועות סבון
5 ₪ לילדבשעה  16:30

נסיעה לפארק 
יציאה מרחוב אימהות וילדיםהרצליה

אברבנאל )ליד הברכל(
י"ד אב,  6/8/17

בשעה 15:00
10 ₪ לילד

חובה הרשמה מראש.
תאטרון בובות "סוד 

ט"ו אב,  7/8/17 דב גרונר 48אימהות וילדיםהשמחה"
5 ₪ לילדבשעה 17:00

שעת סיפור עם 
ט"ז אב,  8/8/17דב גרונר 48אימהות וילדיםתאטרון בובות של ויקי

5 ₪ לילדבשעה 16:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

י' אב,2/8/17ביריה 8גילאי גן – כיתה ב' סדנת בלונים
5 ₪ לילדבשעה 13:00 – 12:00

י"א אב,  3/8/17 ביריה 8גילאי גן – כיתה ד'מתנפחים
5 ₪ לילדבשעה 20:00 – 16:00

י"ד אב, 6/8/17ביריה 8גילאי גן – כיתה ב'סדנת בועות סבון
5 ₪  לילדבשעה 12:00 – 11:00

ט"ו אב, 7/8/17 ביריה 8גילאי גן – כיתה ב' שרוליק הליצן מופע
5 ₪ לילד.בשעה 18:00 – 16:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

ילדי עולים חדשים הופעות וסדנאות
בגילאי: 13 - 5

י', י"א, י"ד, ט"ו באב
2,3,6,7 לאוגוסט

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

קייטנה
תכניות עשירות 

ומגוונות
לילדות גן וכיתות 

בית ספר
בית מרגלית

רחוב טל חיים 1

י"ד אב - כ' אב
18/8/17 – 6/8/17

בין השעות: 
 8:30 – 13:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות
מופע ענק להטוטים, 

כ"ג תמוז 17/7/17מתנ"ס -אורליאן 27לגילאי 12 - 3ליצנים וריקודים
5 ₪ לילדבשעה 18:00

קינדרלנד 
טרמפולינות

לגילאי 12 - 3
מתנ"ס – אורליאן 27בנים ובנות נפרד

י"ח תמוז 12/7/17
בנות-18:00 – 16:00
בנים – 20:00 – 18:00

5 ₪ לילד

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

בנות עד גיל 11, מופע בועות סבון
י"א אב 3.8.17חיד"א 24, בקרוואןבנים עד גיל 9

5 ₪ לילדבשעה 10:00

סדנת יצירה- דג 
י"ד אב 6.8.17חיד"א 24, בקרוואןגן חובה- כיתה ב'באקווריום

בשעה 10:00
5 ₪ לילד

הרשמה מראש חובה! 
סדנת יצירה- ציור 

י"ד אב 6.8.17חיד"א 24, בקרוואןגן חובה- כיתה ב'על חולצות
בשעה 12:00

10 ₪ לילד
הרשמה מראש חובה!

מועדון אמונה,גילאי 4-10מופע להטוטים
רח' הרב לוין 15

ט"ו אב 7.8.17
5 ₪ לילדבשעה 12:30

נסיעה לפארק 
האותיות בראשון 

לציון
אהרונוביץ 31, משפחות וילדים

)מפרץ החניה(
י"ז אב 9.8.17
בשעה 15:30

10 ₪ לנוסע מעל 
גיל שנה וחצי 

הרשמה מראש חובה! 

כ"א אב 13.8.17 חיד"א 24, בקרוואןגילאי 4-10מופע להטוטים
5 ₪ לילדבשעה 13:30

נסיעה לפארק 
אהרונוביץ 31, משפחות וילדיםרעננה

)מפרץ החניה(
כ"ב אב 14.8.17 

בשעה 15:30
10 ₪ לנוסע מעל 

גיל שנה וחצי 
הרשמה מראש חובה! 

מופע קיץ 
"הולכים לים"

בנות עד גיל 11, 
בנים עד גיל 9

מועדון אמונה, רח' 
הרב לוין 15

כ"ח אב 20.8.17 
5 ₪ לילדבשעה 16:30

תיאטרון בובות
מועדון אמונה, רח' גילאי 4-10 "סוד השמחה"

הרב לוין 15
כ"ט אב 21.8.17 

5 ₪ לילדבשעה 12:00

פרויקט שיקום שכונות                                               
בני ברק

שיכון ה'  לפרטים: אסתר טיירי:  03-7707437  בימים, א – ד בין השעות 13:00   – 8:00 
                                                         03-5793040  בימים, א – ד בין השעות 18:00 – 16:00

פרדס כץ – מרכז קהילתי, רחוב משולם ראט 5
לפרטים: רישום פארק הרצליה –תשלום במזומן בלבד

לאוטובוס שיוצא מרח' אברבנאל – תהילה  0527-158586
לאוטובוס שיוצא מרח' נורוק -13 מרים אלפי:  054-8462280    

פרדס כץ: מרכז קהילתי רחוב דב גרונר 48  
לפרטים: חיה – 0544-941988

שיכון ו' מרכז קהילתי – רחוב בירייה 8 
לפרטים ורישום: אסתר צויבל – 052-7619838

עולים חדשים
לפרטים: מיכל,  בימים: ג', ה', בשעות: 14:00 – 9:00  טלפון – 03-5798748 

mokedolim@gmail.com

שכונת ויז'ניץ 
לפרטים ורישום:  054-8406671,   03-6765288

נוה אחיעזר – מתנ"ס,  רחוב אורליאן 27
לפרטים: צביה נהרי – 054-8400981

בברכת הנאה בטוחה, צוות המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום 
לגננות ולסייעות

לגני ילדים של עיריית בני ברק דרושות ממלאות מקום 

לגננות ולסייעות,

על בסיס יומי/חודשי.

המעוניינות בהגשת הצעתן לתפקיד

מתבקשות להגיע לראיון אישי,

 ביום ראשון ושני, כ“א וכ“ב באב ה‘תשע“ז (13,14/8/17)

בין השעות 8:00 ל-13:00,

אצל הגב‘ מ. כהן, מפקחת  גני ילדים,

חדר 7, אגף החינוך,

רחוב ירושלים 58, בני ברק.

מח‘ גני ילדים



י’ - י”ב באב
תשע”ז           

2-4/8/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 1,000,000

ם
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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 לפרסום
בלוח

03-6162228

דירות 
למכירה

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

בית שמש

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

משופץ כחדש, 3 חד' עם 
אופ' ממשית להרחבה ב 
35 מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד
■ במירון ליד טבריה 

3,5 חד' כ-100 מ', ק"ג 
משופצת, חזית עם גג 

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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, 
לדירה חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

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, 1,980,000 
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(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

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

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

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 

מחולקת 3.5 חד'+ 2 חד', 
מושכרת ב- 2,800 ש"ח 

2,400,000 ש"ח, משופצת, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ד, 

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

2,200,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

באר שבע

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 5 ח' גדולה מאווררת 
באבני נזר 110 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, 2,500 ש"ח, 

054-8429033)29-32(_____________________________________________

4 חדרים
1,250,000 ש“ח

ברחוב בר אילן
קרוב לקריה החרדית

תיווך יעקב
054-4901948

תיווך יעקב

3.5 חדרים, 67 מ“ר
845,000 ש“ח

באיזור פינוי בינוי
ברחוב ביאליק

054-4901948

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 דירת בוטיק 5 חד', 
135 מ' נטו, סלון ענק 
וחדרים גדולים, ק"א, 
ללא, 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(_____________________________________________

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

מעלית, חניה, סוכה, 
1,830,000 גמיש,

050-8898020)30-33(_____________________________________________

 וילה נדירה משקיפה 
לנוף 430 מ"ר 230+ מ"ר 

גינה ענקית+2 יח"ד מושכרות 
ב5000 ש"ח 052-3476223 

_____________________________________________)31-34(לרציניים בלבד!!

 ברחוב - החיד"א, 3 
חד', 76 מ"ר, ק"ד, משופצת, 
סמוכה לגרנד-קניון, 570,000 

ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)31-31(_____________________________________________

 בשכונה-י"א, 3.5 חד' 
מרווחת, ק"ד, משופצת, ליד 
הקניון, 650,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)31-31(לנכס, 050-9500075

 בדב-יוסף, 3 חד', ק"ד, 
משופצת ומושכרת עד 

02/2019 מומלצת בחום!! 
600,000 ש"ח. אור-לנכס,

050-9500075)31-31(_____________________________________________

 בשכונה-ט, במיקום 
איכותי, 3 חד', 78 מ"ר, ק"ב, 

שמורה ב- 695,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31(אור-לנכס, 050-9500075

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

054-4337212)31-31(_____________________________________________

 השבעה - 4.5 חד', 
אופציה ליח' בקומת מרתף. 

_____________________________________________)31-31(רימקס, 054-2374666

 בן קסמא - דירת 4 חד', 
2 מרפסות, אופציה ליח' דיור! 

_____________________________________________)31-31(רימקס, 054-5789464

 בית-שמש הוותיקה 
ברח' הרצל, 3 חד', משופצת, 

895,000 ש"ח! רימקס,
052-4887227)31-31(_____________________________________________

 ביאליק - 2 חד' קרקע + 
גינה )לא בטאבו(, בהזדמנות 

775,000 ש"ח. ריקמס,
050-8789888)31-31(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)31-31(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)31-31(_____________________________________________

 בקובלסקי, 215 מ', 
ניתנת לחלוקה בקלות, חזית, 

3 כ"א, משופצת. "צ'מפיון 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן" 053-3121812

 ברב אשי 4,
"בית פתוח"!!! 

למבקרים ביום שישי 
יב' אב )4.8.17( בשעה 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, 

ק"ק, חזית + א.הרחבה, 
20 מ"ר. "מקסימום"

052-7683068)31-31(_____________________________________________

 בבני-ברק, בשיכון ה', נכס 
בעל 4 יחידות על 3 קומות, 
3,590,000. אליהו רימקס, 

054-6531111)31-31(_____________________________________________

 בלעדי!! בפוברסקי 
ענקית, 125 מ"ר, 

מחולקת כ- 4 חדרים, 
90 מ"ר + 2 חדרים 35 

מ"ר, משופצת כחדשה, 
מרוהטת, ק"א, חזית, 

מיידי, 2,200,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-מימון, מחולקת, 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים 12 

מ"ר + יחידת דיור 20 
מ"ר, משופצות, ק"א, 

1,890,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים רציניים לדירות 2-3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, מחירים 

טובים, שירות מהיר ומקצועי, 
 03-5444815/054-7477054

_____________________________________________)31-31(מוטי

 בגבעת רוקח, 6 חד', 
3.5 חד', 85 מ"ר + 2 יחידות 
על הגג מושכרות ב- 5,300 

ש"ח, ק"ג + חניה, משופצת, 
2,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש 4,000,000 ש"ח, 

מפתחות ב- אביחי - 
_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 בבניה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-גן 

מרווחות + יחידה החל מ- 
2,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-נכה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 במינץ, פנטהאוז 
140 מ"ר, מחולק לדירת 

4 חדרים, 90 מ"ר + 
דירת 2 חדרים, 50 מ"ר, 

משופצות ומושקעות, 
נוף מדהים + גג צמוד 

בטאבו + מעלית, חניה, 
2,920,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבירנבוים, דירת-גג, 
מחולקת, 165 מ"ר, 6ח' 
+ מרפסת + יחידה יפה 

מושכרת, ק"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חד', מושקעת, 
כ- 200 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)31-31(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, כ- 

115 מ"ר, אופציה בגג ובצד, 
ק"ד, מעלית, חזית, משופץ. 

_____________________________________________)31-31(תיווך, 050-4144602

 בלעדי!! בבן גוריון/
מנחם, בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים + 
גג-גדול, ק"ד + מעלית 

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 הנה זה בא! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 
גג, 20 מ"ר, משופצת, 

2,400,000 ש"ח, גמיש. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)31-31(_____________________________________________

 בר"י מסלנט )גבעת 
רוקח( דופלקס ק"ג-ד, 3.5 
חדרים משופצים + 3 יח"ד 

מושכרות, מתאים גם לטאבו 
משותף, 2,480,000 גמיש, 

לפרטים: 054-8425797
_____________________________________________)GN)31-31 נכסים

 באזור הנביאים זכרון מאיר, 
דופלקס 174 מ"ר, 5 חד' + 

יחידה מושכרת ב- 3,500 ש"ח, 
משופצת, חדשה, ק"ג, חזית, 

2,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

 באזור לנדא! בבנין 
קטן, איכותי, 6ח', ק"א, 

חזית + מעלית + א.חלוקה, 
2,680,000 ש"ח.

_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

 לגור ולקבל שכירות! 
באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 בקהילות יעקב, 5 חדרים 
גדולים ומרווחים + סוכה, ק"א, 

2,500,000 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)GN 054-8425797)31-31 נכסים

 באזור ויז'ניץ, דירת נכה 
)קרקע(, 140 מ"ר, בשלב 
היתרים, הבנייה לפי תכנון 
הקונה, 2,500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)31-31(גמיש, לפרטים: 054-8425797

 בשיכון ג' בבניה, 6 
חד', 130 מ"ר, ק"א, חזית 

+ מעלית + חניה, מרפסת 
שמש, 2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, 3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק/
הבנים, 5 חד', גדולה, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית, 4 כ"א + 

חניה, 2,200,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד', ק"א, גדולה וחזיתית. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 
2,200 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בנחום 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור 
כהנמן ליד קאליב בניין 

חדש, 4 חד', יפה, 
כ- 95 מ"ר, חזית, רק 

2,150,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 

מושקעת מהיסוד, ק"ג 
)בלי( + מרפסת שמש 
+ מחסן גדול בנוי, רק 

1,600,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)31-31(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', חזית, 
94 מ', אופציה לבניה בגג, 
מציאה!!! "צ'מפיון-נדל"ן" 

053-3121812)31-31(_____________________________________________

 באזור יונה-הנביא, כ- 4ח', 
יפהפיה, סלון גדול, ק"ב, חזית 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון אגו"י בבניין 
חדיש, 4 חד' + מרפסת שמש, 

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

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4 חד', 87 
מ"ר, ק"ב + חניה + הכנה 
למעלית, משופצת ברמה 
גבוהה, 3 כ"א + מחסן, 

1,990,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בצייטלין, 4.5 חד', ק"א, 3 
כ"א מושקעת + סוכה גדולה, 
מחסן, מעלית, חניה, ש"כ + 

אופ' להרחבה, 2,000,000 
_____________________________________________)31-32(ש"ח, 052-4503738

 ירד המחיר, שלמה בן 
יוסף, 4 חד', ק"ג, 93 מ', 

שמורה, 1,550,000.
"century 21" 052-3744260)31-31(_____________________________________________

 באלישע, 4.5ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מטופחת מאווררת + מ.שמש 

+ י.הורים, ק"ד + מעלית 
)אפשרות למחסן(. "אפיק-

_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

 לזריזים דירת פאר 
שקטה ביהודה הלוי - קוטלר 
בקומה א', 4 חדרים גדולים, 

1,700,000 ש"ח. פנחס מילר, 
מתווך מוסמך,

050-4-10-33-10)31-31(_____________________________________________

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 
מ.שמש, קבלן, אמין, 

רמה גבוהה, ק"א 
+ מעלית + חניה, 

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

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בהרצל, 
בבנין חדש, 4 חדרים + 
סוכה, מושקעת, חזית, 
ק"ג + מעלית + יחידת 

דיור בק"ק, 35 מ"ר 
)מושכרת ב- 2,200 ש"ח( 
2,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 תיווך. למכירה בהזדמנות 
4 חדרים, קומה ב', עורפית, 

כ- 95 מ"ר, משופצת + 
אופציה לסוכה, אזור המכבים 

אבוחצירא, 1.62, גמיש, 
_____________________________________________)31-31(הקודם זוכה, 054-7477054

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 
בטון כולל רשיון 48 מ"ר, 

ניתן לחלוקה, מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

מ"ר, ק"א, חזית, מיקום מצוין, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 ברמת אהרון/שיכון ה' 
אזור יוקרתי, בבניה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

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

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

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

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

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 

לנכה, משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 נדירה! ללא תיווך, 4 
חדרים באוסם, מטבח פסח, 

מושקעת, ממוזגת, 2,270,000 
_____________________________________________)30-31(גמיש, 050-4116828

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,520,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד 3 חד' 
במחיר מציאה! 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 באזור הוילות רמת-אהרון, 
3ח' + א.בניה לעוד 20 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 1,760,000 ש"ח, 

מפתח ב- "אפיק-נכסים" 
03-5791514)31-31(_____________________________________________

 באזור בעש"ט, 3.5, 
מרווחת, ק"א, עורף, 3 כ"א, 
פינוי מהיר, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית לבני-

ברק, מרווחת משופצת, בנין 
אברכים, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, חזית ועורף, 

משופצת, כ- 80 מטר, קומה 
ב', בניין אברכים אזור הרב שך. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב - פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים, קומה 3, כ- 85 מ"ר 

+ אופציה. דוד גרוס רי/מקס 
_____________________________________________)31-31(ב"ב, 050-4122744

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים, שמורה כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב + אופ' 
1,490,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)31-31(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)31-31(- מתווכים" 03-5701010
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים
 ירד המחיר! בהרב קוק 

2.5 חד' עורפית ק"א 
אופציה לסוכה

8 מ"ר, לא משופצת 
1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

חיפה

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

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,500,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-32(_____________________________________________

גני תקווה

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן בשיכון ד', 

1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 
אישורי בניה 90 מ"ר,

050-7344050)28-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מפרטי ברחוב כץ כפ"ג ב', 
5 חד' קומה קומה שלישית, 

120 מ', מעלית שבת, 
מרפסת סוכה, 1,890,000, 

054-4859570)29-32(_____________________________________________

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

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

 גניחובסקי, 3 חד', קומה 
רביעית לל"מ, משופצת 

חלקית, לל"ת לרציניים בלבד, 
052-7621678)30-33(_____________________________________________

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

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

 בעזרא, קומת קרקע 
מוגבהת, 3.5 חדרים + 

אופציה להרחבה כ- 25 מ"ר, 
1,750,000 גמיש. לפרטים: 
_____________________________________________)GN 054-8425797)31-31 נכסים

 תיווך. למכירה דירת 3 
חדרים, כ- 65 מ"ר, קומה 
נמוכה, ב"ב/פ"כ, אופציה 

להרחבה 1.23 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה,

 ,03-5444815/052-2213344
_____________________________________________)31-31(דוד

 כדאי!!! בשלמה בן יוסף, 
ק"ד, 3 חד' + אופציה, בנין 
מטופח, 1,285,000. -052
"century21" 3744260)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרדס 
כץ באזור ביאליק, כ- 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"ק, 

משופצת מהיסוד + 
אופציה קטנה, רק 

1,340,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)31-31(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
ענקית, ק"א, כ- 95 מ"ר, 
חזית, משופצת מהיסוד 

ברמה גבוהה מאוד 
+ אופציה קטנה, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך,
050-9777755)31-31(_____________________________________________

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

03-5791514)31-31(_____________________________________________

 בהזדמנות! ביואל 2.5 
חד', ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

1,240,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)31-31(_____________________________________________

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

ש"ח! "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)31-31(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' במנחם בגין 
קרוב לגרונר, קומה ג', 3 כ"א 
+ גג בטון + חתימות שכנים 
+ אופצייה להרחבה בצד 35 

מטר, לא משופץ, 1,250,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 בלעדי באזור סוקולוב, 
2.5 ח', קומה ב', מסודרת 67 

מטר בארנונה, עורף פתוח, 
1,400,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח', 60 מטר 
באזור הפלמ"ח למשקיעים, 
מתאים לחלוקה, קומה א', 

חזית + אופציה לסוכה, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2 חד', 
50 מ"ר + אופציה 20 מ"ר 
)הוציאו רשיון ל- 8 מ"ר( 3 

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 לדתיים בגני תקווה, 4 
חד', ענקית ומושקעת, ק.2 

ללא מעלית, 1,700,000 ש"ח,
050-3528252)31-31(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים
 דו-משפחתי

בטבריה-עילית, 110/370, 
נוף יפה וגינה מושקעת, 

1,020,000 ש"ח.
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)31-31(_____________________________________________

 בית חדש ענק ליד קרליץ, 
350/500, מחולק ל- 5 דירות 

מושכרות תשואה גבוהה, 
2,500,000 ש"ח.

תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 
052-7166160)31-31(_____________________________________________

 בית חדש יוקרתי 215/415 
+ זכויות בנייה קרוב לקרליץ. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)31-31(_____________________________________________

+5 חדרים
 דירה ענקית בשז"ר 

המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 
משופצת מהיסוד, פינתית + 

יחי' הורים + מ.סוכה + מחסן. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)31-31(_____________________________________________

 בויצמן קרוב ליש-חסד, 
3 חד', ק"א משופץ, 67 מ"ר. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)31-31(_____________________________________________

 למשקיעים בברנר, 3.5 
חד', 86 מ"ר, ק"ק, מושכרת 
לטווח ארוך, 460,000 ש"ח. 

תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 
052-7166160)31-31(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 5 חד' 
דו-פלקס + גינה 30 מ"ר + 
אופציה, נוף, כ"פ, בטרומן, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 בגבעת זאב בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה, 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול, חדרים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)31-31(_____________________________________________

 בגבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר, משופץ + 

מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)31-31(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, בבניין 
איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 

אוכל וחניה, יח' הורים, 
כחדשה, ק"ב, מעלית, מתאים 

גם למבוגרים/נכים. תיווך 
_____________________________________________)31-31(מאור, 02-5730077

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת גן 

4.5 + גינה ו- 32 מ"ר הרחבה 
נוספת, כחדשה, מרכזית, 
שקטה, ניתנת לחלוקה, 
במציאה!!! תיווך מאור, 

02-5730077)31-31(_____________________________________________

 בגבעת זאב, שאול 
המלך, קוטג' 6 חד' + מרתף, 

גינה וחצר גדולה, שקט, 
גישה נוחה ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)31-31(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 חד' מרווחת + 

מרפסת סוכה לנוף, כוללת 
יחידת הורים, ק"ב + מעלית, 
הסקה דירתית, במחיר קטן! 

_____________________________________________)31-31(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבניין קטן מרכזי ושקט, 

מיידית! כל הקודם זוכה!!! 
_____________________________________________)31-31(תיווך מאור, 02-5730077

 ברמת-שרת, 3 חד', 
משופצת, א.תמ"א 38 

- מציאה. שאולוף-נדל"ן, 
072-3728175)31-31(_____________________________________________

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 

ת.ב.ע., 1,590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)31-31(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד', 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח.

_____________________________________________)31-31(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 רמות א', צבי הרץ, 
כניסה פרטית לדירת גן, 3 

חד' גדולה + פינת אוכל וגינה 
60 מ"ר, משופצת כחדשה, 
פרטיות, גישה ללא מדרגות, 

למביני עניין! תיווך מאור, 
02-5730077)31-31(_____________________________________________

 קטמון הישנה, רח' 
החי"ש המבוקש! 4 כיווני 

אוויר! בבית ערבי דו קומתי 3 
חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבנה כלול 
בתוכנית תמ"א 38, ירידה 

משמעותית במחיר!!! תיווך 
_____________________________________________)31-31(מאור, 02-5730077

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

03-9301122)31-31(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)31-31(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)31-31(3 מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)31-31(מ"ר מרפסות, 03-9301122

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

_____________________________________________)31-31(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)31-31(מ"ר, 03-9301122

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

_____________________________________________)31-31(ש"ח, 050-3528252

 בכפר אברהם, דירת 
גג, 5 חד', יפיפיה, 110 מ"ר 

של פינוק עם 80 מ"ר גג, 
1,650,000 ש"ח. רחלה,

,052-3506176
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)31-31(יזמות נדל"ן

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

_____________________________________________)31-31(הומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)31-31(חניות, 03-9301122

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

03-9301122)31-31(_____________________________________________

 בהדר גנים בבניין של 
דתיים, 5 חדרים, מושקעת 
+ מרפסת סוכה + מחסן, 

050-3528252)31-31(_____________________________________________

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, מ.שמש, מעלית שבת, 

חניה, חדר מתבגר, 1,850,000 
ש"ח. 052-3524841, אסתי 

_____________________________________________)31-31(ג'ובני יזמות נדל"ן

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

_____________________________________________)31-31(מקורה בטאבו, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)31-31(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

בני ברק

דירות 
להשכרה

אופקים

 3 בראשונים, בנין חדש, 
ממוזגת, קומה חמישית + 

מעלית, 65מ' בנוי + 35 
עורפית, שמש + סוכה, 

052-7671305 ,3,800)29-32(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', כ- 55 
מ"ר, קומה ב', 3,000 ש"ח. 

נדל"ן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)29-32(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 תיווך אור, יעוץ, נדלן 
והשקעות, מבחר דירות 
למכירה בצפת והסביבה,

052-7670233)28-31(_____________________________________________

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

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

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

סורגים, מיידי, 4,200,
050-4187205/1)30-33(_____________________________________________

 ברח' אבוחצירא 5, דירת 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, דו"ש ללא 

מעלית, קומה ב',
בעל הדירה: 052-7612269 - 

אחרי 1 בצהרים.
_____________________________________________)30-31(הדיירים: 054-4425132

 בגבול ר"ג, בסמטת החושן 
8, 3.5 חד', גדולה ומאווררת, 
בנין יוקרתי + חניה מקורה, 

4,800 ש"ח, מיידי,
03-6776552 ,054-8591080)30-31(_____________________________________________

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

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

 אנגלו-סכסון אחד-העם, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משופצת 

_____________________________________________)31-31(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)31-31(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)31-31(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)31-31(על הגג, מציאה! 03-9301122

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

050-3528252)31-31(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח,
050-3528252)31-31(_____________________________________________

 בגני תקווה בישמח משה 
בהרי יהודה, ק' ד', 3.5 + חצי 

משופצת + מחסן, 1,570,000 
ש"ח. רחלה, 052-3506176, 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)31-31(יזמות נדל"ן

 בכפר גנים א', 2 חד' + 
מרפסת, ק"ב במיקום מעולה, 

1,280,000 ש"ח.
 ,052-3524841,052-3506176

_____________________________________________)31-31(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 ברמת ורבר, 2.5 חד', 
ק' ב', 1,140,000 ש"ח, פינוי 
גמיש. רחלה, 052-3524841, 
052-3506176, אסתי ג'ובני, 

_____________________________________________)31-31(יזמות נדל"ן

 בכפר אברהם, בהרצוג, 
2.5 חד' פלוס מרפסת, 3 כ"א, 
מיידי, 1,060,000 ש"ח. רחלה, 
 ,052-3506176,052-3525841

_____________________________________________)31-31(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 במציאה, ברמז דוד, 
4 יחידות )מושכרות(, 
מרפסות, נוף מדהים 

)מתחרד( טאבו, לרכישה 
מיידית, בלעדי במשרדנו. 

יוסף אדרעי,
053-7203695)31-31(_____________________________________________

 במציאה, בעיר 
העתיקה חורבה טאבו 

פרטית בנויה כ- 22 מ"ר 
פלוס גג הכולל זכויות 
בנייה במיקום מבוקש 

מאוד... בלעדי במשרדנו. 
יוסף אדרעי,

053-7203695)31-31(_____________________________________________

קריות

קריית אתא

קריית ביאליק

קריית חיים

קריית מוצקין

 מגוון רחב של דירות 
להשקעה החל מ- 400,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 85 מ"ר, קומה 2, 
משופצת, מחיר מציאה, 
469,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)31-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 65 מ"ר, בניין 

מרובע, צפי שכירות 1,800 
ש"ח, מחיר 370,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)31-31(דהן, 050-2962666

 3.5 חד', 77 מ"ר, 
מתאימה לחלוקה ל- 2, אזור 

מבוקש לשכירויות, מחיר 
550,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)31-31(_____________________________________________

 ק' חיים מזרחית, 
מחולקת ל- 2, קומה 3 

מתוך 4, אזור מבוקש, מחיר 
650,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)31-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ק' חיים מזרחית, 3 

חדרים, קומה 3 מתוך 4, 75 
מטר, מחיר 540,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)31-31(דהן, 050-2962666

 רחוב יששכר )צמוד 
לרכבת(, קומה 1, 2 חדרים, 
מושכרת, ללא עמלת תיווך, 

מחיר 480,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)31-31(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירת 4 חד' 

מפוארת, 6,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 להשכרה, דירות 
משופצות בשיכון ה'! 
חדר, שניים, ושלוש, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 
בנורוק! באברבנאל! 

נדירות! 3 חד' + מעלית, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

פנטהאוזים ודירות גן
 בהראשונים, פנטהאוז 

3 חדרים + מרפסות, 
קומה 5 + מעלית, מיידי, 

3,600 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)31-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

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

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

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

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

 3 חד' משופצת, ק"ב, 
בשלמה בן יוסף, 60 מ"ר, 

_____________________________________________)31-32(מיידי, 054-8460983

 תיווך. בהזדמנות להשכרה, 
דירת 3.5 חדרים בפ"כ + 

דירות 2 חדרים, מחירים טובים 
לשוכרים רציניים, שירות מהיר 

ומקצועי,
054-7477054/052-2213344)31-31(_____________________________________________

 3 חדרים בבן גוריון, ק' 
3, משופצת, מדהימה, 
מזגנים בכל חדר, מיידי, 

3,950. לב-הנדל"ן,
03-5757829)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות! להשכרה דירה 
3 חדרים גדולה, ברחוב בן 

גוריון/טבריה ב"ב
נעימה, מוארת, מיזוג, וארונות 

במצב מצוין, 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)31-32(תיווך, אבישי 052-2671133

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

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

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

_____________________________________________)31-34(אוגוסט, 050-9375052

 בהגרא בהזדמנות 
למבינים!!! כ- 2 חדרים 

+ מרפסת גדולה עם 
פינת ישיבה, כחדשה!! 

מטופחת ביותר!! 
מרוהטת קומפלט!!! 
מיידי!!! לזוג"צ ללא 

ילדים!!! 3,150 ש"ח, 
053-3121640)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 בסמטת אזר, 2 חד', 
מרווחת, ממזוגת, מיידי, ק"ב 

+ מעלית, מטבח נפרד.
_____________________________________________)31-31(052-7600583, תיווך

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסים ברמת בית שמש ג'
מגרש לבניה עצמית, ברחוב רות 2א
מגרש לבניה עצמית, ברחוב רות 2ב

  מגרש לבניה עצמית, ברחוב נחמיה 2 

ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת הנכסים כדלקמן:
מגרש בשטח של 321 מ"ר. הרשומה ברשות מקרקעי ישראל כגוש 34295 חלק 

מחלקה 6 וכמגרש 515A ע"פ תוכנית בש/158. קיים היתר בניה.
מגרש בשטח של 313 מ"ר. הרשומה ברשות מקרקעי ישראל כגוש 34295 חלק 

מחלקה 6 וכמגרש 515B ע"פ תוכנית בש/158. קיים היתר בניה.
מגרש בשטח של 335 מ"ר. הרשומה ברשות מקרקעי ישראל גוש 34355 חלק מחלקה 

131 וכמגרש 517B ע"פ תוכנית בש/158. 
(להלן: "הנכס/נכסים").

הנכסים  נמכרים במצבם כמות שהם ,(AS IS) על המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו 
ועל אחריותו, את הנכסים והזכויות בם מבחינת מצבם הפיסי, המשפטי, התכנוני ו/או 

אחר. למוכר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך.
ניתן להציע הצעות לכל נכס בנפרד.

חוברת המכירה, לרבות טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם מכר (להלן: "הסכם 
המכר"), עליו יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל אצל בלאו משרד עורכי דין, 

ברחוב שמואל הנגיד 28, ירושלים, בימים א' - ה' בין השעות 9:00-15:30.
הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

גובה הצעה לרכישת מגרש 515A לא יפחת מסכום של -.1,200,000 ₪.

גובה הצעה לרכישת מגרש 515B לא יפחת מסכום של -.1,200,000 ₪.

גובה הצעה לרכישת מגרש 517B לא יפחת מסכום של -.1,150,000 ₪.
את ההצעות יש להגיש במשרדו של הח"מ, ברחוב שמואל הנגיד 28, ירושלים, או 

לת.ד. 7901 ירושלים עד ליום 20 אוגוסט 2017 שעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה 
ובצירוף הסכם המכר כשהם חתומים על ידי המציע. המוכרים יהיו זכאים להאריך את 

המועד לפי שיקול דעתם.
יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת בלאו משרד עורכי דין, בשיעור של %5 מגובה 

ההצעה (להלן: "השיק הבנקאי"). השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה 
שהמציע, שהצעתו נתקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.

המוכרים לא ישלמו דמי תיווך.
ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה 

הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו את הזכות לנהל, משא ומתן עם כל 
אחד מהמציעים ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם.

צבי בלאו, עו"ד ב"כ הבעלים
בלאו משרד עורכי דין

רחוב שמואל הנגיד 28, ת.ד. 7901, ירושלים 9107802
טל': 02-6220088; פקס: 02-6220090

 בהרצל/שפירא - 
מחולקת! ל- 3 יח', הכנסה 

של - 7,500 ש"ח, משופצת!! 
רק 1,310,000 ש"ח,

050-4811122)31-31(_____________________________________________

965,0009 ש"ח!! -  
בפינס, 2 חד', ק"ב, מושכרת 

ב- 2,700 ש"ח, 050-4811122 
050-6610501)31-31(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,400 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

 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. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

השקעות
בני ברק

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

אולמות

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה, 
050-5483322)25-32(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חצור הגלילית
 בית קרקע, 2 חד', 

מטבח מאובזר, מזגנים + 
מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 

052-8982353)26-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

טבריה

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

מגרשים

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

_____________________________________________)28-31(ובריכה, 052-5228168

חנויות
 להשכרה חנות במרכז 

ר"ע )גן ורשא( 18 מ"ר, 
נדרשים דמי פינוי,

03-5308631)29-32(_____________________________________________

 בתחנה מרכזית ח' תא, 
3 וחצי דונם, אפשר לקבל ב 
90 דירות, 32 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)29-31(נכסים, 052-3646632

אשדוד
 "תווך נופשים" מאגר 
של דירות באזורים החרדים 

והמתחרדים באשדוד,
054-8495745)29-32(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז 
בק.שמואל, נקיה, מסודרת, 

ממזוגת, נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32(ומרוהטת, 054-8475006

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

_____________________________________________)29-32(מוזל, 052-7691497

 דירת נופש בטבריה + נוף 
מרהיב, דירה גדולה מרווחת, 

ממוזגת ברמה גבוהה, 
מטופחת, בקריה החרדית ליד 

_____________________________________________)29-32(הכינרת, 050-4164453

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

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

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

054-7474193)29-32(_____________________________________________

מגדל העמק
שטח כ-500 מ“ר
חיפה רח‘ האורן

כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד
נתיבות - מבנה מסחרי כ- 1000 מ“ר
אלעד - שטח מסחרי כ- 1500 מ“ר

ברח‘ שלמה המלך - כ-600 מ“ר
בבנין מסחרי (מתאים למשרדים וכדו‘) כולל מעלית ומיזוג

ניתן לשלוח הודעה058-4154104

שטחי מסחר להשכרה
ברחבי הארץ

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

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

 מחפש דירה בת 1.5 
חדרים בירושלים באיזור מרכזי 

_____________________________________________)30-31ח(במחיר זול, 052-7163334

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)30-31ח(052-7396092

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 למכירה/השכרה אולם 
250 מ"ר בגבעת שאול 

בירושלים לכל מטרה,
050-5758688)30-31(_____________________________________________

 דירת נופש לבין הזמנים, 
ממזוגת, מרוהטת,

052-7114982 ,04-6732424)30-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מבחר צימרים ממוזגים
+ גקוזי + ברכה

054-8898699

חדש טבריה 
קרוב לחוף הים

1-1.5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 בגבעת רוקח )שר(, 
יחידת דיור חדשה, 2 חד', 

קומה 2-, ריהוט חלקי, 1,900 
_____________________________________________)28-31(ש"ח, 054-8435566

 2 חד' בבן זכאי 14, ק"ד, 
ממוזגת ומרוהטת, מכ' אב, 

050-4143141)29-31(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, כחדשה, 
יפיפיה, מרוהטת וממוזגת 
בז'בוטינסקי ליד רמב"ם, 

_____________________________________________)29-32(2,300 ש"ח, 052-7660172

 ברמב"ם יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 
2,000 ש"ח, פינוי י"ב אב, 

052-6166852)29-32(_____________________________________________

 ברימון מאחורי טל חיים, 
מרוהטת, משוקעת ברמה 

גבוהה, ק"א, 054-8419486, 
_____________________________________________)30-31(מ- כ"ח אב

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 

בלבד, באיזור ויז'ניץ, 
2,250 ש"ח, מיידי,

050-5677030)30-31(_____________________________________________

 יחידת דיור לזו"צ בנורוק, 
2 חד', ק"ב, ללא ריהוט, פינוי 

גמיש, 2,200 ש"ח,
052-7656856)30-31(_____________________________________________

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

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

 יח"ד ברבי עקיבא קומה ג' 
+ מעלית, ממוזגת ומרוהטת, 

כ- 25 מ"ר, 2,300 ש"ח,
03-6768256 ,054-8523653)30-31(_____________________________________________

 בחיד"א יחידת חדר גדולה 
+ מטבחון + מקלחת, ק"ד, 
לל"מ, 052-7652206, -052

7642348)30-32(_____________________________________________

 יחידת דיור, מרוהטת 
וממזוגת, בבנין חדש בבן 

פתחיה, 054-8432995 מאחרי 
054-8432994 20:00)30-32(_____________________________________________

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

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

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

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

+5 חדרים

נתיבות
 דירה להשכרה בנתיבות, 

3 ח' גדולים בקהילה החרדית, 
קומה ג', משופצת, מטבח 

_____________________________________________)30-32(חדש, כ.מיידית, 054-8454971

 במקובר, יחידת דיור, 
2 חדרים, משופצת 

כחדשה + ריהוט מלא, 
ק"ק, 3,000 ש"ח כולל 

ארנונה. **ביהושוע בבנין 
חדש, יחידה מושקעת, 

2 חדרים, מרוהטת, 
ק'6 + מ.שמש נוף 

מדהים, מיידי, 3,200 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

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

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

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

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 מחפשים דירת 3 חד' 
באלעד לשכירות בעליון, מיידי, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8435741

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

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

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 "לב הנדל"ן" 
בבלעדיות אולם משרדים 
בשטח 164 מ"ר מחולק 

ל- 10 חדרים, משופץ, 
ממוזג, פרקט בכל 

החדרים + 2 חנויות, 
מעליות, מיקום צמוד 

לקניון איילון, 1,250,000. 
_____________________________________________)31-31(בכור, 052-8933668

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 3 חד' ליד קריית שמואל, 
ממוזגת ומרוהטת + נוף 

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

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

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

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

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

 חדר לזוג בטבריה עילית, 
ממוזג + מרפסת, 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(ליומיים!!! 052-7137015

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

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

 לזריזים! תאריכים 
אחרונים! בקרית שמואל, 

דירה גדולה ומפוארת 
במיקום מרכזי, 

052-7131-584/3)31-31(_____________________________________________

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

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

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

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

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

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

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

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

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

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

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01(_____________________________________________

 מציאה, מיידי, סוויטה 
במלון לב ירושלים, 3 חדרים, 

_____________________________________________)28-31(חודש תמוז-אב, 054-8480860

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

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

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

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

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד בכרמיאל 
עם גינה, ממוזג, קרוב לרשב"י 

ולים הנפרד בעכו,
04-9987070 ,058-3261711)29-30(_____________________________________________

 להשכרה יחידת נופש 
בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 

ומשפחות לבין הזמנים 
_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

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

 3 דירות נופש 1,3,4 חד' 
בקומה אחת, מחירים מיוחדים  

לפני בין-הזמנים,
050-4147961)27-30(_____________________________________________

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות,
054-3399930 ,052-7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, וילה 4 
חדרים חצר גדולה! וממוזגת, 
7 דקות מהשטיבלך ולכינרת, 
 054-8452365 052-7606968

050-4121032)28-31(_____________________________________________

 4 חד', מרווחת וממוזגת, 
נוף לים ולהרים, קרוב לטיילת, 

למשפחות/לקבוצות,
050-6515642)28-31(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

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

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

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 בית פרטי, 4 חד', לדתיים, 
לחופשה רגועה, 10 מיטות, 

חצר ומרפסת, 053-2441442, 
050-4128176)29-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

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

 ברוממה, 4.5 חד', חדשה 
וממוזגת + 2 מרפסות גדולות 

_____________________________________________)30-31(לנוף, 054-8446163

 לבין הזמנים לחטוף! 
צימר מהמם בצפון ירושלים, 

בריכה גדולה מחוממת, ג'קוזי, 
 ,todatoda.co.il .עד 40 איש

_____________________________________________)30-31(טל': 055-6697474
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הובלות והסעות
 "הובלות המרכבה" - 

כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

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

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

052-6024900)19-41(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

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

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

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

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

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 דירת גן, משופצת, 4 ח', 
ממוזגת + גינה ובריכה גדולה, 

אזור דתי נוף מרהיב לגליל, 
054-8420561 052-4008100)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-30(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

התקנת דלתות

 מבצע - דירת אירוח 
לימות החול,

400 ש"ח ללילה,
לשבת - 500 ש"ח לזוג,

050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל

 דירה מקסימה ומטופחת, 
טובלת בנוף פסטורלי, 

ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 
052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

 דירת ארוח גדולה צמוד 
לר' דוד לים ולעוד במחיר 
_____________________________________________)29-30(אטרקטיבי, 054-8477352

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 להשכרה בבין הזמנים 
דירת נופש 4 חדרים 10 מיטות 
ממוזגת עם חצר, מאובזרת - 

_____________________________________________)29-30(היטב. יוסף, 054-8476888

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

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

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

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

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר זוגי מאובזר, ממוזג 

ונקי + חצר ונוף, מרחק 
הליכה מהעתיקה,

052-3455254)12-38(_____________________________________________

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

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

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

תל מונד
 יחידה מרווחת ויחודית, 
מושקעת ויפיפיה, באווריה 

כפרית, חצר, בקרבת ים 
_____________________________________________)29-30(נתניה, 052-7123277 

מכירת רכבים
טויוטה

קיה

גמ”ח
 מתחתן? אנו נסייע לך 
בהשגת תרומות לחתונה. 

כרגע ליתומים.
_____________________________________________)29-32(יהודה, 054-8590659

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 בצאנז נתניה, דירות 
ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 

לקבוצות, משפחות וזוגות, 
,052-7170190

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

 צימר בוטיק בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 500 

ש"ח לזוג. יובל,
050-2777611)30-30(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש ממזוגת, 
כניסה פרטית, קרוב לעיר 

העתיקה, 6 מיטות + מזרונים, 
058-3238889/054-8436149)30-31(_____________________________________________

קצרין
 בקצרין, וילה גדולה 

ודירות משפחתיות ממוזגות 
ומאובזרות, 04-6961029, 

052-2582452)30-31(_____________________________________________

 טיוטה קורולה 2008 
אוטומטי, טסט לשנה! נדירה, 
הדגם החסכוני, 23,500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-30(055-2346293 בהזדמנות!

 קיה 7 מקומות, דיזל, 
אוטומטי 2001, שמורה במצב 

מעולה, 9,500 ש"ח, כל 
_____________________________________________)30-30(הקודם זוכה! 052-6918692

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

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

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

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

קריית שמונה
 להשכרה מספר דירות 

עם נוף ואויר מדהים. 4  חד' 
מרוהטות, למשפחות

לבין הזמנים, 400 ש"ח 
לזוג + ילד, כל ילד נוסף

90 ש"ח, מיידי.
שמעון 052-2794695

_____________________________________________)31-32(אבי 050-2442421

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

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

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

רפדים

אבידות

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

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

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

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 נמצא שעון בצבע שחור 
ליד מאפיית בוסקילה )רח' 

_____________________________________________)29-30ח(השומר(, 052-7644084

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)29-30ח(1-599-500-003

 הוחלפה חליפה בטרמפ 
מאלעד ביציאה מהעיר לכיוון 

ירושלים, ה' תמוז,
_____________________________________________)29-30ח(052-7654764

 נמצא בטז' תמוז בשרת, 
משפקת, מצלמה ושני 

משקפיים. אהרון,
_____________________________________________)29-30ח(052-7187729

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב(, ח' 

_____________________________________________)29-30ח(תמוז, 052-7102809

 נמצאו תפילין בבני-ברק, 
נשכחו בטרמפ ביום רביעי 

12.7.2017. עמיחי,
_____________________________________________)29-30ח(050-7202828

 אבד ארנק עור בירושלים 
בתחנה המרכזית לפני כחודש, 

בצבע בורדו עם השם נחמה 
_____________________________________________)29-30ח(איינהורן, 058-3284586

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

סת”ם

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

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

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו, המוצא 

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)30-31ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 נמצא צמיד זהב עם 
תליונים בחודש סיוון באזור 
חזו"א/ר' עקיבא, לפרטים: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8526668

 נאבד ביום ראשון בערב 
- כב' בתמוז, שקית שחורה 

עם רוכסן של חנות פנסי, עם 
שמלה בתוכה באזור ר' עקיבא 
_____________________________________________)31-32ח(110 )בני-ברק(, 050-4143824

 נאבד צרור של 3 
_____________________________________________)31-32ח(מפתחות, 054-8471038

 נמצא שעון יד בקו 65 
בירושלים בכד' בתמוז,

_____________________________________________)31-32ח(052-7627197

 נמצאה בב"ב מתנה ארוזה 
של חברת נעמן,
_____________________________________________)31-32ח(052-7617880

 אבד עגיל היקר לבעליו 
בליל שבת במרכז ב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8420620



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י’ - י”ב באב תשע”ז  2-4/8/2017   

לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-31(לאברכים, 052-2530036

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

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)27-30(500 ש"ח 052-4227714

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-31(_____________________________________________

ריהוט

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות 

במצב מצויין, 500 גמיש, 
_____________________________________________)29-31ח(לפרטים: 054-9770855

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה, 054-8432271

 אנו מעוניינים במכשיר 
הליכה איכותי במחיר זול/

_____________________________________________)29-30ח(למסירה, 052-7149648

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)29-30ח(מקרר קטן, 054-7432035

 אופניים חשמליים 
מתקפלים, ב- 1,500 ש"ח, 

054-8454536)29-29(_____________________________________________

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

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

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

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

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)29-30ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)29-30ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)29-30ח(050-6778763

 משפחה עם קשיים 
זקוקים למקרן או מקרנצ'יק 

_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-2151692

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )מסירה( בב"ב,

_____________________________________________)29-30ח(054-8412976

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 מחשב נייד 2cre, שמור 
מאוד, "10, ב- 320 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469339

 גמבוי כשר נפתח כולל 
מטען בשווי 250 ש"ח, ב- 180 

ש"ח!!! )10 מריו + אלפי 
משחקים(, כחדש!!!

_____________________________________________)30-31ח(052-7177539

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצוין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)30-31ח(052-8401909 בפ"ת

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
מצב חדש כולל נרתיק + סים, 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(054-7561146

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3537660

 טוסטר אובן מנרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 דיספנסה מכונה למיצים, 
מתאימה לקיוס, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 מיחם מים, מתאים 
לישיבות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 200 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 גריל + פלטה עם גז, 
תעשייתי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כ"ס + שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 מקרן חום נלה על הקיר, 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מסך מחשב מצב טוב, רק 
90 ש"ח בלבד, 052-5737813, 

_____________________________________________)30-31ח(בני-ברק

 אורגן ימהה psr710 מצב 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 058-3245685

 למסירה מפזר חום כמעט 
חדש, דרוש תיקון קל,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168623

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח, במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 שולחן אוכל + 6 כסאות 
בצבע חום במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-4578091

 כיור + ארונית צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, בב"ב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 מיטת מעבר + מזרון 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)30-31ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושים כיסויים לעגלת 
תאומים בייבי ג'וגר וכן גלגל 

_____________________________________________)30-31ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במסירה ללא תמורה, בכל 

_____________________________________________)30-31ח(מצב, 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)30-31ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 054-8432271

 דרוש אופנים במצב טוב 
לילד בן 12 "היפר" אקטיבי, 

_____________________________________________)30-31ח(לבריאות, 058-3225810

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)30-31ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)30-31ח(050-6778763

 דרוש אופניים חשמליות 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 058-3203567

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )למסירה( בב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 לכולל אברכים רציני, 
דרושים ספרי לימוד בתרומה, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 052-7189933

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

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

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

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

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

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

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

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

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

 רדיאטור מעוצב קומפקטי, 
מצוין כחדש, 80 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 אורגנית ימהה במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח, 054-8457681

 תנור גריל חשמלי ענק ב- 
_____________________________________________)31-32ח(280 ש"ח, 050-4127373

 שואב אבק ציקלין, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4127373

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-9985503

 בהזדמנות! מכשיר 
להסרת שיער "בראון" )12 

פנצטות( 90 ש"ח!
_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מקרר משרדי במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח, 053-3146162

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

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6651365

 מחשב נייד לכתיבה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח, נקנתה ב- 

_____________________________________________)31-32ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 טאבלט כשר + תוכנות 
ומשחקים + בלוטוס ואחריות 

ל- 9 חודשים, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(053-4107706

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך דק 18.5 אינץ כמו 
חדש, 200 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)31-32ח(054-4410812

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 ציפסר 3 ליטר, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה 

_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד. חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מאוורר בלוסטאר מגדל, 
עומד מסתובב במצב מועלה, 

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 12 צלעות, 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4076070

 מקרוגל - 50 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)31-32ח(מעולה, 052-4076070

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור חימום 7 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4076070

 מכונת נס אספרסו 
כמו חדש, אורגינל + מתקן 

הקצפה, 350 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

 מכונת כביסה בוש במצב 
מצוין, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-7619851/2

G.P.S  לרכב ולאופניים, 
חדש ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-7612883

 מזגן חלון 3/4 כ"ס, 400 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, בני-ברק, 050-4121875

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-7432035

 פלטה חשמלית גדולה 
ל - 6 סירים, 110 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 פלטה חשמלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-5343924

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)30-31ח(052-7966786

 תנור אפיה קטן כחדש, 
_____________________________________________)30-31ח(רק 190 ש"ח, 050-9089110

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כיריים גז 4 להבות במצב 
טוב, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-8958197

 מחשב נייח בהזדמנות 
במחיר 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(052-7625772

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-5823874

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
100 ש"ח, להתקשר: -02
_____________________________________________)30-31ח(5383155, 050-6290069

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 מיקרוגל דיגיטלי קריסטל, 
24 אינץ, 200 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 מחשב נייד HP מעולה, 
_____________________________________________)30-31ח(490 ש"ח, טל': 052-2727474

 שולחן סלון במצב מצוין, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8486993

 שולחן נפתח + 2 כסאות 
במצב מצוין! ב- 350 ש"ח 

גמיש! בב"ב, לפרטים:
_____________________________________________)31-32ח(050-4119202

 שולחן מטבח נפתח 
במצב טוב, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, לפרטים: 050-4119202

 מיטת נוער משולשת 
במצב טוב, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)31-32ח(03-6180520, 052-7152807

 מזנון )2.20( לסלון, שולחן 
)0.80X1.20( לסלון, 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6235101

 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצויין, כל אחד ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצוין + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-4919299

 ארון 4 דלתות, כוננית, 
שולחן כתיבה, מיטה, טואלט, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 050-9337411

 לתרומה, ארונות ומיטות 
במצב מצוין, 3 ארונות, 2 

מיטות, ספריה, שולחן מחשב 
במצב מצוין, 054-5482231, 

_____________________________________________)31-32ח(ראשון לציון

 שולחן סלון - שחור - 
זכוכית, 2 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-6247140

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(פל': 054-8458605

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 60 ש"ח למדף 
_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, 052-7500336

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 400 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(053-5303037

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(050-3286875

 שולחן לפינת ישיבה, 
90/60 גוברי, 45 ס"מ, עץ 

מלא לגמרי, 150 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 2 כסאות עץ מרופדים, 
מעוצבים, 80 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)31-32ח(054-8418449

 בהזדמנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום דמוי עור יפה, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5482231

 שידה, 7 מגירות, רוחב 40, 
עץ בהיר, בני-ברק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7130020

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-3286875

 מדפים עץ מלא, 260 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, חזקה ללא 
קרעים, 052-5737813, אפשרי 

רק אחד מהם, בני-ברק,
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

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

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים( מתקפל, מידות: 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת 

מעוצב, מתאים לבנים ובנות, 
_____________________________________________)30-31ח(350 ש"ח, 052-6140800

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012 אלעד,

_____________________________________________)30-31ח(054-8465707

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(053-5303037

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות, 

במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 054-9770855

 כיסא משרדי שחור במצב 
טוב, רק 150 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 מזרון אורטופדי למיטת 
תינוק כחדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים, 050-4120286

 בסיס מיטה יהודית מעץ, 
חדש חדש X 2, כל אחד 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7168623

תינוקות
 תיק לעגלת תינוק, 

אפור עם רוכסנים אדומים 
gittabags, מצב חדש, הרבה 

תאים ושמירה על חום בקבוק, 
60 ש"ח בלבד, ב"ב,

054-8063853)27-30(_____________________________________________

 שידה לבנה רחבה במיוחד, 
מצויינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 סל-קל לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 054-8457681

 בבני-ברק, כסא אוכל 
לתינוק עם מגש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8457681

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 למסירה, כסא אוכל 
לתינוק, שמתחבר ע"ג כסא 

_____________________________________________)31-32ח(רגיל, 03-5741096

 עגלת פג מפוארת, 
משולבת: שכיבה + טיולון, 

ב- 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)31-32ח(052-7116411

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7966786

 מוניטור נשימתי לתינוק 
babyl sense 4, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8418449

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלה של תינוק, חדש 
באריזה במחיר 380 ש"ח 

במקום 590 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-7676969

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4", ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כחדשה! עגלת תינוק חב' 
איטלקית )אמבטיה וטיולון(, 
צבע כתום + אפור, ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים "בייבי 
גוגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בלבד!! 054-8455030

 שידת החתלה עץ מלא, 
מצב טוב, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 עגלת תינוק "איזי בייבי" 
2 מצבים, שחורה כחדשה, 
במחיר מציאה - 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד! לפרטים: 058-3230089

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
"ELITE" "בייבי ג'וגר" - 400 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6651365

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-7966786

 סל-קל ב- 80 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-8432271

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 120 ש"ח, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(052-7633401

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק ברייטקס 
כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5078585

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 שידה של שילב צבע עץ, 
רוחב 110, עומק 55, גובה 57, 

מחיר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-7300563

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס, שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
עם מזרון אורטופדי, רק 250 
ש"ח, מצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7396092

 שידה ארבע מגירות, 
סנדוויץ, גדולה, להחתלה וכו' 

במצב מצוין, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512, ירושלים ת"ו

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה 
במצב מעולה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)30-31ח(260 ש"ח, 058-3230089

 כסא בטיחות לרכב, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, ב"ב, טל': 052-7633401

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7676969

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 450 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב, פל': 054-8433715

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 
jane-rider, כחולה, 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טל': 052-7177593

קו עיתונות דתית / 8122501 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות 
בבית מגורים צמוד קרקע, הידוע כגוש 6124 
חלק מחלקה 274, ברחוב מרדכי אנילביץ 90 

)שכונת הפועל המזרחי א'( בבני ברק
זכויות בעלות בבית מגורים צמוד קרקע,  לרכישת  בזה הצעות  מוזמנות   .1
)שכונת   90 274, ברחוב מרדכי אנילביץ  כגוש 6124 חלק מחלקה  הידוע 

הפועל המזרחי א'( בבני ברק )להלן: "הנכס"(.
את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של כונס הנכסים,   .2
בצירוף   ,16:00 בשעה   ,10.8.17 מיום  יאוחר  ולא  עד  אישית,  במסירה 
סך  על  נכסים",  כונס  עו"ד,  פרידל,  "משה  לפקודת  בנקאית  המחאה 
המהווה 10% מגובה ההצעה. הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית 

כאמור, תיפסל.
הנכס נמכר במצבו כמו שהוא )AS IS(. על המציע ובאחריותו הבלעדית    .3
לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, 
ההיתרים  ניצולו,  אפשרויות  בו,  הזכויות  מצב  מיקומו,  ייעודו,  שטחו, 
החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס. אין בכל מידע אשר 
נמסר ו/או יימסר על ידי כונס הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג 
כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי 
להטיל על כונס הנכסים ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/

או כלפי צדדים שלישיים.
למציע  תוחזר  הבנקאית  ההמחאה  חוזרת.  בלתי  תהיה  המציע  הצעת   .4

שהצעתו לא התקבלה.
במשרד  המצוי  לנוסח  בהתאם  הנכס,  לרכישת  הסכם  על  יחתום  הזוכה   .5

כונס הנכסים.
ו/או לא חתם  בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא,  חזר   .6
על הסכם המכר בנוסח  המצוי במשרד כונס הנכסים, תחולט ההמחאה 

הבנקאית שצירף להצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה   .7
מקצתם,  או  כולם  המציעים  עם  מו"מ  לנהל  רשאי  יהיה  והוא  שהיא, 
בין  התמחרות  לערוך  ו/או  דעתו,  ושיקול  בחירתו  לפי  אחרים  עם  וכן 
זו, כל ההצעות שתוגשנה  על הזמנה  יחולו  לא  דיני המכרזים  המציעים. 

במסגרתה, ועל הליך בחירת הזוכה, ולא ישולמו דמי תיווך.
בדבר פרטים נוספים ותיאום ביקור במקום, ניתן לפנות אל כונס הנכסים   .8

בטלפון 09-7433773, בין השעות 9:00 – 16:00.
מכירת הנכס כפופה לאישור רשמת לשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא.  .9

משה פרידל, עו"ד - כונס נכסים
רח' יהודה הלוי 18, רעננה

טל. 09-7433773
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-31(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-31(500 ש"ח, 052-2530036

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 נעלים יוקרתיות מעור 
איטלקי מאיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-9784433

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 14 
ש"ח לזוג בב"ב,
_____________________________________________)29-30ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 
מיוחד, רק 199 ש"ח, מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)29-30ח(מי-ם, 058-3216830

 תלת אופן מברזל, פדלים, 
דרושים תיקון קל, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 
55 ש"ח, לשנה - 2 כרכים, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336 בב"ב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)29-30ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)29-30ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 ברז נשלף, חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר, רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 אופניים לילד, 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7148004

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)29-30ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)29-30ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 2 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)29-30ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

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

_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 שמלת תחרה צבע 
אפרסק, 46 כחדשה, 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8460621

 ספר אפיה "עוגות 
וקפקייקס" חדש לגמרי, 60 

ש"ח במקום 109 ש"ח, בבני-
_____________________________________________)29-30ח(ברק, 052-7600336

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי במיוחד, בצבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 160 
ש"ח במקום 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336

 פלאפון סמסונג לבן כשר 
במסגרת האחריות, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223, 03-9332486

 טלפון נייח קוברה אלחוטי 
+ מזכירה אוטומטית, כחדש, 

_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח, 054-6389446

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח, 050-4146777

 שעון חכם חדש עם 
פלאפו ו- SD חדש, רק ב- 

_____________________________________________)30-30(150 ש"ח, 054-8461535

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

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

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

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מראת אמבטיה חדשה, 
גודל 1X0.6 מטר, מסגרת 
ניקל, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 058-3230089

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 ברז נשלף חדש, ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 2 שמלות ערב חדשות 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח, 054-6800702

 7 ויטרינות, זכוכית כהה, 
גודל - 2.25X103 למפרסת 

כחדש, במחיר מציאה,
_____________________________________________)30-31ח(054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתית, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-4514210

 לאספנים בהזדמנות, שטר 
של 20 ש"ח, 60 שנה למדינת 

ישראל, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)30-31ח(03-6167949

 תיק ענק לנסיעות עם 
גלגלים, ניתן לקיפול לפי 

הצורך, 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512

 עגלת שוק ברזל ענק, 4 
גלגלים, 100 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 חליפות כחדשות, נוער, 
אפור כהה, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)30-31ח(ירושלים ת"ו, 052-7660512

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מס' 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3289108

 טטריס אלקטורני חדש עם 
בטריות, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(03-6182130

 ,JVC רדיו דיסק לרכב 
מצוין ללא VSB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 052-7161030

 ברז חמת מתחבר לקיר, 
מצויין, גם ברבור ארוך, 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8430025

 אופנים במצב טוב, 
אלומיניום, קפיץ אחורי, בב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח, 055-6788302

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 כלוב לארנב 80 ס"מ 
במצב טוב אביזרים, 120 

ש"ח, ירושלים, 054-8412382, 
_____________________________________________)30-31ח(הודעה

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 ב"ב אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 מוט כיסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב, 050-5343924

 גלגל לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 צמיג לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)30-31ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

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

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 BMX אופנים לילדים 
גודל בינוני, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ואיכותיות, רק 70 במקום 150, 

_____________________________________________)30-31ח(באלעד, 050-4128016

 2 ארנבות מלאות שיער, 
50 ש"ח )גמיש(, באלעד, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף, זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 פאקט מלבורו אדום/לייט, 
250 ש"ח בלבד - בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4125224

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7142640

 שעון שבת ללוח חשמל, 
חדש באריזה, חברת טבן, 90 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4208522

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 120 ש"ח. 
_____________________________________________)30-31ח(קטנה - 70 ש"ח, 03-9307308

 בושם אסקיפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 180 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בבני-ברק, 054-8415692

 נגן דוקו חדש באריזה 
סגורה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 שובר למלכות וקסברגר 
200 ש"ח, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 מגבעת לבר מצווה, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 סט גמרא וילנא בינוני, 
חדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 ספרי ילדים, 5 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)30-31ח(לא קומיקס, 052-7168509

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8483305

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24, רוחב - 1.19, ב- 100 
ש"ח, 050-4147729, אחרי 

_____________________________________________)30-31ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 - 
_____________________________________________)30-31ח(להתקשר אחרי השעה 15:00

 מציאה! ספר מדריך 
הדגים של ישראל, ב- 60 ש"ח 

בלבד, חדש לחלוטין,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 פאקט סיגריות פרלמנט 
ישראל, 250 ש"ח, פלא': 

_____________________________________________)29-30ח(058-3274646

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בבני-ברק, 054-8415692

 אופני הרים מידה 24, 
ב- 350 כמו חדשות,

_____________________________________________)29-30ח(052-7126106

 בריכה מעולה בקוטר 
2.40, 150 ש"ח, )בירושלים(, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 פילטר אינטקס 300 גלון 
חדש, 100 ש"ח, )בירושלים(, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 מתקן מים חמים וקרים, 
300 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 ארגז לאופניים עם מנעול, 
_____________________________________________)29-30ח(80 ש"ח, 054-8419056

 חולצות תלבושת שיכון ג' 
_____________________________________________)29-30ח(L, XL כחדש! 058-3220603

 בושם צאנס שאנל חדשה 
באריזה, 150 מ"ל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8599215

 תיק נשים יפה מחברת 
זארה, גדול, שחור בחצי מחיר, 

_____________________________________________)29-30ח(170 ש"ח, 054-5485613

 חליפות כחדשות, מידה 
40, אפור, 90 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)29-30ח(ירושלים, 052-7660512

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 עליונית תחרה, חדש 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו בלנס נשים, 
מס'37.5, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(058-3289108

 2 מכשירי c2 חדשים 
באריזה סגורה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(053-3105941

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-48314449

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 תיקים לסמינר וכן תיקי 
צד מהממים במגוון צבעים 
ובמצב חדש! 10-30 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(054-9916837 )י-ם(

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 למכירה אותיות, לספר 
תורה עם תעודה מסודרת 

_____________________________________________)31-32(מעמותה 050-9610060

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

_____________________________________________)31-32ח(054-8454536

 גדר לבנה למרפסת, כ- 6 
מטר, 200 ש"ח, מחולקת, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 קרש גיהוץ מעץ, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום, 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 מצלמה 175
canon ixus כחדשה, 

שנתיים אחריות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8443867

 גליונות "מאורות הדף 
היומי" של שנים רבות, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5699552

 אופניים במצב מצוין, 
הילוכים, גודל 20, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 נעליים חדשות לנשים 
)לאשה-נערה( השפפיס, 

ספורט עם שרוכים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 שילובים במתמטיקה 
כחול, חלקים א' ב' ג', כתה ז', 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח הכול, 052-2729146

 נקרא בדרכינו ספר הבנת 
הנקרא דורות אופק מהדורה 

חדשה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-2729146

 well done 5 אנגלית 
ספר וחוברת עבודה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(הכל, 052-2729146

 מתמטיקה לכתה ז' חלק 
א', סדרת צמרת, 15 ש"ח 

plug ti in חוברת עבודה, 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-2729146

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)31-32ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-45 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 4 וילונות ארוכים, 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי לייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 הר דיסק TB1 כחדש 
ממש במחיר של 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7122839

 נעלי בית קרוקס חדשות, 
בז', מידה 6-8, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מעיל גשם לאישה, כחול, 
חדש, מידה 12, 190 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 casio מצלמה דיגיטלית 
טובה מאוד, 220 ש"ח + 

נרתיק בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(052-7117847

 פאקט סגריות ווינסטון, 
אירופי דיוטי פרי, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 סגריות מרלבורו גולד 
בפאקט בלבד, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4106788

 רדיו דיסק מקורי החדש 
מפורק מרכב מזדה 3, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים - 70 ש"ח. 
אוכל לתוכים ולקנרים - 10 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)31-32ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831494

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

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

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 ארנבת לבנה ויפה במחיר 
50 ש"ח, 03-6180242,

_____________________________________________)31-32ח(054-8414641

 שעון קיר חדש באריזה, 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6247140

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4514210

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 נוסטלגיה: פרימוס גדול, 
180 ש"ח. פרימוס קטן, 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 050-4169800

 אופנים הילוכים מס' 26, 
מצב טוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4169800

 ג'ים בוי חדש באריזה, 80 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4169800

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 נעלי גבר "פאקו מרטין" 
מידה 42, כמעט חדשות, 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7676856

 סט שמלות לאירוע לנשים 
ולילדות, 100 ש"ח, תמונות 

_____________________________________________)31-32ח(במייל, 02-5371647

 מנשא לאופניים לרכב, 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח, 054-8441119

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8483305

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, מידה 48 כמעט חדש, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 052-7676856

 כיפות מעוטרות מידה 
6-7 גזרת "גור" 15 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 סטנדר בסיס ברזל במצב 
_____________________________________________)31-32ח(טוב, 120 ש"ח, 052-7676856

 כותרת וילות תחרה 7 
מטר, 150 ש"ח, תמונה במייל, 

_____________________________________________)31-32ח(02-5371647

 אופניים במצב מעולה 
_____________________________________________)31-32ח("24, 70 ש"ח, 052-4076070

 שעון יד לגבר במצב מצוין, 
ב- 50 ש"ח בלבד, בטל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 050-4169800

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 בושם קוק שנל, חדש גודל 
כפול, 500 ש"ח, 200 מ"ל, 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 חליפה לנער בן 15 
אמסלם חדשה צבע אפור, 

מידה 48 נוער, במחיר מציאה - 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 052-7163334

 מכשיר בריתה חדש 
באריזה, הקנקן ללא מסנן, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד, 052-7168623

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831494

 תוכי דררה יפיפה ב- 220 
ש"ח, גמיש, באלעד,

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 מזוודה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7626106

 סטפר חדש ממש, מכשיר 
כושר אזור בית שמש, ב- 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7127874

 מסגרת משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפיה במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

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

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק( חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(30 ש"ח, 052-7171872

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7171872

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)30-31ח(וירושלים - 40 ש"ח(

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

_____________________________________________)30-31ח(70 ש"ח, 050-4177726

 מראת אמבטיה גדולה 
עם  מסגרת, חדשה באריזה, 

רוחב 60, גובה מטר,
_____________________________________________)30-31ח(058-3230089

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו',
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 נעליים יוקרתיות מעור 
איטלקי באיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)30-31ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע, ב- 270 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים, 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995





מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

פתוח
במכבי

מה שבטוח

בלעדי למכבי פארם קריית הרצוג

פתוח רצוף!
ימים א' - ה'  8:00-20:00

יום ו' 8:00-13:00

שעות פעילות:

רחוב הרב צבי הרלינג 5, בני ברק
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