


את  השבוע  הציג  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
למשתכן',  'מחיר  של  הגדולה  ההגרלה 
יחידות   15,000 להגרלה  ייפתחו  במסגרתה 
דיור בו זמנית    אלא שלציבור החרדי לא 
    הוקצו יחידות דיור מלבד אלו שבבית שמש
ח"כ אשר: "ציפיתי לקבל בשורות, אך בפועל 
מתוך ההגרלה הזו אין לחרדים כמעט כלום" 
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ברוך ברגמן

עשרות אלפי זוגות נרשמו להגרלה הגדולה של מחיר 
למשתכן, שהרישום עבורה החל בתחילת השבוע. מספר 
שעות בלבד לאחר פתיחת ההרשמה עמד מספר הנרשמים על 
11,000 זוגות, כאשר בכל שעה המספר זינק כלפי מעלה. אלא 
יועד לחרדים, מה  לא  כי אף פרויקט  שמעיון בפרטים, עולה 
שמוריד את הסיכוי לכך שהמכרז הנוכחי יקל במעט על מצוקת 

הדיור החרדי.
עושים  השיכון  ושר  האוצר  ששר  שהעבודה  חושב  "אני 
באופן כללי בנושא הדיור תישא פרי, והיא מעידה על מאמצים 
לקבל  ציפיתי  "אולם  אשר.  יעקב  הכנסת  חבר  אמר  גדולים", 
כמו  ממש,  של  פתרונות  החרדי,  הציבור  עבור  גם  בשורות 
הקמת שכונות לציבור החרדי. אך בפועל, מתוך ההגרלה הזו 

אין לחרדים כמעט כלום מעבר לאישורים בבית שמש".
ככאלו  אלו  בימים  המדוברות  התכניות  כל  אשר,  לדברי 
מתקדמות.  אינן  החרדי,  לציבור  פתרון  להעניק  העתידות 
שנעשות  ופעולות  מאמצים  נעשים  האחרונה  שבשנה  "נכון 
בעקבות הלחץ שלנו על משרדי האוצר והשיכון ויש פרויקטים 
שמתחילים להתהוות, אבל לצערי הרב, עדיין אנחנו לא רואים 
את זה בפועל. כשאנחנו מדברים על ההגרלות ועל השיווקים 
לפתרונות  שקשורה  לבשורה  ציפינו  אכזבה.  חש  אני  הללו 

לציבור החרדי ואני מקווה שהבשורות האלו יגיעו בהמשך".
גם יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ מנחם אליעזר מוזס תקף 
במליאת הכנסת את משרד האוצר בהתעלמות מצרכי הציבור 
החרדי. "הדירות הן באזורים שאין בהם חרדים", אמר מוזס. 
מסוים  אחוז  לייעד  שלנו  ונשנות  חוזרות  דרישות  "למרות 
שגם  מסתבר  חרדית,  ובהתאמה  חרדיים  לאזורים  מהתכניות 
הגרלת הענק הזו עליה הכריזו השרים, מיועדת לציבור החילוני 
התעלמות  והמשך  החרדי  בציבור  משווע  זלזול  זהו  בלבד. 

מהצרכים הקיומיים שלנו".

סיכוי קלוש לאזור ביקוש

מתחילת  החל  לרישום  נפתחה  כחלון  הציג  אותה  התכנית 
השבוע בחצות, ולמשך ארבעה שבועות, במהלכם יוכלו זוגות 

מחיר  זכאי  וכלל  צעירים 
להירשם  למשתכן 

הגדולה  להגרלה 
במסגרת  ביותר 
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בכ-85 פרויקטים שיכללו סך של כ-15,000 דירות המיועדות 
צפויה  התוכנית  כי  אמרו  האוצר  במשרד  התכנית.  לזכאי 
זכאים לממש את  ולסייע לעשרות אלפי  לצמצם את הביקוש 
לדירות  בהשוואה  משמעותית  נמוך  במחיר  לדירה  זכותם 

דומות באותם יישובים. 
 24 ב-  דירות   15,000 זמנית  בו  יוגרלו  התוכנית  במסגרת 
היישובים הבאים: חיפה, ראשון לציון, נתניה, באר שבע, בית 
שמש, הרצליה, מודיעין, רמלה, רעננה, ראש העין, יבנה, נצרת 
עילית, קריית ביאליק, גדרה, אופקים, מגדל העמק, כפר יונה, 
מרכז  רמון,  מצפה  פרדסיה,  שלומי,  עתלית,  הכרמל,  טירת 

שפירא וחריש. 
של  בלבד  א'  לסדרה  השייכים  לזכאים  מיועדות  ההגרלות 
פתוחות  שיהיו  שמש  בבית  ההגרלות  מלבד  למשתכן,  מחיר 
גם לנרשמי סדרה ב'. כיום נותרו בסדרה א' כ-45 אלף זכאים 
מחיר  של  הגדולה  ההגרלה  לדירה.  זכותם  את  מימשו  שטרם 
הממתינים  זו  בסדרה  הזכאים  מספר  את  תצמצם  למשתכן 
לדירה לכ-30 אלף בלבד ותוציא 15,000 זוגות צעירים ממעגל 

הביקוש לדירות. 
לזכות  הסיכויים  כי  מעלה  ההרשמה,  בנתוני  שעיון  אלא 
מהיעדים  אחד  ובכל  מאחר  נמוכים,  הביקוש,  באזורי  בדירה 
נרשמו אלפי זוגות שמתוכם כמה מאות יזכו בדירה הנכספת. 
את הרשימה מובילות הערים ראשון לציון, הרצליה ומודיעין, 
שם נרשמו לכל אחת מהערים בין 3000 ל-4000 זוגות. בערים 
 1000 בין  נרשמן  וגדרה,  רעננה  שמש,  בית  העין,  ראש  כמו 
במיוחד  נמוך  הדיור  יחידות  מספר  בחלקם  כאשר  ל-2000 

ועומד על כ-200 יחידות דיור.

כחלון: "לא מתכוונים לוותר"

שר האוצר משה כחלון אמר השבוע כי "כל עוד זה תלוי בי 
איש לא יגזול עוד את הזכות של זוג צעיר לבית ראשון. המסר 
חזק וברור – אנחנו לא מתכוונים לוותר. מחיר למשתכן היא 
עובדה מוגמרת. היום אנחנו מרחיבים אותה ב- 15,000 יחידות 

דיור ונמשיך להרחיב אותה אפילו יותר בעתיד הקרוב". 
יו"ר מטה הדיור אביגדור יצחקי אמר: "ענף הנדל"ן הוא ענף 
שדורש סבלנות רבה. המטרה העיקרית של ההגרלה הגדולה 
היא להעניק ודאות לנרשמי 
ההגרלה  למשתכן.  מחיר 
 15,000 תוציא  הגדולה 
זוגות צעירים ממעגל 
ובכך  הביקושים 
בצורה  תצמצם 
את  משמעותית 
מספרם של חסרי 
בבעלותם  דירה 

בישראל".

אפליה לרעה

שוקי סלומון 
"סלומון נכסים והשקעות" 

אתה  עובד!  אתה  טוב!  אתה  ונאמר,  נפתח  ראשית 
הדיור  למצוקת  פיתרון  למצוא  כלילות  ימים  מנסה 
כך  ועל  הצעירים  לזוגות  ובעיקר  בישראל  לציבור 

מורידים ויורידו בפניך עוד את הכובע,
אבל למה?? למה אותנו הציבור החרדי קצת שכחת? 

פחות נתת? אולי לא חשבת? 
רבות דובר וידובר על מצוקת הנדל"ן במגזר החרדי: 
הטבות  שמקבלים  ככאלה  תמיד  מוצגים  היו  החרדים 
רבות במחירי הדיור על חשבון הציבור החילוני, בוודאי 
בתקופה לא רחוקה בה היה אטיאס שר הבינוי והשיכון, 
אתה,  ובראשם  וראשיה,  הממשלה  שגם  נראה  כעת 
ה'עוול' שלדעתכם  ומנסים לתקן את  מאמינים להצגות 
נעשה, אחרת אין כל סיבה מדוע במסגרת תוכנית מחיר 
למשתכן שמותיהן של הערים החרדיות כמעט ולא עלו, 

בטח לא לפי האחוזים מכלל האוכלוסיה.
פרסמת השבוע רשימת ערים בהן תחול תוכנית דיור 
באר  נתניה,  לציון,  ראשון  שמותיהן:  ואלו  למשתכן, 
שבע, בית שמש, הרצליה, מודיעין, רמלה, רעננה, ראש 
העין, יבנה, נצרת עילית, קריית ביאליק, גדרה, אופקים, 
שלומי,  עתלית,  הכרמל,  טירת  יונה,  כפר  העמק,  מגדל 
ערים!   23 וחריש.  שפירא  מרכז  רמון,  מצפה  פרדסיה, 
אולי   ,2 החרדי?  המגזר  לצרכי  מתאימות  כמה  מתוכן, 
ליום  מיום  גדל  החרדי  שהציבור  יודע  אתה  הרי   ...3
באחוזים, ומצוקת הדיור רק מחריפה, העצמות האלו הן 

בגדר לעג לרש.
החרדי  הציבור  של  שהאחוז  לכולנו  ברור  הרי 
שהקצית  מהאחוזים  בהרבה  גדול  הכללית  באוכלוסיה 
בתוכנית, וברור לנו מר כחלון שההגרלה אומנם פתוחה 
לכולם וגם לחרדים, אבל אתה יודע, אצלנו החרדים לא 
שמיועדת  ראשונה  דירה  לא  בוודאי  מקום,  בכל  קונים 
למגורים ולא להשקעה, שזו בעצם מטרת התוכנית. אתה 
הרי יודע שהציבור החרדי בגלל צרכיו מתקבץ כקהילה 
אורח  את  ומנהלים  חיים  אנו  וכך  מוגדרים  במקומות 

חיינו. 
ששוחררו  הדירות  רוב  מדוע  כחלון  מר  לנו  תענה 
החרדי,  המגזר  לצרכי  יתאימו  שלא  דירות  הן  להגרלה 
שיודעים  אנחנו  אבל  לזה,  קורא  אתה  אולי  עוול  תיקון 
הציבור  של  אפליה  אפליה,  לזה  קוראים  האמת  את 
השני בגודלו במדינת ישראל, אפליה של ציבור שצורכי 
למשפחות  אפליה  בסיסיים,  צרכים  הם  שלו  המגורים 
ברוכות ילדים שקשה ואף בלתי אפשרי להן לשכור דירה 
בשום  מעוגנת  לא  כשהשכירות  ובטח  היום,  במחירים 

חוק וכל בעל דירה עושה כרצונו בשוכריו. 
חשבת על איך מרגישה משפחה עם 7 ילדים )משפחה 
מקום  את  להעתיק  שצריכה  שלנו(  בציבור  ממוצעת 
מגוריה פעם בשנתיים? על מוסדות הלימוד שמשתנים 
מחירים  על  התכופים?  המעברים  בגלל  ילדים  לאלפי 

שעולים כי קל לנצל משפחות כאילו?
לך שר האוצר הפתרונים.

מחיר למשתכן החילוני

(הדמיה: אלי ארמון)
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התחפש לחרדי ועקץ 
מאות אלפי שקלים

אברהם פטאו, עבריין מוכר, נעצר לאחר שעקץ ארבעה צ'יינג'ים במרכז הארץ  פטאו 
היה מתחפש לחרדי, ובכך קונה את אמונם של בעלי הצ'יינג'ים  במסגרת הסדר טיעון, 

נגזרו עליו 35 חודשי מאסר בפועל ותשלומים לחלפנים שעקץ

ישראל בר

סחיטה,  בעבירות  עשיר  עבר  בעל  עבריין  פטאו,  אברהם 
אביב.  תל  במרכז  לצ'יינג'  ונכנס  חסידי  לחרדי  התחפש 
דולרים  וביקש ממנו להמיר 10,000  ניגש לבעל המקום,  פטאו 
וביקש  הצ'יינג'  לבעל  פטאו  התקשר  שבוע,  כעבור  לשקלים. 

ממנו להגיע ליעד מסוים, שם ביצע המרה נוספת.
הצ'יינג'  בעל  קיבל  מה,  זמן  כעבור  העוקץ:  שלב  הגיע  כאן 
טלפון מפטאו שאמר שיש לו 40,000 דולרים, והוא רוצה לפרוט 
אליו  נסע  הצ'יינג'  בעל  גן.  ברמת  הבורסה  ליד  לשקלים  אותם 
חבילות  ארבע  ובה  שקית  פטאו  לו  מסר  כשהגיע,  במהירות. 
הצ'יינג'  בעל  דולרים.   40,000 יש  כי בשקית  לו  ואמר  שטרות, 

העביר לידי פטאו 154,400 שקלים במזומן.
כשהגיע לצ'יינג', גילה הבעלים להפתעתו כי בכל חבילה יש 
שטר של 100 דולר בראש החבילה וכל השאר שטרות של דולר 
אחד. בשלב זה הבין בעל הצ'יינג' כי נפל בפח וניסה להתקשר 

לפטאו, אשר לא היה זמין. 
גדולה,  כיפה  חבש  משקפיים,  פטאו  הרכיב  הבא,  לעוקץ 
בחר  זה  לעוקץ  ברק.  בני  במרכז  גדול  לצ'יינג'  דרכו  את  ועשה 
את השם יעקובוביץ'. כך מספר בעל הצ'יינג' מבני ברק בעדותו 
במשטרה: "ביקשתי ממנו את הכסף, 20 אלף דולר. שאלתי אותו 
אם אני יכול לספור. הוא אמר 'בוא נעבור לצד השני של הכביש', 
ספרתי את הכסף ומה שזכור לי שהשטרות היו של 100 דולר ובין 

לבין השקית של השקלים נפלה על הרצפה".
שתי  את  החליף  הוא  הזמן  שבאותו  וכנראה  אותה  "הרמתי 
לעובד  ונתתי  לצ'יינג'  הגעתי  נפרדנו.  הדולרים.  של  החבילות 
שלי לספור, וראינו במכונה שיצא רק 298 דולר. בשתי החבילות 
הראשונות מלמעלה למטה היו שטרות של 100 דולר ובאמצע 

דולר אחד".
לעוקץ השלישי בחר פטאו זהות של יהלומן חרדי, שמו הבדוי 
היה יצחק ומשרדיו ממוקמים ברחוב ויצמן בתל אביב. לעוקץ 
בעל  סיפר  במשטרה  בעדותו  אביב.  בתל  צ'יינג'  פטאו  בחר 
הצ'יינג': "לפני כשלושה שבועות הגיע לקוח שהציג את עצמו 
יצחק. לבוש כחרדי, אני בטוח שמדובר בתחפושת. נפגשנו ליד 
שלוש  יצחק  לי  מסר  ושם  למקום  הגעתי  אני  'מיתוס',  מסעדת 

חבילות של דולרים ואמר לי שלא צריך לספור ברחוב כי מדובר 
בסכום גדול של 30 אלף דולר".

את  ספרתי  שם  לעסק.  ונסעתי  שקל  אלף   117 לו  "העברתי 
 894 רק  היו  בחבילות  אותי.  עקץ  שהבחור  לי  והתברר  הכסף 
דולר. בחבילות שהציג לי ראיתי רק 100 דולר. התקשרתי אליו 

מיד אבל קו הטלפון שלו היה מנותק".
בפעם הרביעית המשיך פטאו לראשון לציון. לעוקץ זה בחר 
את השם משה, וביצע שתי עסקאות גדולות של המרת דולרים 
בעדותו  הצ'יינג'.  בעל  של  אמונו  את  השיג  ובכך  לשקלים, 
במשטרה מספר בעל הצ'יינג': "אחרי שהמרתי לו את הכסף הוא 
התקשר ושאל אותי אם אני יכול להמיר לו עוד דולרים לשקלים 
אצלו בכפר חב"ד או בבני ברק. הוא אמר לי שהוא בישיבה ולא 
יכול לצאת משם. הוא התקשר וביקש שניפגש ברחוב חזון איש 
בבני ברק ואמר לי שיש לו 30 או 40 אלף דולר, אני הבאתי 114 

אלף שקל במזומן לפי שער של 3.8 שקל לדולר".
"משה התעקש שאספור את הכסף שנתן לי ואני ספרתי והכול 
חבילות  בארבע  השטרות  את  לי  הביא  הוא  גמור.  בסדר  היה 
סגורות בגומי משני הצדדים. כל השטרות 100 דולר. משה אמר 
שהוא סומך עליי והוא לא סופר את הכסף. הוא אמר שהוא רוצה 

שאתן לו בשער דולר גבוה יותר".
בשלב זה החל פטאו עם ה'תרגיל', הוא ביקש מבעל הצ'יינג' 
את חבילות הדולרים בכדי לברר טלפונית עם שותפו לעסק את 
חבילות   2 הצ'יינג'  לבעל  פטאו  מסר  מכן,  לאחר  הדולר,  שער 
 1,192 רק  הכילו  ואלו  בהתחלה,  שנתן  מזו  אחרות  דולרים 
דולר. כמו בשאר המקרים, שם פטאו שטר של 100 דולר בראש 

הערימה, וכל שאר השטרות היו של דולר אחד בלבד.
דן, הצליחו  לאחר חקירה מאומצת של חוקרי משטרת מחוז 
שיתף  לא  בחקירתו  אותו.  ולעצור  זהותו  על  לעלות  החוקרים 
פטאו פעולה עם השוטרים, והערכה הייתה כי הוא בזבז את כל 

כספי ה'עוקץ'.
על פי הסדר הטיעון שנחתם עמו באמצעות עורך דינו עו"ד 
יפקיד  ובנוסף  בפועל  מאסר  חודשי   35 עליו  נגזרו  נתן,  בן  נס 
פטאו 100,000 שקלים בקופת בית המשפט שתחולק בין בעלי 
הצ'יינג'ים שנעקצו ובהמשך יזרים עוד מאות אלפי שקלים כדי 

להחזיר להם את הכספים.

גניבה ואבדה 
רכוש  ביטוח  רכשה פוליסת  בלכר  גב' 
בוטחו  ובמסגרתה  איי  די  איי  מחברת 
גב'  זמן, הבחינה  גניבה. לאחר  תכשיטיה מפני 
האירוסין  בטבעת  ששובץ  היהלום  כי  בלכר 
הביטוח  לחברת  פנתה  היא  ואבד.  נפל  שלה, 

והודיעה על האבדה. 
על  תלונה  להגיש  לה  הורתה  השירות  נציגת 
הגישה  היא  ואח"כ  במשטרה  היהלום  אובדן 
את הטפסים הנדרשים לחברת הביטוח. למרבה 
הצער, חברת הביטוח דחתה את דרישת הפיצוי 
של  במקרה  מכסה  אמנם  הביטוח  כי  וטענה 

גניבה, אך אינו מכסה אבדה. 
חברת  כנגד  תביעה  הגישו  בלכר  הזוג  בני 
חברת  מחויבת  הייתה  לטענתם,  הביטוח, 

הביטוח להציע בפניהם את האופציה לבטח את 
מקצועית,  ובלשון  אובדן,  מפני  גם  התכשיטים 
את  להרחיב  לבלכר  להציע  החברה  על  היה 

הפוליסה, כך שתכלול את "כל הסיכונים". 
סוגי  ישנם  אכן  כי  טענה  הביטוח  חברת 
הביטוח  על  המפקח  מחייב  שאותן  הרחבות 
את חברות הביטוח להציע למבוטחים, למשל: 
צנרת  נזקי  או  אדמה,  רעידות  מפני  ביטוח 
אין  דנן.  במקרה  הדבר  שונה  דירה.  בביטוחי 
בביטוח  הסיכונים  כל  הרחבת  להציע  חובה 
רכוש. ממילא, ברור כי החברה לא התרשלה ויש 
לדחות את התביעה. בנוסף, אילו היו המבוטחים 
קוראים את הפוליסה, היו מגלים במועד, כי אין 

להם ביטוח מפני אובדן. 

למבטח,  מבוטח  פניית  כי  קבע  ביהמ"ש 
מצדיקה ומטילה חובה על המבטח לתרגם את 
שתתאים  ביטוח  לפוליסת  המבוטח,  של  צרכיו 
עבורו. אם בסופו של יום, רוכש מבוטח "ביטוח 
חסר" מכיוון שלא הוסברו לו כל תנאי הפוליסה, 
סייגיה והעדר תחולתה ועל כן נגרם לו נזק, יש 
האחריות  את  המבטחת  על  להטיל  הצדקה 

לקרות הנזק. 
הישוב  מן  שאדם  סביר  כי  מסביר  ביהמ"ש 
המקובלים  השונים  הביטוח  סוגי  את  מכיר 
בשוק למשל, ביטוח רכב, דירה, בריאות וחיים 
וכדומה, אך סביר גם כי אדם נורמלי אינו מכיר 
ההרחבות  כל  ואת  הביטוחים  סוגי  תתי  את 
כל  לא  כי  להניח  יש  כן,  על  יתר  האפשריות. 

אחד מבחין ויודע על ההבדל שבין מקרה גנבה 
למקרה של אובדן. מצופה היה מהסוקר שהגיע 
לבית המבוטחים וראה את התכשיטים, שיברר 
מקרה.  ובאיזה  לא,  ומה  מבוטח  מה  ויבהיר 
משאין מחלוקת שזה לא נעשה, ניתן לקבוע כי 

החברה התרשלה. 
טענת  תתקבל  אם  אפילו  זאת,  עם  יחד 
לידיה  הפוליסה  העתק  קבלה  לא  כי  התובעת 
בוודאי  הרי  לאחריו,  מיד  או  ההסכם  נכרת  עת 
האם  ולבדוק  הזמן  בחלוף  להשיגה  עליה  היה 
הפוליסה עונה על דרישותיה. משלא עשתה כך, 
ביהמ"ש  קבע  לכן  תורם.  אשם  שלתובעת  הרי 
כי החברה תפצה את בלכר ב-70% מערכו של 

היהלום האבוד ובתוספת הוצאות משפט. 

הילה פלאח

כדי להיות מעצבת פנים טובה לא מספיק רק לחלוש על 
התוכנות, להתמצא בתכנונים ולפתח יצירתיות. צריך לדעת 
איך להגיע לשם. עיצבת? תכננת? כדי להצליח את חייבת 
עם  נכון  אותו  ולשווק  שלך  הפרויקט  את  להציג  לדעת 
חשיפה מרבית. ואת זה לא תמיד לומדים בבית הספר. זה 
נכון אם לא למדת בבית פרוג, כי שם, לא נותנים לתלמידים 
ללמוד בדרך הקשה. איך הם כן עושים את זה? ביום רביעי 
יום  ומושקע.  מרתק  עיון  יום  פרוג  מכללת  הפיקה  שעבר 
את  ולשים  לבוא  הן  באשר  הפנים  למעצבות  קרא  העיון 
היצירה שלהן על המפה, לחשוף את כל הסודות שיובילו 

אותן להצלחה סוחפת, עם מיטב הכלים והטיפים. 
האולם של פרוג שהלך והתמלא בקרוב למאה מעצבות 
טובי  את  אירח  פרוג,  בוגרות  חלקן  הארץ,  מרחבי  פנים 
מרתקת  הרצאות  לסדרת  הפנים  עיצוב  בתחום  המרצים 
הפנים  מעצבות  את  לקדם  שביקשה  במיוחד,  ומעשירה 

לשיווק נכון בכלים שלהן.
מאיה לבנת הרוש, סטייליסטית ובעלת סטודיו למותגי 
הלקוח  של  השיווקיים  הצרכים  הבנת  על  שוחחה  עיצוב, 
והסבירה כיצד לתרגם חזון עסקי לפתרונות ויזואליים הכי 
וכתבת בתחום, הציבה  פנים  לימור קלר- מעצבת  טובים. 
והעניקה  לתקשורת,  לתפוצה  פרויקט  להכנת  ברזל  כללי 
למשתתפות טיפים מקצועיים מניסיונה העשיר. על חלקם 
וסוזי  של הצילומים בפרויקטים השונים דיברו רווית רוד 
בתים  ומלבישת  סטייליסטית  כשרווית-  לוינסון,  כהן 
חשפה את מאחורי הקלעים של סטיילינג לצילומים, וסוזי- 
מתמחה בצילומי אדריכלות, גילתה את סודות הצילום גם 
לצילום  משאבים  אין  הפנים  כשלמעצבת  ביתיים,  בכלים 
מסדנת  המשתתפות  נהנו  האירוע,  סוף  לקראת  מקצועי. 
אורן,  ואתי  דור  לודה  שבתאי,  בר  בהנחיית  וארגון  סדר 
לעיצוב  מוסף  ערך  הם  נכונים  וארגון  סדר  כשלדבריהן- 

הפנים ומפתח להצלחת פרויקטים. 
שיתפה  ברנע,  גבעון  שרי  פנים,  עיצוב  מגמת  מנהלת 
בוגרות  את  לפגוש  "מרגש  כי:  ואמרה  הכנס  של  בסיומו 
חיבור  הרבה  ועם  ביד  מקצוע  עם  לכאן,  חוזרות  המסלול 
ולטעום  לשוב  האלה,  העיון  לימי  מחכות  הן  לפרוג. 
זהב".  של  מגש  על  כאן  להן  המוגשים  הכלים  מאינסוף 
הרמה  ומוניטין,  שם  להם  עשו  כבר  פרוג  של  העיון  ימי 
כמו  בוגרים  פעם  בכל  מביאים  התכנים  ואיכות  הגבוהה 
בעלי מקצוע שלא למדו בפרוג אך מבקשים גם הם ליהנות 

מהמקצועיות.

מה סחף קרוב למאה מעצבות פנים ליום 
העיון של פרוג, ומה באמת היה שם

מעצבת? תהיי 
הראשונה

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /



יריד עודפים ענק
מחסני חשמל

בחנות העודפים ראשון לציון 
כביש איילון מחלף משה דיין - רח� השר חיים משה שפירא 2

רביעי עד שניהפתיחה היום
21-26.6
(סגור במוצ�ש)

מייבש כביסה 7 ק�ג
אלקטרולוקס

₪699במקום 1,190 ₪
מכונת כביסה 6 ק�ג

אלקטרולוקס
₪999במקום 1,490 ₪
מכונת כביסה 6 ק�ג6מכונת כביסה 6מכונת כביסה 6

אלקטרולוקס
₪1,290במקום 2,290 ₪

מכונת כביסה 6 ק�ג
סמסונג

₪1,190במקום 1,990 ₪
מכונת כביסה

₪599 במקום 1,199 ₪

מגלח בדים 
פיליפס

₪29 במקום 149 ₪

מייבש שיער 
פיליפס

₪49 במקום 52 ₪

₪99
שואב אבק 

פיליפס

במקום 799 ₪

קומקום חשמלי 
סאוטר

₪49 במקום 119 ₪

בלנדר מוט 
פיליפס

₪69 במקום 199 ₪

מצנם 
פיליפס

₪99 במקום 199 ₪

בלנדר 
פיליפס

₪99 במקום 249 ₪

₪199
מגהץ קיטור 

פיליפס
₪199במקום 499 ₪

שואב אבק רובוטי 
פיליפס

במקום699 ₪

₪99 במקום 699 ₪

מסחטת מיץ
פירות וירקות 

פיליפס

₪149
אופה לחם 

סאוטר
₪149במקום 699 ₪ במקום 499 ₪

מטחנת בשר 
סאוטר

₪199 במקום 690 ₪

מיקסר עוצמתי 
סאוטר

₪99 במקום 799 ₪

מעבד מזון 
סאוטר

₪99 במקום 570 ₪

אלקטרה מיני 
בר ספירל

אלקטרה מיני 

₪490 במקום 1,290 ₪

סיר טיגון 
ללא שמן 

פיליפס

₪99 במקום 199 ₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

במקום 149 ₪

מאוורר ריצפתי
אלקטרה

₪39

כיריים גז 
אלקטרולוקס

₪299 במקום 599 ₪

מדיח כלים צר חצי אינטגרלי 
אלקטרולוקס

₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב 

AEG - אינטגרלי מלא
₪1,490במקום 2,490 ₪

במקום 899 ₪
גריל גז

₪199

מקרר הפוך מקפיא תחתון 
סמסונג

₪2,990במקום 4,990 ₪
מקרר טריפל מקפיא תחתון 

סמסונג
₪4,990במקום 7,990 ₪

מקרר 4 דלתות
מקפיא תחתון סמסונג

₪8,888במקום 11,990 ₪

תנור בנוי 
סמסונג

₪1,390במקום 1,990 ₪

עודפי מזגנים

מקרר 3 דלתות נירוסטה

₪4,790 במקום 13,999 ₪
נפח 724 ליטר

מקרר 4 דלתות נירוסטה
היטאצי

₪3,990במקום 5,990 ₪

תנור בנוי 
סאוטר

₪999במקום 1,390 ₪
כיריים גז 

סאוטר
₪499 במקום 899 ₪

כיריים אינדוקציה 
ווירלפול

₪1,190במקום 2,490 ₪

תנור בנוי
AEG

₪1,499במקום 2,490 ₪

מדיח כלים על השיש 
אלקטרה

₪599 במקום 1,150 ₪

מקרר מקפיא עליון
אלקטרה

₪1,790במקום 2,990 ₪ NO FROST

₪399 במקום 699 ₪

קולט אדים 
אלקטרה

תנור בנוי 
סאוטר

₪1,440 עיצוב כפרי

במקום 1,799 ₪

הינם  המוצרים   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   26.6.17 בתוקף  בלבד.  ראשל�צ  העודפים  לחנות  מתייחסים  והמחירים  המוצרים 
מעודפים וסוג ב� | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | המוצרים ומחיריהם 
מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יומיים | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

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

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

אותנו

רח�  לציון,  ראשון  העודפים  חנות  כתובת: 
השר חיים משה שפירא 2, מתחם אלקטרה

ה�, א� 10:00-20:00,  ד�,  שעות פעילות: 
סגור מוצ�ש   ,9:00-15:00 ו�   יום 

חיסול עודפים ותצוגות
מדיחים ‰ תנורים ‰ כיריים  מקררים ‰ מכונות כביסה

מכונת 
תספורת 

פיליפס
₪49 במקום 199 ₪

מסיר שיער 
פיליפס

₪69 במקום 149 ₪

מכונת גילוח 
פיליפס

₪99 במקום 249 ₪

₪149
במקום 999 ₪

חיסול שואבי אבק ביסל
שואבים שוטפים, שואבים עומדים, 

שואבי מטאטא, שואבים נטענים

מטהר אוויר 
אלקטרה

₪99 במקום 499 ₪

המזגן של ישראל
רדיאטור 
9 צלעות 
אלקטרה

₪49 במקום 199 ₪

המזגן של ישראל

₪699 במקום 989 ₪

סקייטבורד חשמלי 
נטען 6.5 אינץ
סוללת ליתיום

תנור בנוי 
אלקטרולוקס
₪999במקום 1,390 ₪



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
זוכת פרס מוצר השנה 2017

במסגרת פרס מוצר השנה בוחרים 
והשירותים  המוצרים  את  צרכנים 
בקטגוריות  והחדשניים  הטובים 
אייג'  סדרת  והשנה  השונות 
קונטרול נבחרה כזוכת מוצר השנה 
בקטגוריית דרמו קוסמטיקה. סדרת  
הינה   Genesis  Age Control

סדרה חדשנית שפותחה ע”י מעבדות המחקר והפיתוח של 
מתקדמת,  אנטי-אייג’ינג  טכנולוגיית  המשלבת  פישר,  ד”ר 
 UVB  (SPFמקרני במיוחד  ומוגברת  רחבה  גבוהה,  הגנה 
30( ומקרני UVA יחד עם קומפלקס חדשני וייחודי המסייע 
בטיפול בעשרת סימני הזמן הפוגעים בעור. בסדרה ארבעה 
מוצרים: קרם יום משקם, קרם לילה משקם, סרום שמנים 
כך  פותחה  הסדרה  מואר.  למראה  עיניים  וקרם  משקם 

ששימוש משולב במוצרים השונים יביא לתוצאות מרביות. 

הקיץ הזה מעולה!
בלי  קיץ  אין  בישראל  אצלנו 
ממתק  בלי  שבת  אין  חום. 
איגלו!   – בלי  מסיבה  ואין 
למעלה  נמכרים  יום  כשבכל 
20,000 חבילות איגלואים  מ- 

של חברת ‘מעולה’ אנחנו רואים צורך להדגיש כמה דברים 
שאולי לא ידעתם על איגלו של חברת ‘מעולה’. האיגלואים 
של ‘מעולה’ אינם מכילים צבע מאכל או חומרים משמרים. 
וענבים.  לימון  פטל  בטעמים  יחידות,   70 מכילה  האריזה 
אין ילד שיסרב לאיגלו קר ביום חם. את מוצרי מעולה ניתן 
להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ בכשרות 

מהודרת של בד”צ העדה החרדית.

סגולה ללידה קלה +  מתנה
מהרגע  אותך  מלווה  האגיס 
האימהות  רגעי  ובכל  הראשון 
אותך  ומזמין  המופלאים 
לסדר  חברותייך  את  לארח 
ומרגש  ביתי  חלה  הפרשת 
לך  ומעניק  הלידה  לקראת 
חלה  הפרשת  לסדר  ערכה 
בערכה  מהאגיס!  מתנה   –

לך  להתנסות   Little Babies האגיס  חיתולי  תמצאי 
של  חלה  לאפיית  ומתכון  חלה  הפרשת  סדר  ולחברותייך, 
השפית מירי זורגר, פריטים מסדרת ניקול לאירוח חברותייך 
ועלון מידע להתחלה חדשה. במיוחד עבורך, פיתח האגיס 
Huggies Little Babies עם שכבת   את סדרת חיתולי  
Gentle Protection בעלת כריות רכות וייחודיות לספיגה 
לקבלת  תינוקך.  עור  על  מקסימלית  ולהגנה  אופטימלית 

הערכה ניתן ליצור קשר: 1-800-42-32-32

בישום עוצמתי
ומשיקה  לחדש  ממשיכה  סנו,  חברת 
 ,inspirations מקסימה  סנו  את 
בהשראת  כביסה  מרככי  סדרת 
החושים  את  המעוררים  ניחוחות 
לאורך  הנשאר  עוצמתי  בבישום 
חדשים  ניחוחות  שני  וכוללת  זמן 
בישום  מומחי  ידי  על  פותחו  אשר 
סנו  הכביסה  מרכך  בינלאומיים: 
בהשראת   soft silk מקסימה 
רוח  השקד,  פריחת  של  מפנק  ניחוח 
כביסה  ומרכך  מלטף  ומשי  אביבית 

סנו מקסימה Blue Blossom בהשראת ניחוח מרענן של 
המרככים  כחולים.  אביב  ופרחי  קרירים  מים  בוקר,  בריזת 
מגיעים באריזות קונספט חדשות וצבעוניות. המרכך סופר 

מרוכז ומגיע באריזת ליטר המספיקה לעד 40 כביסות.

השתתפות שיא במבצע 
האחרונים  בשבועיים 
השיקה אסם מבצע מאתגר 
במהלך  החברה.  לצרכני 
מחכים  אסם  דיילי  המבצע 
המזון  ברשתות  לכם 
גירוד  כרטיסי  עם  הגדולות 

נמצאים  שבעגלתם  לקוחות  בטוחה,  זכייה  המאפשרים 
מעל 10 ממוצרי החברה מקבלים כרטיס גירוד המכיל זכייה 
ילדים,  צעצועי  רחפן,  אופניים,  כגון  פרסים  במגוון  בטוחה 
מוצרי חשמל למטבח, מגוון חטיפי אסם ועוד המון פרסים 
החרדיים  בריכוזים  המתבצעת  הפעילות  ואיכותיים.  שווים 
נבחרים, גוררת התעניינות והשתתפות מצד אלפי לקוחות 
הדיילים  סיירו  כה  עד  המבצע.  מפרסי  באחד  זכו  שכבר 
ברשתות המזון המובילות בערים ירושלים, בני ברק, אלעד, 
בית שמש וביתר. ניר מטוסביץ מנכ”ל אסם סחר אומר כי, 
מקבלים  שאנחנו  הרבות  והתגובות  המשתתפים  “כמות 
בפעילות  גם  המוצרים  בייצור  כמו  כי  מוכיחים  מהשטח, 

קלענו לטעם המדויק של הצרכנים”.

מתכון חדש ומשופר 
בימים אלה מציגה שטראוס פריטו ליי את 
חטיף “שוש החדש” במתכון משופר, בעל 
ובמרקם  בוטנים  חמאת  של  עשיר  טעם 
בטעם  ראשון  במקום  שדורג  בפה  נמס 
במחקר  והורים.  ילדים  בקרב  והעדפה 
תשע”ז  באייר  שנעשה  עיוורת  טעימה 
והורים,  ילדים   240 בקרב   2017 מאי   -

במתכון  המוכר,  הבוטנים  חטיף  החדש’,  ‘שוש  כי  נמצא 
המשופר - הינו חטיף הבוטנים המועדף! החטיף אפוי, אינו 
וללא  ובברזל  בוויטמינים  מועשר  משמרים,  חומרים  מכיל 
צבעי מאכל. חטיף השוש החדש מכיל פחות נתרן )390 מ”ג 
לעומת 447 מ”ג במתכון הקודם(, פחות שומן רווי )5.9 גרם, 

לעומת 9.1 במתכון הקודם(. כשרות: בד”צ העדה החרדית

אוהבים חמאת בוטנים? - מעולה!
ממרח  הוא  בוטנים  חמאת  ממרח 
הפלא?  מה  ילדים.  על  מאוד  האהוב 
הוא מתקתק, מזכיר טעם של חטיף 
עשר  בהפסקת  מאוד  וטעים  במבה 
חמאת  ממרח  לחם.  פרוסת  על 
מאוד,  בריא  ממרח  הוא  הבוטנים 
שחשובים  ובוטנים  שומנים  המכיל 
כמות  מכילה  אך  הילד  להתפתחות 

ועכשיו  באכילתה.  להפריז  כדאי  לא  ולכן  גבוהה  קלוריות 
חדש מ’מעולה’ ממרח חמאת בוטנים ב-2 טעמים מעולים: 
בוטנים עם  וממרח חמאת  בוטנים קלאסית  ממרח חמאת 
המובחרות  השיווק  ברשתות  להשיג  ניתן  בוטנים.  שברי 

ברחבי הארץ בכשרות מהודרת של בד”צ העדה החרדית.

מווסת עור שומני ונוגד חמצון
ברוך  שמנוני,  ברק  שלום  היה 
מותג  מאט:  בגימור  עור  הבא 
בעולם  המוביל  הקוסמטיקה 
קרם  משיק  משיק  לאודר  אסתי 
 DAYWEAR בסדרת  נוסף 
: DayWear Matte Oil-

 Control Anti-Oxidant
על  המחליק  חדש  ג’ל  קרם   -   Moisture Gel Creme
העור ומרווה אותו בלחות מידית תוך שהוא  מעניק לו גימור 
וסופח  שומני  עור  מווסת  שומן,  נטול  התכשיר  משיי.  מאט 
היום.  כל  במשך  העור  ברק  בוויסות  מסייע  והוא  שומנים 
בשימוש מתמשך הוא מצמצם את מראה הנקבוביות. מכיל 
בהגנת  המסייעים  עוצמה  רבי  חמצון  נוגדי  של  קומפלקס 
ומפני  החופשיים  הרדיקלים  שגורמים  הנזק  מפני  העור 
רך  חלק,  רענן,  מרגיש  העור  הראשונים.  ההזדקנות  סימני 

ורווי.

מחלקת High risk חדשה 
במרכז  נחנכה  כחודש  לפני 
השומר  בתל  שיבא  הרפואי 
לנשים  ומפוארת  חדשה  מחלקה 
על  בסיכון.  הנמצאות  לידה  לפני 
המחלקה החדשה אחראים פרופ’ 

המחלקה  ארגמן.  תמר  הגב’  והאחות  מזעקי-טובי  שלי 
מקסימלית,  נוחות  רמת  ומעניקה  חדשני  בסגנון  עוצבה 
כך  אופטימליים.  תנאים  למאושפזות  לתת  מטרה  מתוך 
רחצה  חדרי  אישיות,  בספות  המחלקה  צוידה  למשל, 
צוות  וכמובן  מפוארים  אוכל  וחדר  לובי  וחדשים,  מפוארים 
לצד  החוויה  את  להנעים  מנת  על  הכל  את  שעושה  נפלא 
אייל  פרופ’  הרופאים:  בכירי  של  מקצועי  רפואי  טיפול 
– מנהל המחלקה  סיון  איל  שיף, מנהל אגף הנשים, פרופ’ 
ירון רבינוביץ - ממלא מקום  לרפואת האם והעובר, ופרופ’ 
מנהל אגף נשים. בנוסף, במחלקה ישהו רק שתי מאושפזות 
היולדת  כיום  יכולה  הללו  השינויים  בעקבות  חדר.  בכל 
בד”צ  בכשרות  וטעים  משובח  ממזון  גם  ליהנות  החרדית 
עדה חרדית, מאווירת שבת וחג ומיחס חם ומתחשב של כל 
בו  טלפוני  מענה  מעמיד  “האגף”  בנוסף,  והצוות.  הגורמים 
ניתן לשאול שאלות הלכתיות הנוגעות לכל תחומי רפואה 

והלכה שמספרו: 03-5307819.

כמה חכם, ככה חסכוני!
בלילה הפעלתם מכשיר נגד יתושים 
אותו?  לכבות  שכחתם  ובבוקר...שוב 
פיתוח  מציגה  סנו  בשבילכם,  בדיוק 
סנומט  בארץ:  מסוגו  ראשון  ייחודי, 
SMART – דוחה היתושים החשמלי 
ביטחון  מפסק  עם  בארץ  הראשון 

שעות   8 כ-  לאחר  אוטומטית  המכשיר  את  המכבה  חכם 
וחוסך שעות ארוכות של שימוש מיותר. השילוב של חומר 
יעיל לדחיית יתושים, בצירוף עם פיתוח חדשני החוסך לכם 
האידיאלי  לפתרון  אותו  הופך  המכשיר,  בכיבוי  הצורך  את 
יתושים בבית. מגיע באריזה הכוללת  בכל הקשור לדחיית 
ובאריזת  לילות,   45 עבור  ומילוי   SMART סנומט  מכשיר 

חיסכון, עם 2 מכלי מילוי, המספיקים למשך 90 לילות.

מתנות עם טעם טוב
הוא  ובחובו  מתקרב  השנה  סוף 
המתנות  רכישת  אתגר  את  נושא 
אם  ולמלמדים.  לגננות  למורות, 
אתם רוצים להביע את הוקרתכם, 
השקעה  של  שנה  על  ולהודות 

מי  אין  הטעם.  חוש  באמצעות  גם  זאת  הביעו  בילדכם, 
השנה,  סוף  מתנת  לצד  להוסיף  תוכלו  זאת.  יאהב  שלא 
ממגוון  משובח  שוקולד  חפיסת  ההערכה-  מכתב  לצד  או 
האחידים  מהשוקולדים  החל  שמרלינג’ס:  של  השוקולדים 
המשובחים- חלבי, לבן, לבן עם שקדים ועוד, וכלה בסדרת 
פרלין  ובמילוי  מפנק  טעמים  במבחר  שוקולדים  רוזמרי- 
נימוח משובח. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות 

בהשגחת בד”צ ציריך.

ממשיכים להדר בחסכון 
ממשיכים  מהדרין’  ‘שוק  ברשת 
גם  בגדול  לחסוך  לכם  לעזור 
לכם  ומגישים  הקיץ  ימי  במשך 

במחירים  והכל  זו.  לתקופה  במיוחד  המתאימים  מבצעים 
כל  אין  לצרכנים  כי  פשוט  חוכמות,  בלי  ומיוחדים  מוזלים 
שארית  רובין/  בכשרות  קפואים  עופות  יותר:  לשלם  סיבה 
קפוא  עוף  חזה  כרעיים/ירכיים/  לק”ג,   ₪ ב-22.90  ישראל 
כשרות רובין/שארית ישראל  ב-21.90 ₪ לק”ג. שמן קנולה 
עוד  הרשת  מציעה  וכן   .₪ ב-20   יחידות   3 טעמן  ליטר   1
מבצעים והטבות בכל המחלקות ]כל המבצעים בתוקף בין 

התאריכים -  כ”ד סיון  – ז תמוז, 17. -1.7 18.6.17[

המדביר הפרטי שלכם
אחרים?  זוחלים  וחרקים  מתיקנים  סובלים 
החרקים  סוגי   כל  את  עבורכם  קוטל   K300 סנו  
תרכובת  מכיל  ותכליתי.  מהיר  בטיפול  הזוחלים 
את  ביעילות  וקוטל  מונע  תקופתי  לטיפול  יעילה 
לריסוס  מיועד  תיקנים.  ובעיקר  הזוחלים  החרקים 
ובעל  זוחלים  מיידית חרקים  ובחוץ, משמיד  בבית 
אפקט המשפיע לטווח ארוך ודוחה חרקים זוחלים. 
ביותר  והיעיל  הנמכר  החרקים  ,קוטל   K300 סנו 
בישראל, מאפשר לכם ליהנות מקיץ נקי מחרקים.

אינו נסדק או נמרח 
בובי  היוקרתי  והטיפוח  האיפור  מותג 
בראון מרחיב את משפחת עפרונות ה- 
ART STICK  ומשיק שפתון בווריאציה 
 ART STICK LIQUID LIP--נוזלית
כיסוי  בעל  נוזלי  שפתון  של  גוונים   16
מלא ומאט למחצה. עמיד ל- 8 שעות. 

בפיגמנטים,  ומלא  קרמי  משרדי.  לציוד  חנויות  בהשראת 
המלווה  ועז  מלא  כיסוי  מציע  הזה  הלחיץ  הצבע  מקלון 
בתחושה יוקרתית וקלילה במיוחד. הנוסחה עתירת הלחות 
מרככת את השפתיים לתחושת נינוחות עמידה לאורך זמן 
 Art אחידה.  למשיחה  מאמץ  ללא  בשפתיים  ומתמזגת 
Stick Liquid Lip הוא המוצר המושלם כשאת ממהרת 
זמין  ולרוץ הלאה.  – ללחוץ, להעביר על השפתיים בקלות 
 Art Sticks-ב-16 גווני ניוד, בהירים ועזים. מחיר: 165 ₪. ה

האייקוניים של בובי בראון מוצלחים עכשיו יותר מתמיד.

עונת השמחות בקבקב
נמצאת  השמחות  עונת 
יבוא  ‘קבקב  חברת  בעיצומה, 
אתכם  מזמינה  בע”מ’  הנעלה 

ולהתחדש  משפחותיהם  ובני  חתנים  למאות  להצטרף 
האיכות  נעלי  מודל  את  שמובילה  נוחה  אלגנט  נעל  עם 
מיוצרות   Paco Martin נעלי  ובעולם.  בארץ  האלגנטיים 
מהחומרים האיכותיים ביותר ועשויות מעור אמיתי ועמידות 
נוחות  על  רב  דגש  מושם   - המותג  נעלי  ובכל  זמן,  לאורך 
ואלגנטי, המתאים  נאה  ובריאות הרגל לצד מראה מכובד, 
חלק  את  וחגים.  ובשבתות  בשמחות  במיוחד  לשימוש 

מהדגמים ניתן להשיג גם במידות נוער.

“השוקו הראשון שלי” 
הקיץ,  חודשי  לקראת 
בפתח  הגדול  כשהחופש 
כ-30%  של  עליה  ונרשמת 
בצריכת השוקו בימים החמים, 
את  בשליש  מפחיתה  יטבתה 

“השוקו  קטגוריית  מהרחבת  וכחלק  המוכר  בשוקו  הסוכר 
שלי” משיקה את “השוקו הראשון שלי” – השוקו היחיד ללא 
תוספת סוכר וללא ממתיקים בבקבוק נוח לשימוש הפעוט, 
ילדיהם לסף מתיקות נמוך  שמאפשר להורים להרגיל את 
את  יטבתה  מרחיבה  בנוסף  הראשונות.  החיים  משנות 
מ”ל,   250 בקבוק  ליטר,   2 כד  של  לפורמט  שלי”  “השוקו 
קרטונית 1/2 ליטר, בקבוק 350 מ”ל ושקיות שוקו בפריסה 
ארצית ובמיתוג חדש ובולט על המדף. כשרות מהודרת של 

בד”ץ מהדרין בראשות הגר”א רובין שליט”א

פריגת  אקסטרה
מיצים  בייצור  המתמחה  פריגת, 
טבעי,  פרי  המכילים  איכותיים 
אקסטרה:  ‘פריגת  את  מציגה 
מסוגה  ראשונה  חדשה,  סדרה 
של  בישראל,  המשקאות  בשוק 
 91-99%( בפרי  עשירים  משקאות 
פרי( ללא סוכר מוסף, ללא חומרים 

משמרים ובכשרות מהודרת של הרב לנדא שליט”א. במגוון 
טעמים: אננס, מנגו, אננס-פסיפלורה, מיקס פירות טרופיים 
ומעוצב  אישי  בבקבוק-פחית  מוסף,  סוכר  ללא  ועוד, 
מסוגו  ראשון  פיתוח   – חוזר  לשימוש  סגירה  המאפשר 
בשוק  הקיימים  המשקאות  לצד  לפריגת.  ובלעדי  בעולם 
המכילים סוכר מוסף, ואלו שנסחטים מפירות הדר ומכילים 
100% מיץ, פריגת אקסטרה מחדשת את קטגוריית המיצים 
ומשיקה סדרת מיצים שכל מתיקותם מגיעה מהפרי בלבד. 

ה-SALE של ‘ליבוביץ’
שיא עונת הקיץ כבר כאן וברשת ליבוביץ 
החרדי  במגזר  המובילה  הרשת   MAN,

בתחום אופנת איכות לגברים, מפתיעים את הלקוחות עם 
מבצעים מיוחדים על קולקציית קיץ. קולקציית הקיץ כוללת 
מגוון רחב של חליפות איכותיות ויוקרתיות בדגמים וגזרות 
שונות, חולצות כותנה, חולצות אל קמט, מכנסיים מחוייטים, 
ומגוון פריטים לגברים בסגנון ספורט אלגנט. את קולקציית 
הקיץ במחיר SALE תפרו ברשת ליבוביץ במיוחד עבורכם. 
המיוחדים,  הקיץ  במבצעי  למצוא  שתוכלו  ההפתעות  בין 
חליפת בגיר החל מ-690 ₪, חליפת נוער החל מ-349 ₪, 
 VERONA מכנסיים כותנה ואלגנט החל מ-99 ₪ חולצות

החל מ-79 ₪ ועוד מגוון הפתעות.

 מזון רפואי ראשון מסוגו בישראל
על  לשמור  מסייע  אדוונס  פלוס  אנשור 
וכח  בריאות  עצמות  כללית,  בריאות 
אנשור  המוצר  השלישי.  בגיל  השריר 
כמשפר,  מדעית  הוכח  אדוונס  פלוס 
רפואים.  תוצאיים  משמעותי,  באופן 
 ,NOURISH הקליני  המחקר  תוצאות 
קלינית  תזונה  העת  בכתב  שפורסם 

ידי חברת אבוט, הראה,  ומומן על   )Clinical Nutrition(
מתת- הסובלים  החולים  בבתי  מבוגרים  מאושפזים  כי 
תזונה אשר צרכו את המוצר פעמיים ביום זכו לשפר באופן 
השחרור  לאחר  הראשונים  הימים   90 במהלך  משמעותי 
ורמות  גופם  משקל  התזונתי,  מצבם  את  החולים  מבית 
"חברת  פלצבו.  שצרכה  הקבוצה  לעומת  בדם   D וויטמין 
את  מגייסת  שהיא  בכך  הדרך  את  לפרוץ  ממשיכה  אבוט 
איכות  את  לשפר  מנת  על  ביותר  העדכני  התזונתי  המדע 
החיים והמצב הבריאותי בגיל השלישי." אנשור פלוס אדוונס 
זמין בבקבוקים של 220 מ"ל  המוכנות לשתייה, בטעם וניל. 
בתי  החולים,  קופות  דרך  בישראל  לרכישה  זמין  המוצר 

המרקחת ורשתות הפארם למיניהן. 

האם תינוקך מוכן למזון מוצק?
מתלבטת  ואת  גדל  תינוקך 
לשלב  להתחיל  אפשר  האם 
טעימות מזון ולשלב מזון מוצק 

תוכלי  מטרנה,  מומחי  של  קצרצר  שאלון  דרך  בתפריט? 
לגלות האם זהו אכן הזמן המתאים עבורו: 1. האם תינוקך 
מעל גיל 4 חודשים? 2. האם תינוקך מחזיק את ראשו ויושב 
יציב )גם אם עדיין זקוק לתמיכה(? 3. האם תינוקך מושיט יד 
לחפצים במודע ומכניס אותם לפה? 4. האם תינוקך מתעניין 
באוכל שאתם אוכלים, פותח את פיו ומביע רצון לטעום? 5. 
אם תושיטי לו כפית, האם הוא מסוגל לטעום ממנה? - אם 
סימני  מראה  שתינוקך  אומר  זה  השאלות,  על  בחיוב  ענית 
מוכנות המאפשרים התחלה של חשיפה למזונות מוצקים. 
יחד עם זאת חשוב להדגיש כי בשלב זה מדובר על טעימות 
בכמויות מזעריות של 1-2 כפיות ביום לצורך חשיפה למזון 
את  להגביר  שנועדה  חדשים  ולמרקמים  לטעמים  עצמו, 
סיכון  להפחית  חדשים,  לטעמים  תינוקך  של  הפתיחות 

לאלרגיות ולעודד תחילת התנסות של אכילה בכפית. 

אחלה של סעודה שלישית 
איזה  מתארכת?  השבת 
יותר  יש  כעת  תענוג! 
שלישית  לסעודה  פנאי 
עשירה  טוב,  בכל  מלאה 
הביתיים  אחלה  בסלטי 

והמגוון  המוכר  הטעם  בזכות  המשפחה,  כל  על  והאהובים 
שטראוס  של  אחלה  אלה,  ובימים  הסלטים.  של  העשיר 
מזמינה אתכם להוסיף אל התפריט את הסלטים החדשים: 
סלט גזר מרוקאי וסלט ארטישוק וגזר שמתווספים לסדרת 
סלטי טעמי השוק המיוחדים של אחלה. בנוסף, כדי שתוכלו 
בימים אלה  ליהנות בארוחה ממגוון טעמים, אחלה מציגה 
גם את סלט מטבוחה וסלט חציל קלוי על האש האהובים, 
שעד היום היו באריזות של 500/400 גרם, גם באריזת 250 

גרם. כשרות: שארית ישראל.
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לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס גדול במילוי גבינה ותרד. 
כשרות: 
הרבנות 

גן יבנה

 כ"ז בסיון תשע"ז 621/6/17

קצרצרים
של  מוגבלת  מהדורה  משיק  מקס  פפסי 
 4 הכוללת  ונוחה  אופנתית  גב  צידנית 
כולל:  ליטר. מחיר  בקבוקי פפסי מקס 1.5 

 ₪  19.9
ג  י ש ה ל
ברשתות 
ק  ו ו י ש ה
הנבחרות 
גמר  עד 

המלאי

אספרסו   KIMBO קפה  את  משיקה  טמפו 
באיטליה.  המוביל  הקפה  מותג  איטליאנו, 

ראשון,  בשלב 
פולי  בארץ  יימכרו 
סוגים  משני  קפה 
קפסולות  ולצדם 
דרגות   3 ב-  קפה 
חוזק. להשיג בחנויות 
ובבתי קפה  יין  קפה, 

מובחרים 

מאכל  וצבעי  גלוטן  ללא  טבעוני  ג'לי 
מלאכותיים של "מיה" בטעמים מתקתקים-
החרדית  העדה  בד"ץ  כשרות  חמצמצים. 
ירושלים ומאושרים על ידי משרד הבריאות. 
נארזים בסביבה חופשית מגלוטן. ניתן להשיג 

בכל רשתות השיווק. מחיר: 6 ₪

מוגבלת  במהדורה  קפה  תערובות  שתי  משיקה  ג'ו  קפה 
חלק  הלטינית.  אמריקה  של  הקפה  סודות  את  וחושפת 
מההכנסות ייתרמו לעמותת גדולים מהחיים. מחיר: מארז 10 

 .₪  20 קפסולות- 
בסניפי בתי הקפה 
המקוונת  ובחנות 
וברשת  ג'ו  של 
ניתן לרכוש  מנטה 
מבצע.  במחירי 

כשרות: חת"ס

תפריט  משיקה:  ג'ורג'  קינג  רשת 
קינוחים ושייקים חדש ועשיר לכבוד 
קולקציית  תימכר  הקיץ  חודשי 
היכרות  במבצע  שייק  הסמודיס 

 1+1 של 
רחבי  בכל 
 . ת ש ר ה
ת  ו ר ש כ

מקומית
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בידיעה  חיים  מפסוריאזיס  הסובלים 
שהמחלה היא כרונית. בעיה שתלווה אותם 
עור  כשכבת  ותתפרץ  החיים  כל  לאורך 
המרפקים,  על  ומטרידה  בולטת  מגרדת, 
אחרים  באיזורים  או  הקרקפת  הברכיים, 
פוגע  גם  פסוריאזיס  של  מסוים  סוג  בגוף. 

במפרקים ויכול אף להידרדר לכדי נכות.
(כ-4%  ישראלים  כ-240,000 
שמופיעה  מהמחלה  סובלים  מהאוכלוסיה) 
הכאב,  למרבה  כאחד.  ונשים  גברים  אצל 
עבורם  פיתחה  הקונבציונלית  הרפואה 
לא  מחיר  גם  בחובם  שנושאים  טיפולים 

פשוט.
תרופות מרשם מסוימות, המיועדות לטיפול 
במחלה, פועלות בדומה לטיפול כימותרפיה 
הלבנים  הדם  תאי  לחיסול  לגרום  ויכולות 
החיסון.  מערכת  של  בעייתית  ולהחלשה 
צמוד  מעקב  דורשת  מרשם  תרופות  נטילת 
במידה  הלבנות.  הדם  כדוריות  מדדי  אחר 
ירדה,  הלבנות  הדם  כדוריות  של  והספירה 
ואז הפסוריאזיס  יש לעשות הפוגה בטיפול 

ישגשג. 
לטיפול  מרשם  תרופות  שנוטל  מי 
נדרש לעקוב אחרי תפקודי  גם  בפסוריאזיס 
כימיות  תרופות  שכן  הכבד,  וגם  הכליות 
רעלנים  פירוק  של  רבה  פעולה  מעמיסות 
על הכבד ולעיתים מחלישות אותו ומונעות 
ממנו לבצע את תפקידיו החיוניים האחרים. 

תופעות  יש  סטרואידים  המכילות  למשחות 
טיפולי  נעימות.  ובלתי  רבות  לוואי 
בקרינה  כרוכים  לפסוריאזיס  הפוטותרפיה 
ותרופות ביולוגיות הן יקרות ולא מחולקות 

בקלות, על ידי מערכת הבריאות.

תרומת הרפואה המשלימה

צמחי  שרפואת  היא  הטובה  הבשורה 
המרפא יכולה להועיל לסובלים לפסוריאזיס 

בדרכים רבות:
את  לחזק  יכולים  מתאימים  מרפא  צמחי 
הגוף, כך שתופעות הלוואי מהטיפולים של 

הרפואה הקונבנציונלית, יהיו קלות יותר. 
צמחי מרפא יכולים להגדיל את המרווחים 

בין התפרצויות המחלה.
איכותיים,  צמחים  של  מרוכזות  תמציות 
יסייעו לגוף לפנות רעלים מטבוליים בצורה 
טובה יותר ובאופן זה, לצמצם ולהעלים את 

נגעי הפסוריאזיס.
זיהתה את   ,TTM חברה ישראלית בשם
פסוריאזיס  עם  המתמודדים  של  הצרכים 
ופיתחה שיטת טיפול המבוססת על מחקרים 
ידע  ועל  המרפא  צמחי  מתחום  מדעיים 

נטורופתי, מחקרי וטיפולי עשיר.
בחרו  החברה  של  המחקר  אנשי 
לטיפול  ביותר  המדוייקים  המרפא  בצמחי 
איכות  במעבדות  אותם  ובחנו  בפסוריאזיס 
בינלאומיות מובילות. שם וידאו שהצמחים 
פעילים,  חומרים  של  מספק  ריכוז  כוללים 

שיחוללו שינוי בגוף. 
עם  המתמודדים  עבור  יוצרו  מהצמחים 
ומשחה  נוזלי  מיצוי  כמוסות,  פסוריאזיס, 
בגליל  במפעל  מיוצרים  המוצרים  טיפולית. 
תחת  הבריאות,  משרד  ידי  על  המפוקח 
ובכשרות  קפדניים  אירופאים  איכות  תקני 

מהודרת.

צמחי מרפא – 

חזית המחקר המדעי

לבני  הועילה  למעשה  הצמחים  רפואת 
האדם, עוד משחר האנושות. ביבשות שונות 

עליהם  בצמחים שהידע  אדם  בני  השתמשו 
עבר מדור לדור, והיו יעילים לפתרון בעיות 
התברר  השנים  בחלוף  שונות.  גופניות 
שלחוכמה העממית, יש ביסוס מדעי. צמחים 
עומדים  המסורתית,  הרפואה  מעולם  רבים 
היום בחזית המחקר האוניברסיטאי ומוכחים 
משתמשים  אלה  בצמחים  בדיוק  כיעילים. 

.TTM בחברת

ליווי אישי לכל אורך הדרך

את  שמחזק  טבעי  בטיפול  הבחירה  אולם 
הגוף, היא לא התועלת היחידה שמקבל מי 
 TTM ב-  הרבליסטים.  במוצרים  שבוחר 
טיפול  של  שלם  מערך  למעשה  מקבלים 

עוטף. אפילו מבלי לצאת מהבית.
מי שמתמודד עם פסוריאזיס מוזמן לטלפן 
לשיחת ייעוץ חינם עם יועצי החברה. אחרי 
מתאים  הרפואי,  והרקע  המצב  של  תיאור 

היועץ את הטיפול.
המוצרים נשלחים עד לפתח הדלת ומשלב 
הדדית.  היא  המצב  לשיפור  המחוייבות  זה 
תומכת,  לתזונה  המלצות  מקבל  המטופל 
שתקל על הבעיה ומצופה להתמיד בטיפול 

שהותאם לו, במשך חודשיים לפחות. 
היועץ מלווה, זמין לכל שאלה, עוקב אחר 
לא  שהמטופל  ומוודא  הטיפול  התקדמות 

בוחר בתזונה שתחמיר את מצבו.
קלינית  הרבליסטית   ,M.SC   
בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה  ונטורופתית, 
ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה את 
מספרת:  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות 
מדווחים  שלנו  מהמטופלים  ל-90%  "מעל 
של  בתסמינים  משמעותית  ירידה  על 
הפסוריאזיס, אחרי כחודשיים של טיפול. מי 
יום, בלי למרוח שכבות  יכלו להעביר  שלא 
מסתדרים  גירודים,  נגד  חזקות  משחות  של 
וצימצום  נסיגה  רואים  אנחנו  בלי.  היום 
העור  ונגעי  הפגועים  העור  איזורי  של 

מצטמצמים".
     


הפסוריאזיס  כשהתפרצות  אלינו  " לפנות 
שנוכל  יותר  גבוה  סיכוי  יש  ואז  מתחילה 
לעזור. לצערי מגיעים אלינו מטופלים אחרי 
  - עזרו  שלא  טיפולים  הרבה  ניסו  שכבר 
מצב הפסוריאזיס שלהם חמור וגם תופעות 
נסבלות.  בלתי  הן  מהטיפולים  הלוואי 
הגוף  לחיזוק  שנדרש  הזמן  כאלה,  במקרים 
הוא ממושך. הטיפול ההרבליסטי והתזונתי 
לא  מטבולי.  לניקוי  ועוזר  הגוף  את  מחזק 
מומלץ להסס אלא לפעול, כדי שהמצב לא 

יחמיר ויהיה מאוחר מדי".
מכאבים,  לסבול  סיבה  אין   לסיכום, 
ואי- העצמי  בביטחון  ירידה  הסתגרות, 
הבית  עד  לקבל  אפשרות  כשיש  נוחות. 
טיפול טבעי, מעמיק, אישי ויעיל, שעובד גם 

על מניעה לטווח הרחוק. 
התקשרו עוד היום לשיחת ייעוץ דיסקרטית 

בחינם, 
לטל': 072-3922-671

ו תוכלו להתחיל לטפל כבר מחר. 
לפרטים נוספים היכנסו לאתר 

ttmisrael.com  :החברה


זה לא מאדים, זה המרפק שלך





המותג טעם הטבע של שטראוס מעודד את הצריכה של ירקות 
וקטניות תוך מתן פתרונות זמינים וטעימים בנוחות המירבית 

ומציע קטניות מוכנות לאכילה. סדרת "סו שף” 
תכלול 3 מוצרים: חומוס מבושל, שעועית אדומה 

מבושלת ועדשים ירוקות מבושלות. כשרות: 
ווסטעהיים, אפרתי

"תומר” מציעה לפורים ממרחים מעולים למילוי אוזני המן 
במגוון טעמים: ממרח חמאת בוטנים קלאסי או קראנצ’י 

7  כ"ז בסיון תשע"ז 21/6/17

מנטוס  מותג  ומשווקת  יבואנית  שליסל,  ליימן 
 Mentos Pure מסטיק  סדרת  את  מרחיבה 
Fresh ומשיקה: מסטיק בטעם מנטה אקליפטוס 

סוכר.  ללא 
לכל  מתאים 
המנטה  אוהבי 
החזקה. להשיג 
ן  ו ק ו ב ק ב ב

Big ובבקבוק

את  מרחיבה  תנובה 
משקאות  סדרת 
החלב  תחליפי 
ומשיקה משקה סויה 
שוקו.  בטעם  מצונן 
החברה  היא  תנובה 
בישראל  המובילה 
משקאות  בתחום 
עם  החלב,  תחליפי 

58% נתח שוק

המובילה  החברה  סנפרוסט, 
הירקות  בתחום  בישראל 

הקפואים, 
ה  ב י ח ר מ
מגוון  את 
ה  י ר צ ו מ
ה  ק י ש מ ו
שלם  סלק 

וקלוף

הבינלאומי  האופנה  מותג 
משיק:   NAUTICA
קולקציית גברים אלגנטית 
ומציע  האירועים  לעונת 
מצריכות  שאינן  חולצות 
גיהוץ. חולצות מכופתרות: 
חולצות   ₪  299 מ-  החל 

פולו: החל מ- 199 ₪

פלטת  להציג:  גאה  קרליין 
 COLOR מקצועית  שפתונים 
פיתוחים  המשלבת   ON LIPS
צבעים  של  קשת  עם  טכנולוגיים 
חדשה  שפה  היוצרת  טהורים 
באיפור השפתיים. מחיר: 49.90 ₪

משיקה  איקאה 
קולקציית  את 
 S T U N S I G
ה  ר ו ד ה מ ב
מוגבלת, המיועדת 
עיצוב  לאוהבי 
ולאלה  ואופנה 
לבלוט  הרוצים 
ולהיות  בשטח 
בד  תיקי  ייחודיים. 

19 ₪/יח’

האיטלקי  התיקים  מותג 
נחת    Massimiliano Incas
בישראל ומביא עימו ניחוח של סטייל 
איטלקי, איכות ונוחות. למציאת החנות 

הקרובה לביתך: 03-5408572

הבינלאומי  התכשיטים  מעצב 
בקאן,  שגרירנו  נויהאוס,  גיל 
בהשראת  קולקציה  עיצב 
כרגע  שנמכרת  המקום 
העולם.  ברחבי  בהצלחה 
Neuhaus תכשיטים - לתיאום 

פגישה מראש 03-6299962

מארזי  קולקציית  מציגה   SABON
כפי  ומענגות  מפנקות  מתנות 
שמגיע מכל הלב והנשמה לצוות 
מבצע.  במחירי  והגננות  המורות 

טווח מחירים: 29 ₪ - 129 ₪ 

הטיפוח  מותג 
משיק:   crèma
דאודורנטים  סדרת 
להגנה  לנשים  חדשה 
מוגברת בעת פעילות 
 48 עם  ספורטיבית 
הגנה.  של  שעות 
 10 רולאון-  מחירים: 
 ,₪  15.90 סטיק-   ,₪

ספריי - 10 ₪

 3 משיק:   L’ORÉAL PARIS
ורודים חדשים לסדרת  גוונים 
 INFAILLIBLE השפתונים 
אביבי  ורוד  פודרה,  )ורוד 
דו-שלבי  שפתון  פטל(  וורוד 
המעניק לשפתיים צבע עשיר, 
לחות מוגברת ועמידות עד 24 

שעות. מחיר: 65 ₪  

שוק  את  משנה   Life BABYS
ומשיקה  בישראל  החיתולים 
לראשונה בישראל את הדור הבא 
 Life BABYS החיתולים:  של 
חיתול   ,DRY PROTECT
מנזילות  משולשת  הגנה  בעל 
 ANTI-LEAK טכנולוגיית  עם 
היום  כל  לאורך  יובש  לתחושת 
להשיג   ₪  34.9 מחיר:  והלילה. 

במידות: 1, 2, 3, 4, +4, 5 ו-6

רשת גלי משיקה: קולקציה עדכנית 
ועשירה של סנדלים שטוחים לקיץ 
מחירים:  טווח   36-41 מידות   .2017
ועכשיו   ₪  199.90  -  ₪  79.90
נשים/  סנדלי  של  שני  זוג  במבצע- 
ילדים ב- 1 ₪ בלבד! עד ה- 26.6.17

ענקית  החתונות  עונת  לכבוד 
מגוון  מציגה   MANGO האופנה 
שמלות חגיגיות, בסגנונות ועיצובים 
שיתאימו לכל אירוע. טווח מחירים: 

₪ 99.90-299.90

מותג האיפור הבינלאומי L’OREAL PARIS משיק 
סדרת עפרונות עיניים עמידים וצבעונים במיוחד: 
INFALLIBLE EYE PENCIL במרקם ג’ל קרם ב- 

6 גוונים עמידים עד ל-24 שעות. מחיר: 25 ₪

במיוחד  במבצע  יוצאת   SCOOP נעלי  רשת 
לכבוד הקיץ: +1 2 מתנה, במסגרתו קונים זוג 
אחד ומקבלים 2 זוגות במתנה! המבצע תקף 

SCOOP עד 20/6/2017 בכל סניפי רשת

אינטרנטית  חנויות  רשת   Dance direct
לבגדי ריקוד, מציגה: בקבוק שתיה “רקדניות” 
באתר:  להשיג  לנשיאה.  נוח  וארנק  לילדות 

  /https://www.dancedirect.co.il

 50% מציע   JUMP
הנחה על מגוון הפריטים 
מיום  החל  שבמבצע. 
ראשון ה- 18.6.2017 ועד 
בחנויות  המלאי  לגמר 
ארצית  בפריסה  המותג 
המשותפות  ובחנויות 
Onot & Jump ובאתר 

הסחר המשותף

הידועה   GOLBARY האופנה  רשת 
ופרקטיות  איכותיות  בקולקציות 
תיקי  הרחצה  עונת  לקראת  משיקה 
מדליקה.  בצבעוניות  אופנתיים  חוף 

מחיר לצרכן: 79.90 ₪

 THE הילדים  אופנת  מותג 
מציג:   CHILDREN’S PLACE
לקיץ  שמלות  קולקציית 
על  הנחה  ועכשיו  50%-30% 
 4-14 מידות:  טווח  החנות.  כל 

תקף עד ה- 30.6.2017

 Swatch השוויצרי  השעונים  מותג 
משיק קולקציית קפסולה: משקפי שמש 
במבחר  ולגברים  לנשים  מודולריים 
לצרכן:  מחירים  לקיץ 2017.  קומבינציות 

החל מ- 347 ₪ עד 508 ₪

 SPF25 יום  קרם   MULTI EFFECT
מועשר  קרליין  מבית  תועלתי  רב 
ומעניק  היאלורונית  בחומצה 
במריחה אחת את כל מה שהעור 
שלך זקוק לו, לשמירה על מראה 

צעיר ובריא. מחיר: 39.90 ₪



 
  

 
 

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

בואי והתחברי לילד שבך כדי שתוכלי להתחבר לילד שלך.
סדנת "משפחה משחקת"

המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי ולשכלל יכולות חברתיות.

הנך מוזמנת להשתתף בסדנא בה נכיר ונתנסה במגוון משחקים ופעילויות. 

הסדנא תועבר באופן חוויתי ואינטראקטיבי.

הסדנא בת ארבעה מפגשים:

מפגש ראשון: משחק חיברותי.

מפגש שני: משחקי "הזדמנות שווה".

מפגש שלישי: משחקי אסטרטגיה ומשחקים לשוניים.

מפגש רביעי: משחקי דמיון.

הסדנא תתקיים במשחקייה ברחוב מהרש"ל 14,

ביום שני בשעות הבוקר (10:00 - 11:30) ויום רביעי בערב (20:00 – 21:30).

כל שעליך לעשות הוא לבחור את היום והשעה המתאימים לך!

ההשתתפות בסדנא מותנית בהרשמה מראש!

להרשמה ופרטים - 054-4447911  (רבקה)

רכזת ”משפחה משחקת“ – 5776181, 5776182 

עלות הסדנא
ש“ח 20

המפגשים לכל ארבעת

אנו מחפשות

מתנדבות

למשחקיות
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מקום השיבוץ בקייטנה יתפרסם אי"ה בגנים.
פרטים על צהרונים בקייטנות הקיץ-נא ראו במודעה נפרדת.

מיום ראשון, ח' בתמוז ה'תשע"ז  (2.7.17) עד יום שישי, כ"ז בתמוז 
ה'תשע"ז (21.7.17), כולל ימי שישי, בין השעות 8:00 עד 13:30. 

בימי שישי בין השעות 8:00 עד 12:00

החל מיום חמישי, י"ד בסיוון ה'תשע"ז( 8.6.17)
עד יום ראשון, א' בתמוז ה'תשע"ז (25.6.17).

פעילויות ואטרקציות מפתיעות, ג'ימבורי, מופע בובות, סדנאות 
יצירה, חי-גן ועוד.

המחיר: 100 ₪ בלבד.

1. בכרטיס אשראי, 24 שעות ביממה, בטלפון: 03-5771717.
2. במזומן או בצ'ק (לפקודת החב' הכלכלית לב"ב בע"מ); 

במשרדי החב' הכלכלית, רח' בר כוכבא 21, מגדלי אפי קונקורד, 
בימים א'-ה', בין השעות 9:00 – 14:00.

קייטנות תשע"ז לילדי הגנים העירוניים

קייטנת קיץ רענן
ההנאה של כולנו

מנהל עמותה,
נותנים לך כסף!

מגוון קרנות ותקציבים חולפים לידך מבלי שתנצל אותם,
בוא ללמוד כיצד ניתן לקבל הרבה יותר מהמדינה ומהקרנות 

למען פעילות העמותה.

20
17

 מלון אריסטוקרט
רח' דמשק אליעזר 16, בני ברק

)מלון ויז׳ניץ ציפורי לשעבר(

יום שלישי ג' בתמוז 
תשע"ז )27.6.17( 

27
בין השעות: 
 09:00-16:00

2כנס מנהלי עמותות 0 1 7

ההשתתפות למנהלי עמותות בלבד! מספר המקומות מוגבל, הירשם כעת כדי להבטיח את מקומך בכנס

 5745060@gmail.com :במייל לפרטים 
<והרשמה

בחסות: 

M.K פרסום שמתניע עמותות

פרס בני-ברק

תורנית
לספרות 

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות
לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל.
הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום ראשון, כ"ה בתשרי ה'תשע"ח,

יום הזיכרון למייסד העיר,
בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הספר המוצע לקבלת הפרס יכיל חמישה גיליונות דפוס, לפחות, 
ויוגש בארבעה עותקים. כמו"כ בתנאי שיצא לאור בשלוש השנים 
פרס  בגינו  הוענק  ולא  הפרס  חלוקת  תאריך  שלפני  האחרונות 
יוחזרו  לא  לועדה  שישלחו  הספרים  עותקי  למחברו.  קודם 

לשולחיהם. מספר הזוכים יהיה נתון לשיקולה של הועדה.

רבי ברוך דב פוברסקי,  - הגאונים הגדולים:  ועדת הפרס  חברי 
הדיינים  מחשובי  שפרן,  מנדל  מנחם  רבי  פוניבז';  ישיבת  ראש 
ביה"ד  חבר  בן-שמעון,  שלמה  ורבי  התורה"  "נועם  ישיבת  וראש 

הרבני הגדול.

את ההצעות יש לשלוח אל אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה,
רחוב ירושלים 58, בני-ברק, לא יאוחר מיום חמישי, י"ט בתמוז ה'תשע"ז.

בברכה,
חנוך זייברט
ראש העיר

בס“ד

משעה 20:30
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3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 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, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742 
03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 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, 
דירת 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

בהזדמנות בבירנבוים _____________________________________________)42-42(03-5797756
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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים, מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק"ד 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)25-25(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, ק"ק 
דירת נכה, מחולקת 3.5 חד' 

+ יח' 2 חד', 2,400,000 
ש"ח, משופצת, בלעדי 

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

4-4.5 חדרים
 בבן שטח, 4 חדרים, 

דת"ל, יחידת הורים, מרפסת 
_____________________________________________)23-26(גדולה, מחסן, 052-8466335

 מיידית, במתחרד, בהרצל, 
5 חד' + יחידה, ק"א ואחרונה, 

לל"ת, 1,150,000 ש"ח,
050-4175491/0)23-26(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/
שמואל הנביא, 4 חד' 
ענקית, 117 מ', ק"ג 

ואחרונה, אופ' לבניה על 
הגג, גג בטון, יש חתימות 
שכנים, 1,850,000 ש"ח 
בלבד. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

4-4.5 חדרים

■ הזדמנות מציאה! 
בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ' + יח' 
2 חד', 30 מ'+יח' חדר, 

הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בבר אילן, 6 חד' + אופ' 
לבניית 2 חד' נוספים, ניתן 

לחלוקה ל- 2 יח'. תיווך יעקב, 
054-4901948)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות, בחברון, 
כ- 90 מ"ר, משופצת + 
מחסן, יפיפיה, שקטה, 

אויר ונוף, 2,030,000 
_____________________________________________)24-25(ש"ח, 052-7654880

וילות ובתים

 בבמברגר, פינוק ויוקרה, 
קרקע, 150 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,170,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-28(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)24-25(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד', מושקעת + 

מחסן, נוף, 1,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)25-25(גמיש! 052-5752500

 בלעדי! למבינים! בחסידי-
ליטאי! 5 חדרים ענקית 

ומושקעת + יח"ה + חדר 
ארונות + מחסן וחניה מקורה! 

1,800,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! ברשב"י 5 חד', סלון 
ענק, מטופחת, 1,650,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח, 054-9422194

 במתחרד, 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 

אפשרות לחלוקה ל- 4 יח', 
052-5914047)25-25(_____________________________________________

 בית שמש במתחרד בבר 
אילן, 5 חדרים, ק"א, מרווחת 

ומושקעת, 2 גינות, 2 מרפסות 
+ מחסן, רק 1,450,000 ש"ח. 

052-2604463)25-25(_____________________________________________

 בבר אילן, בבנין מטופח, 
בית 4 חד', משופצת, 

1,270,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)25-25(_____________________________________________

 במתחרד הנרקיס, 4 חד', 
קומה 2, מרווחת, 930,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)25-25(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה 2, משופצת, 1,060,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)25-25(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה רביעית במחיר מציאה, 

052-5914047 ,830,000)25-25(_____________________________________________

 בבית שמש במתחרד, 
רמב"ם, 3 חד', ק"א + 

מרפסת, רק 870,000 ש"ח, 
052-2604463)25-25(_____________________________________________

 באזור עזרא/דמשק-
אליעזר, קומה שלמה, 210 

מ"ר, מחולקת ל- 4.5 ח' 
+ יחידה גדולה + מרפסת 

ענק, ק"ג, 3,000,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת ל- 3 גדולה 

+ יחידת דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,300,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 בעזרא בפרוייקטים 
החדשים, 120 מ"ר, חזית 

+ יח"ד 40 מ"ר, נוף, 
בלעדי. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)25-25(בועז' 052-3500040

 פרויקט חדש בדב גרונר 
המכירה בעיצומה, דירות 3-4 
חדרים - מרפסות #אפשרות 

לחלוקה, פנטהאוז מרהיב 
# דירת נכה - חצר גדולה, 

מחירים ותשלומים מעולים, 
בלעדיות לתיווך המרכז,

053-3136060)25-25(_____________________________________________

 בבן פתחיה ענקית, 
כ- 100 מ"ר אפשרות 
לחלוקה, 1,800,000, 

גמיש. 'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
050-4156080)25-25(_____________________________________________

 באיזור הנביאים! 
2 חד', ק"א כחדשה. 

*ברבי עקיבא! 4 חד' + 
סוכה + ש"כ + מזגנים. 
*למשקיעים1 2 + חצי 

בז'בוטינסקי, עורפית 
ושקטה לחלוטין. *ביונתן, 

3 חד', ק"א, שקטה. 
"אלוני נכסים"
052-7610603)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרויקט 
נדבורנא באכלוס, 2,790,000, 
154 מ"ר, ק"ג + ק"ו, 4.5 + 
_____________________________________________)25-25(יחידה. תיווך, 054-8481688

 בבלעדיות בתחילת בניה, 
ק"א-ק"ד 4/5 חד', 155 מ"ר 

ברמת אלחנן, 2,475,000 
- 2,250,000 ש"ח. תיווך, 

054-8481688)25-25(_____________________________________________

 בשכונת אור החיים, 140 
מ"ר, ק"ד + 140 מ"ר בגג, 

3,500,000 ש"ח, 4 כיווני אוויר. 
_____________________________________________)25-25(תיווך, 054-8481688

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בבלעדיות! 3 
חד', 1,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)25-25(_____________________________________________

 בשלוש-שעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)25-25(_____________________________________________

 בשכונת הלל, דו 
משפחתי, 5 חד' + זכויות 
נוספות במגרש, תוכניות 
ומפתחות אצל "אביחי - 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 במרום שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, 105 מ"ר, 4 

חד', ק"7 + 160 מ"ר, 
מרפסות גג עם נוף 
מדהים עד הים!! + 

חניה. "מקסימום"
052-2452820)25-25(_____________________________________________

 באזור שבטי ישראל, 
בבניה, פנטהאוז 180 מ"ר, 

ק"6 + מעלית + חניה, 
חזית, נוף, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ בבניין חדיש, 
פנטהאוז 7 חדרים, 

מפואר ומחולק ל- 2 
דירות + מעלית וחנייה 
מקורה, ב- 3,150,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבניה במרים-הנביאה, 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בהרב-קוק, דירת נכה, 
5 חד', מרווחת + יחידה 

מושכרת, 2,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 באזור הרב שר, דופלקס 5 
חד' + סוכה מקורה, ממוזגת, 

מסורגת, רשתות + חניה + 
מחסן משותף, נוף מהמם, 

2,700,000 ש"ח,
054-6674009)25-27(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)25-25(_____________________________________________

 מרכזי ושקט, ד.גג 
משוקעת ומטופחת, 5 ענקית 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)25-25("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור בעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, דופלקס 5 חד', 200 
מ"ר )4+1(, ק"ג + מעלית 
+ חניה, יש גם מדרגות לגג 

מחדר מדרגות, חזית, 6 דיירים, 
2,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשאול-חדד, 
דופלקס, מושקעת, 

5.5 חד', 140 מ"ר, 3 
כ"א, אופצהי פינוי-בינוי. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)25-25(_____________________________________________

 מציאה! בהמכבים, 
דופלקס מושקעת, 5 חד', 

סוכה, 110 מ"ר, 3 כ"א, 
ק"ד, 1,500,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)25-25(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
דופלקס, 160 מ"ר, 6 חד', 

ניתן לחלק! "מוטי פרוינדליך" 
03-6444025)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס, 5.5 
חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 

054-9422194)25-25(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח', 
כ- 170 בנוי + גג ענק באזור 

חרל"פ + מעלית + חניה, פנוי 
שנה וחצי, 2,800,000. תיווך 

_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ב, 6 חד', 

לא מעלית, משופצת, עורפית, 
2,200,000 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 
03-5797756 ,050-5308742)25-25(_____________________________________________

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,450,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)25-25(- מתווכים" 03-5701010

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 
2 מרפסות, ק"ק, 3 כ"א, 
2,700,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)25-25(נכסים" 03-5791514

 בשכון-ג', חדשה! 
5ח', ק"ב, חזית + י.הורים, 

2,480,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 בבן-פתחיה ענקית! 8ח', 
160 מ"ר + 90 מ"ר מרפסות, 

ק"א + מעלית, 3,200,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

03-5791514)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, +5, 
ק"א, ענקית, משה דסקל, רי/

_____________________________________________)25-25(מקס, 050-5926021

 תיווך. בבלעדיות, דירת 5 
חדרים ברחוב שמואל הנביא 
בבני-ברק, מרווחת, מוארת 

ומאווררת, 12 מטר + אופציה 
לבניה על הגג + חתימות, 

שכנים, גג בטון, קומה 2.5 - 
אחרונה, במחיר - 2,000,000, 

052-7617711)25-25(_____________________________________________

 למהירי החלטה! בגבול 
ב"ב-ר"ג, דירת 4 חדרים 

מרווחות, שמורה, ק"ג + חניה, 
3 כ"א, 1,790,000. תיווך 

_____________________________________________)25-27("חכמת רחוב" 052-2585808

 בצייטלין, 4.5 חד', ק"א, 
3 כ"א, 2 מרפסות בגודל של 

חדר, כ"א, סוכה, מעלית, חניה 
+ אופ' להרחבה, 2,000,000, 

_____________________________________________)25-25(גמיש, 052-4503738

 דירה! ללא תווך, 4 
חדרים באוסם, מטבח פסח, 

מושקעת, ממוזגת, 2,270 
_____________________________________________)25-26(גמיש, 050-4116828

 4 חדרים, ק"ב, ב'זכרון 
מאיר', דופלקס + מרפסת 

גג + ריהוט, מיידית, המפתח 
_____________________________________________)25-25(ב"תיווך-אריה" 053-3172172

 בלעדי באזור חנקין, 
4.5 ח', ענקית, משוקעת 

+ מעלית, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור הרצוג, ענקית! 4 
גדולים + מרפסות סלון ענק, 
ק"ג, חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)25-25("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

חזית + מעלית, 1,950,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)25-25(_____________________________________________

 באלישע, 4.5, שמורה 
+ מרפסות, ק"ג, 3 כ"א, 

2,190,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 באזור דסלר, 4ח', 100 
מ"ר, ק"א, חזית, 2,100,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)25-25(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4.5 חד', 
ק"א, כ- 100 מ"ר, יפיפה 
ומושקעת, מעלית, חניה 

בטאבו, רחוב שקט, 3 כיוו"א, 
חזית, 8 דיירים, סוכה מהסלון, 

1,680,000. בית-הנדל"ן,
052-4512404)25-25(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 94מ', 4 
חד', חזית, אופציה לבניה בגג. 
_____________________________________________)25-25("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
80 מ"ר, מושקעת מאוד 

+ סוכה, ק"ב. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)25-25(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 4 חד', 
מושקעת + סוכה, חזית, 
ק"ב, 100 מ"ר + אופציה 

להרחבה. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)25-25(בועז' 052-3500040

 בשיכון-ג', 4 חד', 80 
מ"ר, משופצת + סוכה, 

מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)25-25(_____________________________________________

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

כולל רשיון 48 מ"ר, מטבח 
חדש, אופציה למעלית. 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש 
גדולה, 95 מ"ר, 8 דיירים, ק"ב 

+ מעלית, מושקעת, מתוכננת 
מעוהל, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בבירנבוים, 4 
חד', 85 מ"ר, ק"ב + מלעית 
+ חניה, חזית שמור המאוד, 

אופציה גדול הלהרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בפרדס כץ בבניה, 4 חד', 
103 מ"ר, ק"ד, חזית, 3 כ"א 

+ מ.שמש, כניסה בעוד שנה, 
1,590,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בשלוש השעות בבניה, 4 
חד', 1,650,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)25-25("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 ברמבם, 4 חד' מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר, 2 
חזיתות + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבן-זכאי/יהודה-הנשיא, 
4 חד', משופצת + אופציה, 
בטאבו-משותף, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בהעליה-השניה, 4 חד', 
ק"א + מעלית וחניה, חזיתית, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בטרפון, ק"א, חזית, 
4 חד', 120 מ"ר + חניה, 

2,250,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)25-25(פרוינדליך" 03-6444025

 בגורדון, ק"א, חזית, 4 
חד', כחדשה + מ.שמש, 

2,190,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)25-25(פרוינדליך" 03-6444025

 במבצע בגמר בניה בלוי 
יצחק, פנטהאוז מרהיב, נוף 
נפלא, כ- 4 חד' - מרפסות 

וגג, בלעדיות לתיווך המרכז, 
053-3136060)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חדרים, 
סוכה, מעלית וחניה, 

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)25-25(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

מחולקת, רק 1,620,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, 4 חד', ענקית, 

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)25-25(_____________________________________________

 באלישע השקט, 
כ- 90 מ"ר באלישע, כ- 4 

חד' - שקט, מושקעת מאוד, 
1,850,000. תיווך,

054-8481688)25-25(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 במרום-שיר, 4 חד' 
ענקית, יפהפייה ומושקעת, 

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבנין חדש, 4 חד', 
בצירלזון/שפירא, ק"6 
+ נוף, מושקעת ויפה 

2,070,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/
שמואל הנביא, 4 חד' 
ענקית, 117 מ', ק"ג 

ואחרונה, אופ' לבניה על 
הגג, גג בטון, יש חתימות 
שכנים, 1,850,000 ש"ח 
בלבד. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

3-3.5 חדרים
 בלעדי! בהזדמנות! 
בבן-זכאי, 3.5, מרווחת 

ומסודרת, ק"ב, 3 כ"א + חניה, 
1,680,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 באזור סירקין, 3 ח', 
60 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
1,480,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)25-25(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות, בחרל"פ 11, 
דירת 3 חדרים, קומה ג', כ- 75 

מ"ר, משופצת מהיסוד. דוד 
_____________________________________________)25-25(גרוס רי/מקס, 050-4122744

 בבלעדיות בהרב דנגור 12, 
דירת 3 חדרים, קומה 4, 65 
מ"ר + אופציה. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)25-25(מקס, 050-4122744

 בשיכון ה' בבניין חדש, 3 
חד', מרווחת, ק"ג + מעלית +  
חניה, חזית, 4 כ"א, 1,600,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308
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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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+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

בני ברק

דירות 
להשכרה

+5 חדרים

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

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,800 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

פתח תקווה

 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

 4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד, חזית + חניה 
בבן גוריון מול השלישות 

)שייך לב"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 יחידת דיור, לזו"צ, באבן 
שפרוט 11, ק"ב, מזגן, גנרטור, 

סוכה, מיידי, 052-3258679, 
058-7673752)23-25(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

 מדמשק אליעזר, יחידת 
דיור ממוזגת, לא מרוהטת, 

מ- 1.7.17, 2,000 ש"ח,
054-5634160)22-25(_____________________________________________

 למכירה קיוסק פעיל 
בב"ב, מיקום מרכזי,

052-8819988)22-25(_____________________________________________

 ברח' עמי, 4 חד', 
ק"א, משופצת, חזית, 

5,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ,

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

וילות ובתים

 חדשה מהקבלן, 5 חד', 
100 מ"ר, בפדרמן, קרית 
הרצוג, מיידי, לטווח ארוך, 

054-8194748)23-26(_____________________________________________

השקעות

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

לבניה רוויה,
050-4142732)23-26(_____________________________________________

בני ברק

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

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

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

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

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 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 עד 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

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)25-28(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

חנויות
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)24-27(_____________________________________________

אלעד

4-4.5 חדרים
 4 חד' בעובדיה 6 ליד 

מוהליבר, ק"א + מעלית + 
חניה פרטית, ממוזגת + יח' 
הורים + סוכה, 4,900 ש"ח, 

לל"ת, 050-9462145,
058-6371595)24-27(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, מרווחת 
וממוזגת + מעלית + דוד"ש 

+ נוף + חשמל שבת,
054-8432995/4)24-27(_____________________________________________

 3 חד' במנחם בגין, חדשה 
וממוזגת + סוכה, מיידי, 3,200 

ש"ח, להתקשר בין -13:00
054-7590321 ,22:00)24-27(_____________________________________________

 2 חדרים משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 
לא מרוהט, רח' מינץ 4, 3,500 

_____________________________________________)24-27(ש"ח, 052-2723556, מיידי

 דירת 2 חד' משופצת 
כחדשה, ריהוט מלא, ברח' 

ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, 2 חד' 
+ מטבח נפרד + סוכה, 

מרוהטת, מיידי, 2,500 ש"ח, 
050-4101553 ,03-5700880)24-27(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור, 1.5 חד', 
בסוקולוב, 35 מ"ר במצב 

שמור, רק 2,400 ש"ח,
050-6355883)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור מסודרת 
ומושקעת ליחיד, ריהוט מלא, 
ק.כניסה ברח' ירושלים, מיידי, 

052-7188368)24-27(_____________________________________________

 חדר ליחיד מרוהט 
קומפלט, בדירה עם שותף, 

ברח' ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

נתיבות

 דרושה דירה לקניה עד 
1,100 ב"ב, פ"ת, אלעד,

_____________________________________________)24-25ח(052-7606225

 למכירה פיצריה מצליחה 
_____________________________________________)24-27(בב"ב, לפרטים: 053-3310177

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

מיקום אסטרטגי,
054-4399122)24-27(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל )חנות 
לבגדי נשים( במיקום  מרכזי 

_____________________________________________)22-25(בב"ב, 052-7602380

 מציאה להשקעה, קרקע, 
רווח מובטח, השקעה מצויינת, 

_____________________________________________)24-27(ללא סיכונים, 054-2321111

 להשכרה ברבי-עקיבא 
111, חנות 20 מ"ר + 8 מ"ר 

גלריה, פינוי מיידי,
050-8227125)24-27(_____________________________________________

 לחנות/משרד/סטודיו/
קליניקה - להשכרה, מפואר! 

במרכז זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 
_____________________________________________)24-25(ללא תיווך, 050-4115510

 למכירה משרד, ברח' 
הברזל רמת החייל, 2 
חד' כולל חניה פרטית 

בטאבו, 500,000 ש"ח, 
052-7606073)24-25(_____________________________________________

קריית מלאכי
 בית מושקע בגבעת 

הסביונים, 5.5 חד' + מעלית 
גג, על מגרש 325 מ"ר,

050-7345401)22-25(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 3.5 חדרים, 77 מטר, 
וקמה 3 מתוך 4, מתאימה 

לחלוקה, מחיר 530,000 ש"ח. 
_____________________________________________)25-25(נופר מרסיאנו, 052-7395150

 רחוב גושן, 2 חדרים, 
קומה 1, אפשרות להרחבה 

השכן למטה בנה, צפי שכירות 
2,100 ש"ח, מחיר 420,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 בלעדי! בשמעיה האיכותי! 
3 חדרים + נוף + 2 מזגנים 

+ מרפסת גדולה! פינוי 8.10. 
_____________________________________________)25-25("תיווך-קזן" 054-8420522

 תיווך. להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 

במחירים טובים לזוכרים עם 
צ'קים, 03-5444815
_____________________________________________)25-25(052-2213344, דוד

 בשיכון ה' באזור יוקרתי, 
בית פרטי, 500 מ"ר בנוי, 500 
מ"ר חצר, 2 קומות + מרתף, 

תכנון לפי דרישת השוכר, 
מתאים לכל מטרה. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור יוקרתי, 
בית פרטי, 300 מ"ר בנוי, 300 
מ"ר חצר, 2 קומות + מרתף, 

תכנון לפי דרישת השוכר, 
מתאים לכל מטרה. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 5 חדרים 
חדשה מהקבלן, מפוארת 

ביותר! כ- 140 מ"ר, 
מיידי! ב- 6950 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 ביחזקאל, 4, חדשה, 
מושקעת, קומת קרקע לחצר 

לתווך ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-28(_____________________________________________

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)25-26(058-5783835, לל"ת

 בעזרא, 4 חדרים, חדשה 
כולל יחידת הורים + מרפסת 

גדולה + סוכה,
_____________________________________________)25-26(058-7744421, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לתווך ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-28(_____________________________________________

 במינץ, 3 חדרים + 
מרפסות, גדולה ומרווחת, 80 

מטר, ממוזגת, מיידי,
054-8573707)25-26(_____________________________________________

 בהראשונים, פנטהאוז 
3 חד', בנין חדש, מרפסות 
שמש, ממוזגת + מעלית, 

קומה ה', 4,000 ש"ח,
052-7671305)25-26(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, שמורה 

ומסודרת, 3,300. 'אפיקי-
נדלן-בועז',

,050-4156080
054-8474843)25-25(_____________________________________________

 בבר כוכבא השקט, 3 
חדרים משופצת מהיסוד, 

קומת קרקע + גינה 
גדולה מסביב לבית, 3 
כיווני אוויר, ב- 4,250 
_____________________________________________)25-25(ש"ח, 052-7773526

 בבלעדיות בשיכון ה', 3 
חד', קומה ראשונה, ממוזגת, 

חזית, מ.סוכה. תיווך,
058-7663012)25-25(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 70 מטר 
ברחוב חתם סופר בבני-ברק, 

חדשה, מוארת, מאווררת 
ומסודרת, ב- 4,300 ש"ח, 

052-7617711)25-25(_____________________________________________

 ברח' סוקולוב ליד רח' 
אבן גבירול, 3 חד' גדולים 

ומשופצים, חזית, ק"5 
עם מעלית, 4,600 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23,
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 ביחזקאל, 50 מ"ר לל"ת, 
_____________________________________________)25-25(3,300 ש"ח, 050-2229247

 2 חדרים, חדשה + 
מרפסת גדולה, ק.א'.
_____________________________________________)25-26(058-7744421, לל"ת

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

רוזובסקי, 1,750 ש"ח,
050-4113074)25-28(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

ממזוגת, לממושכת, מיידי, 
052-3632080)25-28(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חדרים בגני 

תקווה, נוף סביון + 2 חניות, 
מחסן + רהיטים, בנוי - 160. 
גינה - 150, 054-3974254, 

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

החרדית, מקום נגיש לסוכה, 
מיידי, 1,950 ש"ח,

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 3 ח' בנתיבות ברחוב חזני, 
קומה ג', מסודרת, מרווחת, 

_____________________________________________)25-25(מיידי, 054-8454971

 בשפירא בבנין חדיש, 4 
_____________________________________________)25-25(חד', קומה 1, 050-3528252

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, דירת 3 
חד', משופצת, חדשה, מיידי.
_____________________________________________)FOX)25-25 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 מעוניין לשכור דירה 
בגאולה, מקור ברוך, בדמי 
מפתח, 2.5-3 חד' במרכז 

_____________________________________________)25-26(ירושלים, 052-7624315

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות מכירה 3-4 חדרים בב"ב 

ללקוחות רציניים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 
ללא עמלה, 052-2213344 

_____________________________________________)25-25(03-5444815, דוד

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

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

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

 *בהזדמנות! *דירה 
להשקעה במרכז ירושלים. 

*משופצת ומעוצבת מדהים. 
*הכנסה חודשית - 13,500 

ש"ח. *תשואה שנתית - 5%. 
*טאבו. *תכנית עתידית לפינוי 
בינוי שתשלש את שווי הדירה. 

*רק 3,120,000 ש"ח. טל': 
053-2852752)25-25(_____________________________________________

 למהירי החלטה!!! דירה 
להשקעה, הכנסה פאסיבית 
מהיום הראשון! במרכז העיר 

ירושלים, רשומה בטאבו, 
מושכרת ב- 24,000 ש"ח 

בחודש עם בטחונות! 5.5% 
תשואה שנתית = 288,000 

ש"ח בשנה! אזור מבוקש 
מאוד לשכירות. פוטנציאל 

השבחה ממשי להכפלה ויותר 
של שווי הדירה, רק 5,280,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח לפרטים: 055-9464693

 להשכרה באור החיים 
28, מרתף + חלונות בלגים, 

כניסה נפרדת + מעלית, 
110 מ"ר, לל"ת, 7,500 ש"ח, 

050-2229247)25-25(_____________________________________________

 בר"ג רח' סוקולוב, 
ק"ק, משופצת, 36 מ"ר + 
10 גלריה, לחנות, קליניקה, 

משרד, מכון יופי, וכד',
050-3720730)25-28(_____________________________________________

 להשכרה חנויות ושטחי 
מסחר באזור היציאה 

קוקה קולה + אהרונוביץ - 
ז'בוטינסקי. בלעדיות לתיווך 

_____________________________________________)25-25(המרכז, 053-3136060

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות! למכירה 
חנות בבני-ברק ברבי-עקיבא, 

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

054-2545420 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 מחסן מעל 400 מטר, 
כניסה נפרדת + חניה, דלת 

רחובה, מקום שקט,
053-2807550)25-26(_____________________________________________

 להשכרה בפ.תקווה, 
משרדים, 180 מ"ר, מפוארים, 

בקרית מטלון, 60 ש"ח למטר, 
03-9232202 ,054-4888044)25-28(_____________________________________________

 משרד להשכרה בב"ב 
בחזו"א-גרוסברד, כ- 15 

מטר, מפואר מאוד,
052-7124555)25-25(_____________________________________________

 בסוקולוב-קוטלר, משרד 
7 מטר, ק' קרקע, משופץ, 
ממוזגת ושקט, ללא תיווך, 

_____________________________________________)25-25(מיידי, 050-4103310

 להזמנות:
 Sales@nofeshbateva.com
nofeshbateva.com04-826-7854 

 בקמפוס ישנם:
 מגרשי ספורט

 בתי כנסת
 מרחבים ומדשאות    אודיטוריום מפואר חדרי אוכל

רחבי ידיים  

מותאם למוסדות, 
 

סמינרים ומחנות קיץ

ניתן להזמין לינה בלבד

 פסטורליקמפוס 
בנתניה

לאירוח קבוצות
 

 החל מ-200 עד 400 אורחים

 וילה מפוארת וחדשה, 
בריכה ונדנדות, חוויה שלא 
תשכח, למשפחות גדולות, 

050-4146708)25-28(_____________________________________________

יבניאל

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

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

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

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

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

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 10 

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

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות + בריכה, למשך 

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

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

ומשפחות + בריכה מחוממת, 
4X8 מטר + משחקי חצר, 

 ,04-6980913 ,050-8566778
050-2187690)23-26(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

קומפלט + נדנדה + פ.ישבה,
050-8712711)23-26(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 צימר מפואר וגדול 120 
מ"ר + נוף ומדהים, בריכה 
צמודה, מתאים למשפחות 
גדולות, אפש' לצימר קטן 

,055-6641465
055-6654434)25-26(_____________________________________________

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

חדרים, ממוזגת, בריכה + נוף, 
טרמפולינה, עד 12 נפשות, 

050-3327788)24-27(_____________________________________________

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 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 

_____________________________________________)27-24/17(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(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "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

מכירת 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

■ "אחוזת נועם" - 6 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 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(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

סיטרואן

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

 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

■ 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(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה  "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

 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 אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

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)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן
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, 

055-9858585)19-41(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

כפר יעב”ץ

 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(_____________________________________________

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

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

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)22-25(_____________________________________________

יונדאי
 יונדאי אקסנט פמילי, 
מודל 2003, יד שלישית, 

מצב מכני מעולה,
_____________________________________________)22-25(058-6180108, דב

 צימרים במרכז +
בריכה פרטית + פינת חי 

במחיר מבצע,
050-7227248)23-26(_____________________________________________

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2008, 7 מקומות, יד ראשונה, 

53,000 ק"מ, מצב מעולה, 
_____________________________________________)23-26(שמורה, 052-6222001

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

*קווים *שרות מהיר,
053-3329341)23-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "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

₪

₪

₪

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

לימוד נהיגה

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

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

 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
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 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

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

_____________________________________________)24-27(מדהים ושקט, 052-2816785

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 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, מבצע בין הזמנים, 
לשבוע, 700 ש"ח במקום 

1,000 ליום, כ"א אב-כ"ז אב, 
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 + 
ג'קוזי + נוף לכנרת + קרוב 

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

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)25-25(מדהים, 052-7170576

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 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

 בכפר זיתים )בסמוך 
לטבריה(, בית 3 חד' + חצר 

לסופ"ש ובין הזמנים,
054-8457896)25-26(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 חופשה בצפת 
והסביבה - בין הזמנים, 

מגוון דירות נופש וצימרים 
לזוגות ומשפחות. יובל 

_____________________________________________)25-25(כהן, 050-2777611

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח ברמה גבוהה, 
למשפחות ולזוגות + חצר 

_____________________________________________)25-27(ובריכה, 052-7642459

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

■ 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)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 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

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

 למכירה מחשבים 
במחירים הזולים ביותר שיש 
מכל הדגמים, החל מ- 800 

_____________________________________________)25-26(ש"ח, 054-8571796

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

_____________________________________________)25-32(שני, 050-6721743

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(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

אבידות

 נמצאה שקית ברח' ר' 
עקיבא ב"ב של החנות יורו 

קולקשן עם בגד חדש ובנוסף 
בתוך השקית היו עוד קניות 

של תכשיטים ועוד דברים 
נוספים, אפשר לקבל ע"פ 

_____________________________________________)24-25ח(סימנים, 054-8482705

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של ר' התור 1-5, 

ניתן לקבלן ב: 054-2252171, 
_____________________________________________)24-25ח(9087136

 נמצא ארנק קטן של ילדה 
באזור רבי יהודה הנשיא, הדר 

_____________________________________________)24-25ח(גנים, 054-5485613

 נמצא חלק של עגלת 
_____________________________________________)25-26ח(בוגבו בגאולה, 052-7163960

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבדה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)25-26ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 אבדה מצלמת איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)25-26ח(052-7145526

 נמצא לפני כחודש, שעון 
יד לגבר/בחור באזור השומר, 

_____________________________________________)25-26ח(קוקה קולה, 052-7168623

 נמצאה חליפה חדשה בקו 
33, היוצא מהר נוף לבית וגן, 
ביום חמישי בסביבות 23:00, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7627628

 נמצאו תפילין בירושלים + 
סידור עם השם עזרא ח.ברוך, 

_____________________________________________)25-26ח(נא לפנות: 02-6769875

 נאבדה מזוודה כחולה 
באוטובוס קו 350 מאשדוד 

לבני-ברק במוצאי שבת,
_____________________________________________)25-26ח(050-4187773
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לפרסום
בלוח

03-6162228

ריהוט

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

 מייל gmail ללא אינטרנט, 
ב- 25 ש"ח לחודש, בין 

 052-7611936 17:00-20:00
a0527611936@gmail.com)14-04/18(_____________________________________________

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 שני איכותי - ריהוט יד 
שניה קרוב לחדש שולחנות, 

מיטות משולשות ועוד, 
מ- 20:00-23:00, בתאום, 

054-8415779)21-28(_____________________________________________

 למשפחת אברך דרוש 
ארון אמבטיה + כיור במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
_____________________________________________)23-24ח(ומקרר קטן, 050-5343924

 מכונת כביסה בוש, דגם 
wol1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 מכונת יבוש, מצב טוב, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-3337530

 אורגן רהיט במצב טוב, 
ימהה, ב - 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)23-24ח(054-2252171

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת, 

דגם 930 ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7966786

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 נגן "דוקו" כמעט חדש, 
100 ש"ח במקום 180 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(בב"ב, 052-7600336

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממשה, אחריות 

מלאה, מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 

_____________________________________________)23-24ח(צלעות, טל': 054-8303051

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

לבן, במצב מעולה. 
_____________________________________________)23-26(שמשון 052-7669035

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

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59 לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 ספפה מעולה נפתחת 
לעוד מיטה + א.מצעים, 
הקודם זוכה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(7601470

 שולחן זכוכית למטבח 
איקאה + 4 כסאות, יפיפיה, 

כחדש, 350 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 כורסת לובי דמוי עור, 
עגולה, מיוחדת בצבע חום 
כהה כולל רגלי מיקל, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות איכותי, 
בעיצוב עדכני, צבוע צהבהב - 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 400, 03-6198233

 ספה 2+3 צבע שמנת, 
500 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים צבע 
ככה, 350 ש"ח, עור אמיתי, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל גדול 
נפתח + 6 כסאות, 480 ש"ח, 

עץ מלא, בני-ברק,
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

לכסאות או שולחן לבד, ספות 
מעור 2+3, מיידי,

052-4227714)23-26(_____________________________________________

 6 כסאות צבע עץ בהיר, 2 
עם ידיות אבא, ריפוד המושב 

מעור, 120 ש"ח,
052-4227714)23-26(_____________________________________________

 שולחן מחשב עץ ב- 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7141735

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, במצב חדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-4359093, 052-6321169

 קומודה לחדר שינה עם 
מראה + שידה, צבע וונגה, 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 480, 052-7696264

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)23-24ח(מעולה, טל': 054-6529852

 ספפה - היירייזר מצויינת 
נפתחת + א.מצעים, הקודם 
_____________________________________________)23-24ח(זוכה, 500 ש"ח, 03-6186676

 ארון 4 דלתות סנדוויץ, 
300 ש"ח בלבד, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8411499

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
1.80X1.00 נפתח ל- 2.50, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 052-7644782

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ספפה היירייזר תכלת, 
רק 350 ש"ח בשילוב עץ, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-3286875

 שולחן וכסאות כ"ח, 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב מצוין, זוגית, מזרונים לא 

נשלפים, 450 ש"ח.
03-9323012, אלעד.

_____________________________________________)23-24ח(054-8465707

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 
_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 054-8432271

 ביה"ס מעונין במקרר 
משרדי במצב מצוין, תודה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4103290

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)23-24ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)23-24ח(תורה, 054-8432271

 מעוניין בחלקים 1-9 של 
סדרת הספרים

baker's dozen באנגלית,
_____________________________________________)23-24ח(052-7677306

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 052-7396092

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)24-25ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 054-8432271

 משפחה ברוכה בירושלים 
זקוקה לארון בגדים במצב טוב 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד, 050-6256846

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)24-25ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש ארון 5 דלתות לחדר 
_____________________________________________)24-25ח(ילדים, טל': 054-8428615

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למפשחת אברך, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 מעוניינים לקנות בד ריפוד 
לעגלת סיטי מיני תאומים, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3164018

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוור או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 קישוט רכב לכלה סגול/
לבן, 100 ש"ח בלד,

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסנוג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)24-25ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 מעוניינים לקנות מזגן 
נייד במחיר סביר במצב מצוין, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעונין לקנות מחשב 
נייד במצב מצוין במחיר עד 

500 ש"ח, 053-3188973 או 
_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 אם יש ברשותך כיסוי סלון 
לספרה של 2 שלא בשימוש, 
_____________________________________________)24-25ח(אשמח לקבל, 050-4101558

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-7432035

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3346080

 סיר בישול חשמלי, 50 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, לפרטים: 053-3176630

 תנור + גז במצב מצוין, 
500 ש"ח - גמיש, טל':

_____________________________________________)24-25ח(054-8428615

 מערכות רמקולים למחשב 
לוגיטק, מעולה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(טל': 050-2897977

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 תנור + כיריים של ברלרנס 
במצב מעולה, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח, 050-9089110

 תנור גז בלרס, 4 להבות 
במצב טוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-2227070

 מקרר אמקור גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-7407070

 מכונת כביסה קריסטל 7 
קילו במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-8301256

 מכונת כביסה, 7 ק"ג - 
400 ש"ח, טל':

_____________________________________________)24-25ח(052-7172893, ירושלים

 מגהץ - 280 ש"ח. טל': 
_____________________________________________)24-25ח(052-7172893, ירושלים

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 מקרר משרדי במצב מצוין, 
250 ש"ח, כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)24-25ח(058-3240168

 פקס + מכונת צילום 
של חב' HP, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7156347

 מסך דק למחשב PC ב- 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח, 22", 050-4119140

 תנור אפיה עם כיריים - 
150 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מזגן מפוצל אינורטור, 
5 שנים, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מסך DVD מסתובב 
חברת מאג, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 לרגל מעבר, מקרר - 500 
ש"ח. תנור - 200 ש"ח. כיריים 
- 200 ש"ח. שידות - 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ועוד... 052-2514352

 תנור חימום מסתובב, 70 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3595314

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 אורגן רהיט במצב טוב 
ימהה, ב- 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 פלטה חמשלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(110 ש"ח, 050-5343924

 בב"ב, מזגן 3.5 כ"ס, 
אלקו עלי - עובד מצוין, מפורק 

מקצועי, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8428616

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

_____________________________________________)23-24ח(052-2421622

 מחשב נייח - 350 ש"ח. 
מחשב נייד - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים, 052-7692405

 כיריים נרוסטה על מסגרת 
שעל השיש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-7432035

 מצלמת ניקון + כרטיס 
וכניסות + מסך גדול, כולל 

נרתיק, 300 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מערכת סוני קולנועית 
- usb + רמקולים + דיסק 

MP3, ב- 450 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 תנור + כיריים של 
ברלנרנס במצב מעולה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(350 ש"ח, 050-9089110

 רמקול סריוס חדש 
באריזה, 12 אינטש' 2 
מקרופונים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 מקרר סמסונג 502 ליטר, 
עובד מצויין, 350 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(03-5701930, 050-4164687

 מיטת נוער, 450 ש"ח 
במצב מצוין, נפתח לשניים, 

ארגז מצעים, טלפון:
_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מזנון נמוך במצב חדש 
עם זכוכיות - 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-9340317

 שולחן אוכל במצב מצויין - 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח, 050-9340317

 ספה 2+3, מצב מצוין, 
מחיר כולל 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)24-25ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן אוכל גדול + 
כסאות, 290 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)24-25ח(נפתח, 052-5737813

 2 שידות קטנות עם  
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה 1.20 מ' במחיר 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-4359093

 קומודה + מראה מצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)24-25ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח במצב 
_____________________________________________)24-25ח(מעולה, טל': 054-6529852

 קומודה כחדשה, 5 מגיות 
ומראה + שידה צבע וונגה, 

_____________________________________________)24-25ח(400 ש"ח, 052-7696264

 ספה מעור דו מושבית 
צבע בהיר עם ריקליינרים 

)נוחה מאוד(, 400,
_____________________________________________)24-25ח(052-7696264

 מיטת נוער שלישיה 
"הנגר" כחדש בשימשו 

שנתיים, 500 ש"ח, בביתר, 
_____________________________________________)24-25ח(054-8415048

 2 ספריות עץ טבעי, 6 
מדפים, כ"א 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-7463631

 שולחן סלון נמוך - 200 
ש"ח, טל': 052-7172893, 

_____________________________________________)24-25ח(ירושלים

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר, מתקפל, מידות: 

79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(050-3286875

 כוננית כוורת, 8 מדפים - 
100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מראה גדולה לאמבטיה 
חדשה, 80 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)24-25ח(1-599-500-003

 אבדו לנו תפילין נוסח חבד 
4 על 4, עטיפה שחורה כל 

המוצא תבוא עליו הברכה נא 
ליצור קשר, לפל':

_____________________________________________)24-25ח(052-8212652

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של רח' התור 1-5, 
_____________________________________________)23-24ח(ניתן לקבלן ב- 054-2252171

 נמצא בגדים בתיק של 
מתלה של מעיל, באוטובוס 
של חברת דרך החיים בלג 

_____________________________________________)23-24ח(בעומר, 02-5382564

 נמצא שעון יד ברח' דסלר, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7672721

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

_____________________________________________)23-24ח(052-7145526

 לפני כחודש נמצאה 
עגלת טיולון של מקלרן במצב 

חדש ממש, באזור שיכון ה', 
_____________________________________________)23-24ח(03-6184026 אחה"צ

 נמצא מפתח פלדלת 
באלעד בסביבות רח' אייר ליד 

_____________________________________________)23-24ח(רח' רמב"ם, 054-8597171

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

_____________________________________________)25-26ח(הודעה

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 052-7396092

 לנצרך דרוש תפילין 
)ספרדי( בדחיפות )של נפטר 

_____________________________________________)25-26ח(וכדו'(, לפרטים: 052-7625767

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי, 052-7171872

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)25-26ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה, 054-8432271

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-3595314

 פלטה חשמלית גדולה 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5343924

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-3537660

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין )ירושלים(, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 די.וי.די 7 אינץ', שמור 
כחדש + USB, ב- 135 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621123

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מחשב נייד HP מיני 
10 אינץ + תכונות + מטען, 

כחדש, 500 ש"ח,
054-2423785)25-26(_____________________________________________

 למכירה מחשבים 
במחירים הזולים ביותר שיש 
מכל הדגמים, החל מ- 800 

_____________________________________________)25-26(ש"ח, 054-8571796

 תנור קינג שני תאים, 
מעולה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 תנור בילד אין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 פקס + מכונת צילום, 
HP, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 הזדמנות: מייבש כביסה, 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בטריה לאופניים 
חשמליות, 300 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(7647337 להתקשר עד 16:00

 מטען לאופניים חשמליות, 
120 ש"ח, 052-7647337 

_____________________________________________)25-26ח(להתקשר מ- 13:00 עד 16:00

 רדיאטור חימום, 7 צלעות, 
70 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
80 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 12 
צלעות, 90 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
מפורק מרכב מאזדה 3, 

ב- 500 ש"ח, 03-9074725, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 תנור בילד אין - גומחה, 
דגם צרפתי באיכות, 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 052-4668429

 אוזניות שמע מטורפות 
במחיר מצחיק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בטל': 050-4146777

 נברשות נאון עגולות, יפות 
לסלון, בירושלים, רק 75 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8430281

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(30 ש"ח, 052-7171872

 אזעקה מיוחדת + שני 
שלטים, מנוע מהשלט, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(מירושלים, 058-3216830

 פלטת שבת לשני סירים, 
רק 50 בירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 home טוסטר אובן 
כחדשה, 3 מצבים, 35 ליטר, 

ב- 300 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 תנור חימום 3 מצבים + 
וונטה, בטחוני, מציאה, רק 

150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 רמקולים לרכב פיונר, 600 
וואט + תבניות, 300 ש"ח 

)מייצב מטח למערכות 250(, 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב קדמיים 
של פוקסל 440 וואט + 

קומפוננטים ושנאים, 400 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, לל 

_____________________________________________)25-26ח(אצלעות, טל': 054-8303051

 מכונת כביסה כחדשה, 
קונסטרוקטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 מייבש כביסה, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 פקס + מכונת צילום 
של חב' HP, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7156347

 רמקול נייד מיני היפבוקס 
חיבור לנגן או סלולרי בלוטופ, 

_____________________________________________)25-26ח(99 ש"ח, 054-4783220

 פלטה חמשלית גדולה 
ל- 6 סיירם, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9985503

 מדפסת משולבת כולל 
פקס, סורק ומכונת צילום 
2645 חדשה כמעט ללא 
שימוש, 400 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(7183042

 מדפסת משולבת כולל 
סורק ומכונת צילום 1510 
חדשה כמעט ללא שימוש, 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7183042

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
ירושלים במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 מיטת מעבר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(מעולה, 052-8162617

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 054-8411499

 ספריה לחדר ילדים מעץ 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 מיטה יהודית + מזרון + 
ארגז מצעים, מצוינת, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7366764

 מזנון באורך 2 מ' בצבע 
שחור עם זכוכיות - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9340317

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 ספה לחדר שינה )2 
מיטות(, 300 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7130020

 2 שידות עץ לבנות עם 
2 מגירות כל אחת במחיר 75 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח כל אחד, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצויין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא עם חלק 
פתוח וחלק עם דלת, 210 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת מגירות איכותי, 
גדולה, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)25-26ח(ברק, 052-5737813

 כורסא חשמלית כחולה 
אמריקאית, ריקליינר, שכיבה 

- עמידה לנכה כחדשה, 2,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח, 052-7611946

 שולחן אליפסה, נפתח 
לגדול + 6 כסאות, ריפוד 

קטיפה, במצב מצוין, אפשרות 
בנפרד. ספורת 2+3 מעור, 
_____________________________________________)25-26(בהזדמנות, 052-4227714

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-3286875

 שולחן - כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 6 כסאות פינת אוכל, כל 
אחד, 60 שח בלבד, עץ מלא, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא של ספר/פאנית ב- 
500 ש"ח במקום 2,500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145450, 02-6649498

 שולחן עץ מלא, ללא 
שימוש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 שולחן פינת אוכל, עץ 
מלא, מידות מטר על 1.8 

מטר נפתח, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ספפה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)25-26ח(052-4668429

 ספה דו מושבית, שמנת, 
חדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח. טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 8 כסאות ויוטג חדשים 
לפינת אוכל, כל כיסא 150 

ש"ח, 052-4076070,
_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 ספר עור, 3 מושבים, 
צבע בהיר, איכותית, עץ חזק 

ומאסיבי על 5 רגליים, 380 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 ספפה היירייזר תכלת, 
רק 350 ש"ח בשילוב עץ, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים כחדש, 350 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, מפורמט, 050-4119140

 שידה לאיפור מעץ מלא + 
מראה, צבע לבן, במצב טוב, 

_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח, 03-9307308

 ארון כתר, 2 דלתות, 
יציב וחזק, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)24-25ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)24-25ח(מצוין, בני-ברק, 052-5737813

 4 שולחנות נמוכים לסלון, 
צבע שחור ונגה, כל שולחן - 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 050-4101420

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7972972

תינוקות
 מוניטור נשימתי לתינוק 

"baby sense 4")25-26ח(_____________________________________________

 עגלת טיולון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 עגלת שכיבה 2 מצבים 
"איזי בייבי", שחורה, כחדשה, 
בחצי מחיר - 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 058-3230089

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7611433, ירושלים

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8432271

 טיולון JOIE צבע כהה 
מצב כמו חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד, 052-5737813

 לול לבן מלבני מטר על 
חצי מטר עם מזרון איכותי, 

130 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא אוכל מתקפל, דר' 
בייבי, 80 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 054-8409126
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כללי

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

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

_____________________________________________)22-23ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 שמלת ערב סגולה 
ארוכה מהממת, כולל חולצת 

בסיס תואמת, נלבשה פעם 
אחת בלבד! מחיר 180 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 052-7125823

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

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 + voice נגן סנדיסק 
הקלטה + אחריות, 16 ג'יגה, 

_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח, 054-8464420

 גמבוי + נגן ומצלמה, 230 
ש"ח במקום 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6182130

 מכשיר סודה סטרים, חדש 
ללא שימוש + בקבוק, 100 

ש"ח, לפרטים: 053-3176630 
_____________________________________________)22-23ח(או 02-5371981

 לגו מכבי אש גדול, חברת 
לגו, חדש באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 אופניים 26 של חברת 
TREK דגם 4400, מצויינת, 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח, 054-8496816

 שעון חתנים יוקרתי 
מחברת MOVADO, ציפוי 

זהב, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 אופניים חדשות כמעט 
ללא שימוש, 21 הילוכים, 

הקודם זוכה, רק ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8525012

 מיכל אחסון גדול 
לקורנפלקס, מיוחד כמו במלון, 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח, 050-9089110

 מעיל 3XL, ענק, עבה 
מאוד, 500 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)22-23ח(050-9869140

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)22-23ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

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

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 עגלת ברייטקס שכיבה + 
טיולון מצב כמו חדש, ב- 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 053-3180904

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7966786

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)23-24ח(052-8380655

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק כחדשה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש. 

_____________________________________________)23-24ח(ירושלים, 052-7611433

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 שידת החתלה, צבע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7606681

 מיטת תינוק מעץ מלא 
עם גלגלים במצב טוב, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 03-9307308

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 עגלת תינוק + אמבטיה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8462466

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 עגלת פג כולל אמבטיה 
ותקי תואם, הופך לטיולון, 
במציאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 כסא רכב עד גיל 3, מצב 
מצוין, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה לתליה על משקוף 
עד משקל 11.3 ק"ג כחדשה, 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7644782

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-7396092

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להשכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)23-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

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

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 בית ילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות מהאריזה, 
דלת 70, וונגה, מעוצבת, 

חלונות, ב- 500,
_____________________________________________)23-24ח(052-7681174

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מילון צרפתי 1814 
 LAROUSSE עמודים

תמונות צבעוניות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
בים כחדשים, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)23-24ח(זמיר, 40 ש"ח, 050-5206337

 מצלמת קנון 145 איקסוס 
במצב מצוין, פרטים בטלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7158960

 אופניים למסירה, 18 
אינץ BMX, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5746201

 BMX אופני הילוכים 
ב- 300 ש"ח, גמיש, 26 אינץ' 

_____________________________________________)23-24ח()ירושלים(, 052-7672445

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 050-9089110

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)23-24ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח, 052-4831449

 שעון סוויטש לגבר, חדש 
באריזה, רצועה מתכת, 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7644782

 משחק מודולר כבישים 
כ- 100 חלקים, 95 ש"ח )חצי 

_____________________________________________)23-24ח(מחיר(, בב"ב, 052-7600336

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)23-24ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(054-9784433

 שלווים יפנים למכירה, 
1 ב- 25 ש"ח, 2 ב- 45 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 054-8407777

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 צידנית רכב מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

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

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 משקפי שמש ברמה 
חברת "אופטיקנה" חדש ב- 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-5918474

 מצלמה חברת סמסונג, 
דיגיטלית, משוכללת מאוד, 
מסך מגע, נטענת, ב- 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-5918474

 שעון יד חדש לגבר עם 
תאריך, 120 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-5918474

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8303051

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-7154392

 רפואות תימן ג' ספרים - 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 050-4147729

 דשא סינטטי 2X4 מטר, 
44 מ'מ, חדש באריזה, רק 
_____________________________________________)23-24ח(400 ש"ח, 050-4184747

 חלון צבע משי + תריס 
גודל 90 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7154392

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8536423

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 052-7600336

 סורג מקסידור - מגולוון 
 - 1.24X1.90 עם פגם קטן

)ניתן לקצר את המידה(, 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-4147729

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-9303051

 עגלת תינוק, מצב 
מעולה, 210 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)24-25ח(ברק, 052-5737813

 שידת החתלה עץ 
מלא על גלגלים ומסילות 

טלסקופיות, מצב חדש,
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצוין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 050-6651365

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(054-8432271

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7966786

 מצעים חדשים למיטת 
תניוק, 30 ש"ח כ"א בב"ב, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 סלקל - כסא בטיחות 
לרכב במצב מצוין בחצי מחיר, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
לרכב, מלידה, איטלקי במצב 

מצוין - 100 ש"ח, טל':
_____________________________________________)24-25ח(02-6561606, 050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-7676969

 אמבטיה לתינוק עם 
רגלים, מעמיד, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 שידת החתלה, בצע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7606681

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש באריזה, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3463482

 למסירה עגלת שכיבה 
חברת ICANDY, שמורה, 

_____________________________________________)24-25ח(דרוש תיקון קל, 052-7606681

 מיטת תינוק החדשה, 
שמנת, 500 ש"ח כולל מזרון 

_____________________________________________)24-25ח(והובלה, 054-8400242

 עגלת תאומים 
"strol-air" ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 שידת החתלה - 300 
ש"ח, טל': 052-7172893, 

_____________________________________________)24-25ח(ירושלים

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 מעמד אמבטיה לתינוק, 
_____________________________________________)24-25ח(30 ש"ח, 052-7366764

 מזרון לעריסה - 60 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מובייל למיטת תינוק, 30 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7366764

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 300 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 מטרנה צימחית, 700 
גרם מהדרין, 40 ש"ח, מגיל 

_____________________________________________)24-25ח(שנה, 050-4135002

 לול מתקפל לבית, חזק 
מברזל בצבע אדום, כחדש, 

_____________________________________________)24-25ח(220 ש"ח, טל': 050-2897977

 לול כחדש, מתקפל לקטן, 
_____________________________________________)24-25ח(רק 180 ש"ח, 050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 320 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)24-25ח(054-8454536

 מכשיר סודה סטרים חדש 
+ בקבוק, 70 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)24-25ח(053-3176630

 קוטל יתושים וזבובים 
כחדש - 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)24-25ח(02-6561606

 שטיח כרמל חדש קינג, 
צבעים מרהיבים, 3X4 מטר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-8410290

 מקלחון חמת, חדש, 
80X80, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 052-8410290

 4 שטיחים, 2X1.50 כל 
הצבעים, כל שטיח סך 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 050-4101420

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 אופניים B.M.X גודל 
24 ועוד, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 054-8419707 בערב

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7154392

 שמלת ערב ארוכה בצבע 
כסוף, מידה 42 מטאץ חדשה, 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח, 050-4133900

 אופני BMX, ב- 80 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מעיל קסטרו חדש לנשים 
ונערות, 100 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 בריכה מעולה, קוטר 
2.40 בירושלים, בצהרים, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4172197

 חליפות וסט ופליסה, 
מידה 46 לנשים בלבד! 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טל': 058-3245613

 תיק נשים שחור מחברת 
זארה כחדש ובהזדמנות, 170, 

_____________________________________________)24-25ח(גמיש, 054-5485613

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4146777

 מצעים זוגיים מהממים בז' 
מוקרה, סטאן, 160X200, ב- 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן 
יפיפה במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4146777

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 107*93*78, ב- 250 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 סטנדר מרגלי מתכת, 150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, בב"ב, 052-7676856

 מפה לשולחן שסרוגה 
2X1 מטר בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 בד ריפוד של עמינח רחוץ 
ואיכותי במיוחד, בצבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 160 
ש"ח במקום 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7600336

 מתקן מים )תמי( עם 
מסננות, בירושלים, 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בצהרים, 050-4172197

 תמיסת ניקוי של בוסטון 
לעדשות מגע קשות, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 וילון לסלון, 4 חלקים, 
צבעים כרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 350 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגלנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)24-25ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

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

_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 זוג מפוטים דקורטיביים 
מברז שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 משחק אוקי גדול כחדש 
מיוחד, 290 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 אופנים ראל 20, מצב 
מצוין, 400 ש"ח כחדש,

_____________________________________________)24-25ח(03-543249, 052-7601424

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-4514210

 שולחן כדורגל חדש 
ומסיבי, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 שמיכת חימום חדשה 
חשמלית, 60 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מכשיר סלייסר המקורי, 
חדש, 80 ש"ח, טלפון: -052

_____________________________________________)24-25ח(7366764

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טלכרדים לאספנים, 3 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7154392

 מצלמת ניקון איכותית + 
כרטיס + VSB + וידיאו, ב- 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח, 053-3121020

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מ' 36, מהממות, 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(050-4146777

 סט בגדי ארועים לנערות 
של נגל'ס, 6 שמלות, ב- 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-8430370

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(054-6800702

 עגלת דר' בייבי כחדשה 
צבע שחור/אפר, ידית 

מתהפכת, 300 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 מיטת תינוק משכל עץ 
מלא לבנה כולל מזרון, רק 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שידת החתלה עץ מלא 
על גלגלים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 לול תינוק צבע לבן, 150 
ש"ח, בני-ברק, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-2421622

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 מכשיר נוקיה 208 מאושר 
מוועדת הרבנים, תומך רמי לוי, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 052-7168623

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מטען מגן לאיפון, חדש, 
805s מירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 גיטרה קלאסית כחדשה, 
 ,c7 יפהיפה + נרתיק, גולדין
_____________________________________________)25-26ח(ב- 480 ש"ח, 050-4149122

 נעליים סקטשרס, מידה 
38, נשים, שחור/אפור עם 

שרוך באריזה, רק 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7161090

 תרסיסים כולל מסגרת, 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות,   

3.15X1.29, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 תרסיסים, 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 תרסיסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלין וזמינים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)25-26ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

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

_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 זוג מפוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(4831449

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלוקונת ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 052-2421622

 אופנים 20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924 )ב"ב(

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9784433

 כסא ומוט קפיץ לאופניים, 
100 ש"ח בשעות 13-16, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7647337

 מוט מתקפל אופניים 
חשמליות לכסא, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בשעות 13-16, 052-7647337

 צופר ואיתותים ואור ברקס 
לאופניים, 100 ש"ח בשעות 

_____________________________________________)25-26ח(13-16, 052-7647337

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 מנורה לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח, 050-9089110

 נעלי נשים השפפיס, 
חדשות, מידה 38, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 אופני הילוכים שימנו 
20 במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 050-9089110

 עליונית תחרה חדשה, 
מס' 42, שחור/זהב, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 070-4131038

 נעלי ניו בלנס נשי, 200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-4331038

 חלוק רחלי ברית, שבתי 
חדש, M, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(058-3289108

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 058-3289108

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)25-26ח(052-5708636

 גלגלים 20 אינץ, הילוכים 
וראלי, קדמי ואחורי, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 למסירה מחבת פסים 
כמעט חדש כולל מכסה, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7168623

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, לא חדישים מהשנים 

האחרונות, 8 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 זוג משקפי שמש איכותי 
ברמה, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 עגילים זהב חישוק, יפות, 
מעוצבות, חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 אופני כושר במצב חדש, 
250 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(03-9074725, 054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים - 15 
ש"ח, 03-9074725, -054

_____________________________________________)25-26ח(8412903

 אדניות מתחיל מ - 50 
ש"ח, 03-9074725, -054

_____________________________________________)25-26ח(8412903

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום כהה, מידה 44, 

חדשות, 130 ש"ח, -052
_____________________________________________)25-26ח(7692405

 אבקת פדיאשור וניל, 
400 גרם, חדש בקופסא, 

סגורה - 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8495953

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 שואב אבק. סלקל. כסא 
רכב. מזוודה. מזרון יחיד, כל 

אחד 70 ש"ח בלבד, -052
_____________________________________________)25-26ח(5737813

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,1.60X200 ,בז'/מוקה, סטאן

_____________________________________________)25-26ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 נעליים אפורות עם 
שרוכים, לבחורות, מידה 36, 
מהממות, באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 אופניים מידה 16, ב- 20 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7145348

 אופני הילוכים, 26, 
במצב מצוין, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145348

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול, חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7171872

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7966786

 תיק מזוודה שחור מידות: 
55X35X15, ב- 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7966786

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600336

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות לביכ"נ וכו', 

1.65X0.85, ב- 220 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 20 יח' של בלוק אייטונג, 
15 ס"מ, קרשים לבניה, 500 

ש"ח, בב"ב,  לפרטים:
_____________________________________________)25-26ח(052-7628985

 משחה לריפואי קמטי 
עור, חורים ופצעים, מיוחד, 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים, 200, 058-3216830

 קסדה לאופנוע, 100, 
מנעול לאופניים + קד 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(חדש מי-ם, 058-3216830

 חדש מנעול שרשרת 
לאופנועים, קשה לפריצה 

וארוך, 150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 למסירה לגמ"ח פרטי 
תרופות וכדורים שונים, -052

7658245 להתקשר עד 14:00, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7658245

 כסא אחורי לאופנים לילד, 
_____________________________________________)25-26ח(רק 170 ש"ח, 052-7603864

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)25-26ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברי, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

 בשכונת שעריה למעון 
בפ. תקווה, דרושות לשנה"ל 

הבאה, גננת, מטפלות למשרה 
מלאה, מטפלת לצהרונית, 

050-8757189)24-27(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד בשעות 
שנוחות? במשכורת מלאה 

בפוטנציאל אדיר?
050-4112499)19-26(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 שכר טוב!! עבודה 
בשעות גמישות, אפשרי גם 

_____________________________________________)20-26(כעבודה נוספת, 053-9673452

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 לחנות לחד פעמי בבני-
ברק, דרושה מוכרת +40, 

עדיפות לדוברת שפות, עם 
_____________________________________________)22-25(נסיון, לפרטים: 052-7135002

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה במיידי סייעת חייכנית 

ומסורה, 8:00-14:00,
052-8226582 ,052-8530061)22-25(_____________________________________________

 דרושה סייעת אחראית 
מנוסה ומסורה למשרה מלאה 

בקרבת מרום נווה, לפנות 
_____________________________________________)22-25(ליעל, 052-2826659

 יועצת מס עם נסיון 
בשכר, במשרד בתל-אביב

shimon@astax.co.il
03-6884343)22-25(_____________________________________________

 למעון ברמת אביב דרושות 
בחגורות מנוסות לצהרונים 
עם אופציה לעבודה בבוקר. 

_____________________________________________)22-25(050-4088034, אודליה

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למשרד פרסום מזכירה 
ומנהלת פרויקטים משרה 

מלאה, שליטה ביישומי מחשב, 
סביבה מאתגרת, העבודה 

בירושלים
workingoodv@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

לעבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631,

_____________________________________________)23-26(טל': 03-5447262

 למעון בגבעת שמואל 
גננות/מטפלות למשרה מלאה 
או חלקית 8:00-13:00, תנאים 

_____________________________________________)23-26(טובים, 050-7884864

 לגן בפ"ת דרושות סייעות 
וגננות לשנה"ל הבאה ולחופש 

_____________________________________________)23-26(הגדול, 050-5636364

 דרושים עובדי פס/
מטבח חרוצים לאולם אירועים 
בשעות הערב, תנאים טובים 

למתאימים, תחילת עבודה 
_____________________________________________)23-26(מיידית, 058-4746000

 לשנה"ל הבעל"ט, דרושה 
סייעת צמודה, )משלב( בעלת 

תעודת חינוך מיוחד לילד בן 
3, לשילוב בגן ריגל בגבעת 

שמואל, לשמרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 077-5558232

 לגן ילדים בקרבת ב"ב, 
דרושות לשנה"ל הבעל"ט.

1. גננת קבועה לגילאי 3-4, 
מנוסה )3 שנים(.

2. גננת צהרון לגילאי 4-5 
מנוסה, שכר גבוה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 1533-7511558

 למעון ותיק בב"ב, 
דרושה מנלהלת בעלית 

ראש גדול, תנאים טובים 
למתאימה, קו"ח למייל:
korot0098@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח, דרושה 
פקידה, נסיון בביטוח, מתאים 

_____________________________________________)23-25(לאמהות, 054-5965153

 למעון חב"ד במרכז 
רשל"צ, דרושות מטפלות. 

054-6277016 )ניתן להשאיר 
)SMS)23-26(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן
בבני ברק, דרוש אופה

050-7755442 050-8227125)23-26(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
משרה מלאה תנאים 

מצוינים. באזור
רמת גן - ב"ב. עבודה 
_____________________________________________)23-27(קבועה. 052-6364614

 לאופטיקה ב"ב, 
דרושות עובדות, תנאים 

מעולים למתאימות, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 053-3182836

 לסוכנות ביטוח גדולה 
בגבעת שמואל, דרוש/ה, 

מכורן/ית, ידע במחשב, ללא 
נסיון, תנאים טובים, אבי, 

052-8653434)24-27(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 
3/יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן. נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית, קוח:
 ,oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)24-27(פקס: 03-7511199

 דרוש עובד לחנות 
למוצרי תינוקות בגבעת 

שמואל במשמרות,
052-4254111)24-27(_____________________________________________

 חנות משקאות בהנהלה 
חרדית מחפש מוכר - עובד 

_____________________________________________)24-27(כללי, 052-7615294

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד, שכר 

_____________________________________________)24-27(טוב למתאימה, 054-6622142

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לארגון חסד בבני-ברק, 
דרוש מתרימים גברים בין 

השעות 16:00-21:00, תנאים 
מצויינים, לפרטים: -072

_____________________________________________)24-25(2281181 ניתן להשאיר הודעה

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושה מטפלת, 

תנאים טובים, 054-4499177, 
053-3119204)24-27(_____________________________________________

 דרושים רבנים )המקבלים 
שעות רשת( ללמד בת"ת 

מצוין בבני-ברק, קו"ח לפקס: 
03-5781832)24-25(_____________________________________________

 לחברה פיננסית במרכז, 
טלפניות מנוסות מעל גיל 

25 לתיאום פגישות, לשעות 
09:00-15:00, שכר גבוהה, 

054-8114394 ,03-6979606)24-25(_____________________________________________

 נהג משלוחן לירקות, מעל 
גיל 24, רשיון ב' מאיזור ב"ב, 

_____________________________________________)24-25(למלאה, 054-8416672

 דרוש דחוף אב בית למוסד 
חרדי לבנות, 5 שעות ביום 
מגיל +45, 050-4124967, 

03-5700706)24-27(_____________________________________________

 לחברת ביטוח גדולה 
בת"א, דרוש/ה פקיד/ה 

תפעול למלאה, קו"ח לפקס: 
03-9205309

office@malam-gemel.
com)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 למיזם בשבילי הגמרא 
דרושים/ות מארגני/ות חוגי 

_____________________________________________)24-24(בית, 054-8167715

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)24-25(_____________________________________________

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426
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ֹלעבוִדה�במרכז�יום�טיפוֹלי�ֹלבעֹלי�מוגבֹלות�שכֹלית28

בבני�ברֱק
העבוִדה�במשרה�מֹלאה/חֹלֱקית

: Rachel@ohelsara.org03-5781539ֱקו"ח�ֹלמייֹל –או�בפֱקס

ִדרושים�מִדריכים
בעֹלי�ֹלב�רחב�ונשמה�יתרה

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 
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המ  העבודה כוללת: 
 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  

 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג
 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 

   ופעילות ליישום המסקנות
 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 

   את סדרי הבטיחות
 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 

   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   
   התעבורה

ִדרושות
מִדריכות

ֹלעבוִדה�עם�נשים
בעֹלות�צרכים�מיוחִדים

בבני�ברֱק
ובסופ”ש בוֱקר, במשמרות�ֹליֹלה-
ֹלמייֹל: מפורטיםנא�ֹלשֹלוח�ֱקו"ח
lehagr35@gmail.com

03-5781539 - פֱקס

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
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08-86609402013
מסתיימת

הטבות עד 
לילד 

דרוש אדם אחראי 
לצורך בקרת פנים

לפרטים: 058-6111-119 

מסור ונאמן

באיזור המרכז

 רשיון חובה

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)25-26(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)25-25(_____________________________________________

 למוסד תורני בירושלים 
עוזר/ת מנכ"ל, יכולת ניהול 

פרוייקטים, שעות נוחות, 
10,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)25-25(_____________________________________________

 לחברה בבני-ברק דרוש 
נהג ב' למשרה קבועה, 8,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 דרוש עובד )בוקר/ערב( 
חרוץ לפיצריה באיזור גאולה, 
עדיפות לבעל נסיון, תשלום 

_____________________________________________)25-26(הוגן, 054-5538716

 עובדת אדמיניסטרטיבית 
לטיפול בתיקי-לקוחות )לא 

מכירות(, 08:00-16:00 
ברמת-גן, 050-2436777, מייל: 

adi31@rightscenter.co.il)25-26(_____________________________________________

 לרשת סופרים באזור 
המרכז, דרושות: *פקידות 
למחלקת גזברות - משרה 

מלאה. *קלדניות. *פקידה עם 
ידע בהנה"ח - ספקים,

תנאים טובים למתאימה, 
racheli@netivc.co.il :קו"ח

פל': 052-6817735
_____________________________________________)25-26(פקס: 03-5325668

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושות מוכרות - אצל 
בתיה, אחראית משמרת 

בוקר/ערב, נסיון חובה, רח' 
ירושלים 52 ע" עריית ב"ב, 

03-5792841 ,054-7212985)25-26(_____________________________________________

 לגן פרטי בת"א דרושות: 
מטפלות וסייעות, מגיל 3 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-81192226, 
_____________________________________________)25-28(רבקה

 לקו חלוקה במרכז, דרוש 
נהג, רשיון ג', מעל גיל 24, 

052-6330175)25-26(_____________________________________________

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

מזכיר/ה למילוי מקום
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס

יכולת לעבוד בתנאי לחץ ובריבוי משימות
כ-80% משרה

קו"ח לפקס: 03-6162229
yair68@gmail.com :דוא"ל

דרוש/ה

 לצרכניה בבת ים, 
קופאיות/סדרניות בוקר-ערב 

+ מחסנאי/סדרן לחצי משרה, 
שכר מעל המינימום,

052-6732122)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)24-25(_____________________________________________

 לרשת מזון חרדית בב"ב, 
דרושים אחראי מחלקת ירקות 

+ ירקנים מקצועיים,
054-8426800)25-26(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעוניין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד, אפשר מהבית! 
_____________________________________________)25-26ח(050-4160390

 גרפיקאית בעלת נסיון 
רב, מעוניינת במשרה חלקית 

_____________________________________________)25-26ח(באיזור ב"ב, 050-3143334

 מעוניין לעבוד במטבח 
בתור טבח/עזור טבח,

052-7663672
ar0527663672@gmail/com)25-26ח(_____________________________________________

 גבר עם פיגור שכלי מאוד 
קל, מעוניין לעבוד בנקיון, 

_____________________________________________)25-26ח(053-3123256

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)25-26ח(ניהולית, 050-4160390

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)25-26ח(משרד החינוך, 052-7633316

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500
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