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מאבק חברתי-חסידי: 
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מאת: עוזי ברק

שבוע לאחר קריסת הגשר בכביש גהה, גשר ששימש מידי 
יום אלפי אנשים מהערים בני ברק וגבעת שמואל, חלקם 
תושבי המקום וחלקם אנשים שמגיעים לעבודה באזור וצריכים 
לחצות את כביש גהה אל מחוז חפצם או אל תחנות האוטובוסים 
שממוקמות מתחת לגשר, וטרם נמצא פתרון עבור אותם אלפים. 
הגישה  את  חסמה  ישראל  נתיבי  חברת  הגשר,  קריסת  בעקבות 
אליו מחשש לנפילות מהגשר, שאינו קיים כרגע בחלקו בצד של 

גבעת שמואל.
לא ברור כמה זמן יימשך התהליך, והדבר גורם לסבל רב עבור 
כעשרה  היא  שנהרס  הגשר  של  עלותו  מומחים,  לדברי  אלפים. 
מיליון שקל לפחות. לדבריהם, חייבים להרוס גם את החלק השני 
שהגשר  שסוברים  מקצוע  אנשי   ויש  הואיל  שנותר,  הגשר  של 

בעייתי מאוד ו"זה פשע שהוא הושאר כך עד עכשיו".
"בנו  לשעבר:  ת"א  עיריית  מהנדס  גודוביץ,  ישראל  מר  לדברי 
גשר ללא קשירות בצדדים, שמו פלטה מבטון ואמרו: בואו נראה 

כמה זמן זה יחזיק, זוהי שיטת ה'סמוך' הידועה".
עוד לדבריו, "אני בטוח שב-40 שנות קיומו של הגשר הזה לא 
לבני  שמואל  גבעת  בין  מחבר  הוא  הרי  בטיחותית.  אותו  בדקו 
ככה  רשויות.  ועוד  התחבורה  משרד  באחריות  גם  ונמצא  ברק, 
ואף  גורמים  וכמה  כמה  בין  נופלת  שהאחריות  מציאות  נוצרת 
אחד לא בודק אלא סומך על האחר. אני לא אומר זאת דווקא על 

הגשר הזה ספציפית, אלא על כל הגשרים במרחב גוש דן".
כי  העיר'  ל'קול  אמר  טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 
מדובר  שבעקבותיו,  והאסון  הגשר  קריסת  על  הצער  כל  "עם 
בגשר להולכי רגל על כביש גהה )כביש 4(, שאין לו כל קשר לא 
לעיריית בני ברק ולא לעיריית גבעת שמואל, זאת על אף שהגשר 

מקשר את שתי הערים".
בבעלות  הינו  הכביש,  כמו  "הגשר,  כי  ומחדד  מוסיף  טננבוים 
של  צדו  אגב,  לשעבר(.  )מע"צ  ישראל'  'נתיבי  חברת  ובטיפול 
בני  ולא של  גבעת שמואל  היה בחלק של  הגשר שקרס בחלקו 

ברק".
"חשיבותו של הגשר, לתושבי שכונת 'רמת אלחנן' שבבני ברק 
הסמוכה לגשר, הינה בעיקרה לתושבי השכונה והסביבה היורדים 
הממוקמות  עירוניים  בין  בקווים  אוטובוסים  לתחנות  מהגשר 
בסמוך לתחתית הגשר. אין ספק שהתרחשו ניסים גלויים וגדולים 
לא  הסמוכה  שמואל  מגבעת  לא  וגם  השכונה  מתושבי  כשאיש 
היו על הגשר באותה הדקה, ובכך נמנע אסון גדול שיכול היה, 

חלילה להתרחש".
טננבוים מסיים כי "העמדה של עיריית בני ברק היא שיש צורך 
בבדיקה יסודית של כל נושא מצב הגשרים בכללותם, שכן ידוע 
שישנו דו"ח חמור של מבקר המדינה על מצב הגשרים, שרבים 

מהם אינם תקינים ומצבם הבטיחותי חמור".
יש לזכור שהגשר לא היה מחובר כנדרש לבטונדות אלא רק היה 
מונח עליהן. לדברי מומחים, לו הגשר היה מוצק ועמיד כראוי 

כפי  נפגע  הגשר  היה  לא  תיקני,  לסטנדרט  בהתאם  בנוי  והיה 
שאירע, גם מעוצמת הפגיעה של המנוף.

ידי  95, שניתן בבדיקה לגשר לפני חודשים אחדים על  גם ציון 
מהנדס, עורר תהיות על רמת הבדיקה, ותושבי העיר מזכירים כי 
כ-8 שנים אירעה באותו גשר תאונה דומה כאשר משאית  לפני 
נתקעה בו. אומנם אז לא קרס הגשר, אלא חוזק ונפתח מחדש, 
רק  ובכך  כדי להקדים תרופה למכה,  לכן,  קודם  מבלי שהוגבה 
עמד על כרעי תרנגולת, ולכן די היה בכך שהמנוף שניצב על גבי 

משאית כדוגמת שאירע התנגש בגשר, כדי להפיל אותו לגמרי. 
כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  ומציין  מוסיף  לנושא  הקשור  גורם 
אינו  שאיש  וכמובן  בנהג,  אשמה  מוטחת  רק  הזמן  שכל  "חבל 

יכול לשמוע את גרסתו של הנהג".
נכון לרגע זה משטרת ישראל בודקת וחוקרת את האשמים באסון 

הגשר.
התשתיות  בנושא  החקירה  תיק  כי  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת 
נמצא בבדיקה ובאמצע חקירה של מפלג הונאה במחוז תל אביב 
ונושא חקירת התאונה נמצא באגף בוחני התנועה של מחוז תל 
בימים  אודותיה.  פרטים  למסור  ניתן  לא  הדברים  ומטבע  אביב 

הקרובים יהיו מסקנות והן תפורסמנה.
את תגובת 'נתיבי ישראל' לא ניתן היה להשיג עד לשעת סגירת 

הגליון.

משה אברהמי

עממית  והתארגנות  מרד,  מאורגן,  חרם 
– בסיפור הזה יש את כל האלמנטים של 
מהפכה חברתית, אלא שהפעם מדובר באפיזודה 
המעטירה  בעלזא  חסידות  ממרכז  חביבה 
בירושלים. בעקבות עליית מחירים חדה במחירי 
בחורי  פצחו  החסידות,  באכסניית  המיטות 
הישיבות ב'חרם' על האכסניה, והתפזרו בין בתי 
החסידים המקומיים, עד לשבירת המחיר וחזרתו 

לרמתו הקדומה.
הקודש,  חצרות  בכל  כמו  רקע:  מעט  והנה 
בשבתות  להגיע  הבחורים  נוהגים  בבעלזא  גם 
רבות וב'יומי דפגרא' לחסות בצל רבם הנערץ. 
בקומות  הבחורים  לנים  אלו  ובזמנים  בשבתות 
האכסניה בבניין בית המדרש הגדול בירושלים. 
או לחילופין, במקומות שנשכרים לשם כך, כמו 

'בית  הבעלזאי  לבנות  הספר  בית  מבנה  למשל 
מלכה' בעיר.

המכונה  הלינה,  שירות  על  שאחראים  מי 
מזה  שנוהגת  המדרש  בית  הנהלת  היא  'אשל' 
ההוצאות  בעבור  סמלי  תשלום  בדרישת  שנים 
הכרוכות בכך. תשלום, שהחל לפני מספר שנים 
כ"תשלום סמלי וזמני" בעבור השקעה לרכישת 
שברבות  קבוע  למחירון  הפך  חדשות,  מיטות 

השנים הלך וגדל עם הזמן.
העלתה  הנוכחית  הלימודים  שנת  תחילת  עם 
 20 של  לסכום  ה"אשל"  מחירי  את  ההנהלה 
ההחלטה  הביאה  מכך  וכתוצאה  שבת  לכל   ₪
שפתחו  הבחורים,  של  מצדם  מפתיעה  למחאה 

לראשונה במאבק נגד הנהלת בית המדרש.
בסמוך  הישיבות  תלמידי  שתלו  במודעה 
והאשל  "היות  נכתב:  האחרונה  השבת  לכניסת 
לכל  אפשר  שאי  עד  המיטות,  מחירי  את  העלו 

הבחורים לשלם המחירים הגבוהים והמופרזים, 
לשלם  שלא  אחד  פה  הישיבות  בחורי  החליטו 
השבוע בתקווה שיורידו את המחירים". בהמשך 
המודעה ציינו התלמידים כי כתוצאה מהמאבק, 
שלטענתם הוא מוצדק, נותרו בחורים רבים ללא 
וכי הם מבקשים מאברכי החסידות  לינה  מקום 

לארחם בביתם עד אשר יוסדר הדבר.
כי  נודע  בירושלים'  ל'השבוע  זאת,  עם 
אותם  לארח  והציעו  לבחורים  שפנו  אברכים 
נתקלו פעמים רבות בסירוב מאחר ואלו העדיפו 
בכדי  המדרש  בית  ספסלי  על  לישון  להישאר 
שהמחאה, שלעת עתה חברו אליה מאות בחורים 
תאוצה  תצבור  מאלף(,  למעלה  )מתוך  בלבד 
זו גם  ביתר שאת ותכריע את המאבק לטובתם. 
בשבת  'קישטו'  רבות  שמזוודות  לכך  הסיבה 
אשר  עת  המדרש,  בית  מבואות  את  האחרונה 
היה בידי הבחורים האפשרות להניחם בחדרים 

להשארת  המיועדים 
הבאים  של  חפציהם 

לבית המדרש.
מצדם  הבחורים 
טוענים כי מעבר למיטה 
שום  מקבלים  אינם  הם 
מה"אשל",  שירות 
מצעים  גם  ובכללם 

וקערות לנטילת ידיים עם שחר. מאידך, בהנהלת 
משאירים  הבחורים  כי  טוענים  המדרש  בית 
ניקיון  בעבודות  העולה  לכלוך  מאחוריהם 
במיוחד לשם סידור המקום, בנוסף לנזקים של 
מיטות שבורות וכדו'. כעת ניתן רק לתהות האם 
בהנהלת בית המדרש יחליטו לוותר על ה'תענוג' 
הוצאות  את  עליהם  ייקחו  והמוסדות  הכלכלי, 
המוסדות  קברניטי  יצליחו  שמא  או  הלינה, 
לגרום לבחורים להתקפל מהמאבק המפתיע.              

 בית המדרש בעלזא. צילום: גוגל מפות

מאבק חברתי-חסידי: בחורים נגד האכסניה

יותר משבוע חלף מאז קרס הגשר להולכי הרגל בכביש גהה, ואלפים מתושבי האזור נותרו ללא 
ללא  גשר  "בנו  לשעבר:  ת"א  עיריית  מהנדס    הסואן  הכביש  בחציית  חיים  סיכון  שימנע  מענה 
  "קשירות, שמו פלטה מבטון ואמרו: בואו נראה כמה זמן זה יחזיק, זוהי שיטת ה'סמוך' הידועה
עיריית בני ברק: "צריך לבדוק יסודית את כל הגשרים. האחריות של 'נתיבי ישראל'"  המשטרה: 

"החקירה עדיין בעיצומה"

כשארגון ה'אשל' - המספק לבחורי חסידות בעלזא אכסניה בעת עלותם 
לחסות בצל רבם - החליט לעלות את מחירי המיטות ל-20 ₪, הוא לא תיאר 
לעצמו את ההתנגדות בה ייתקל  חרם, מודעות תוקפניות, ומבואות בית 

מדרש שהפכו לחדרי שינה

צר מאוד: אלפים סובלים מהיעדר הגשר
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כסף קטן

צו סגירה נגד 
'שערי העיר'

מפלה ל'אל על': תפצה 
מתפללים ב-22,000 ש"ח

מחדלי  של  ארוכות  שנים  לאחר 
בסמוך  הממוקם  באולם  בטיחות 
השבוע  הוצא   – החרדיות  לשכונות 

בבית המשפט צו סגירה נגד האולם
צדיקים  קברי  ממסע  שחזרה  קבוצה 
באוקראינה נמנעה מלעלות לטיסה על ידי 
נציג אל-על בעקבות וויכוח שפרץ עם אחד 
החברה  כי  פסק  המשפט  בית   • הנוסעים 

תפצה את הנוסעים בכ-22,000 ש"ח

שירה קורן

מלאה  במשרה  המלמדת   ,40 כבת  מורה 
תביעה  הגישה  מעשור,  למעלה  מזה 
למוסד לביטוח לאומי להכיר בצרידותה כמחלת 
קולה  את  להרים  נאלצה  היא  לדבריה,  מקצוע. 
על  להשתלט  מנת  על  מאד,  גבוהות  לעוצמות 
ילדים – וכתוצאה מכך לקתה בצרידות  עשרות 
כרונית. המל"ל סירב להכיר בצרידותה כמחלת 
מקצוע, מפני שלטענתו המורה לא הוכיחה קשר 
סיבתי בין הצרידות לבין עבודתה, וכי צרידותה 

נגרמה עוד בטרם החלה לשמש כמורה.
דוד  עוה"ד  פרקליטיה,  הגישו  הדחיה,  עקב 
פייל ואושרה קידר, תביעה נגד המל"ל – לבית 
אף  רופא  אביב.  בתל  לעבודה  האזורי  הדין 
הקול  מיתרי  של  לכירורגיה  ומומחה  גרון,  אוזן 
אבחנו כי לאישה יבלות על מיתרי הקול, על רקע 
שימוש מוגזם וממושך בקול. עקב כך, היא אף 

נאלצה לעבור לעבוד בחצי משרה.
לעבודה,  האזורי  הדין  בבית  בתיק,  בדיון 
חיצוני  אוזן-גרון  אף-  מומחה  מינוי  על  הוחלט 

מטעם בית הדין. מומחה זה קבע חד-משמעית, 
בין  מ-50%  למעלה  של  סיבתי  קשר  קיים  כי 
ממנה  הצרידות  מחלת  לבין   – כמורה  עבודתה 
בשימוש  היתר  ממאמץ  הנובעת  סובלת,  היא 

בקול בעת עבודתה.
עוד הוסיף המומחה שמינה בית המשפט, כי 
הדין  בית  מקצוע.  החלפת  לשקול  המורה  על 
להכיר  יש  כי  ופסק  המומחה,  קביעת  את  קיבל 
עבודתה.  עקב  שנגרמה  ככזו  האישה  בצרידות 
על  סילורה  תומר  השופט  כבוד  השית  בנוסף, 
המל"ל את הוצאות המשפט של התובעת, בסך 

5,000 שקלים.
תחלואתי  מצב  רקע  על  התפתחה  "מחלתך 
אין  לפיכך  העבודה,  בתנאי  קשור  שאינו  טבעי 
טענו  כך   – עבודה"  כתאונת  במחלתך  לראות 
במוסד לביטוח לאומי במכתב הדחיה לבקשתה 

של המורה להכיר במחלתה כמחלת מקצוע.
באמצעות  האישה  שהגישה  התביעה  פי  על 
היא  המל"ל,  נגד  קידר  ואושרה  פייל  דוד  עו"ד 
מלאה  משרה   – החינוך  במשרד  כמורה  עובדת 
פרונטלית.  בהוראה  שבועיות  שעות   24 בת 
את  להרים  אחת  לא  נאלצה  עבודתה  במהלך 

קולה לעוצמות גבוהות כדי להשתלט על עשרות 
הילדים בכיתה.

ב-2012 החלה לסבול מצרידות. רופא אף אוזן 
הצרידות,  את  לבדוק  מנת  על  הגיעה  אליו  גרון 
נוכח אבחנה  יבלות במיתרי הקול.  אבחן אצלה 
זו, נאלצה המורה לעבור לעבוד, לטענתה – בחצי 
משרה בלבד. ד"ר יונתן להב, מומחה לכירורגיה 
את  בדק  בבליעה,  והפרעות  הקול  מיתרי  של 
האישה במסגרת התביעה, וציין בחוות דעתו כי 
וכי  האוויר,  לבריחת  גורמות  היתר  בין  היבלות 
ומוגזם  ממושך  שימוש  רקע  על  יבלות  לאישה 
בפגיעה  מדובר  אין  פייל,  עוה"ד  לדברי  בקול. 
יומיומי  נוצרו משימוש  פתאומית, שכן היבלות 

בקולה, במשך 10 שנות עבודתה.
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שהתביעה 
הגיע לפתחו החליט למנות את פרופ' דב אמיר 
האם  שיכריע  מנת  על   – גרון  אוזן  אף  מומחה 
פרופ'  לא.  או  המורה  מעבודת  נובעת  הצרידות 
סיבתי  קשר  קיים  כי  דעתו  בחוות  קבע  אמיר 
בסבירות של מעל 50% בין מחלת הצרידות של 

האישה לבין עבודתה. 

פישל רוזנפלד

עיריית ירושלים הודיעה 
היא  כי  שעבר  בשבוע 
הפיקוח  אגף  עם  יחד  מסרה 
סגירה  צו  הכבאות,  רשות  של 
שברחוב  העיר"  "שערי  לאולם 
לתחנה  בסמוך  בירושלים,  יפו 

המרכזית. 
הצו הוצא על פי הוראת בית 
אין  ולמבנה  מאחר  המשפט, 
כמו  בתוקף,  בטיחות  אישורי 
פי  על  הנדרשים  האמצעים  גם 

החוק בכל מקום ציבורי.
והפרת  שהכשלים  אף  על 
לרשויות  ידועים  כבר  הנהלים 
לא  כלל  העניין  רב,  זמן  מזה 
בעקבות  כעת,  אך  טופל. 
במקום  שהתרחשה  שריפה 
אוגוסט  חודש  בתחילת 

שבוצעו  שבביקורים  ולאחר 
על  השריפה  לאחר  במקום 
קידום  ואגף  הכיבוי  רשות  ידי 
ירושלים,  עיריית  של  עסקים 
האש  גילוי  מערכות  כי  נמצא 
טרם  כה  ועד  מנותקות  באולם 
הוגשו  וטרם  הליקויים  תוקנו 
הגיע  הרלוונטיים,  האישורים 
בית המשפט למסקנה כי המקום 
וביטחון  לשלום  סכנה  מהווה 

הציבור והוציא צו לסגירתו.
מחויבת  ירושלים  "עיריית 
הציבור  בטחון  על  להגנה 
הנדרש  פי  על  אכיפה  ומבצעת 
הרף  ללא  פועלת  ובמקביל 
האולמות  לבעלי  וסיוע  לליווי 
הנדרשים",  האישורים  להשגת 

נכתב בהודעת העירייה.

הצטרדה - ותקבל פיצויים
כרונית, דרשה להכיר בצרידותה כמחלת  והפכה לצרודה  מורה שהשליטה סדר בכיתה 

מקצוע – אך נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי  בית המשפט הפך את ההחלטה

2500 צהרונים בירושלים
"תכנית  על  הממשלה  החלטת  בעקבות   
צהרונים",  הפעלת  על  לפיקוח  לאומית 
ישראל,  מדינת  בכל  רחבה  תכנית  הופעלה 
הגבוה  המימון  את  קיבלה  ירושלים  כאשר 
על  העומדת  התכנית  עלות  בתכנית.  ביותר 
שמספר  לכך  תוביל  ש"ח,  מיליארד  כחצי 
שהיה  כפי  מ-700  בעיר יעלה  הצהרונים 
תשע"ח.  בשנת  כבר  ל-2,500  בתשע"ז 
תכנית הצהרונים תפעל מגיל 3 ועד כיתה ב' 
מוסד  בכל  צהרון  לפתוח  יהיה  וניתן  כולל, 
 25 של  במינימום  שיעמוד  ובתנאי  לימודי 
ילדים. זאת ועוד, הצהרונים יפעלו גם בגני 
שאינו  'מוכר  המוגדרים  החרדים  הילדים 
הספר  ובבתי  הילדים  ובגני  והפטור  רשמי' 

במזרח העיר.

מהפכה: רישיון נהיגה – גם בדואר
מהפכה  על  מכריז  התחבורה  משרד   
במתן שרותי הרישוי בישראל. החל מתחילת 
השבוע הנוכחי, מתאפשר לחדש את רישיון 
הנהיגה או להנפיק רישיון חדש במקרה של 
ללא  הדואר,  בסניפי  גם  גניבה,  או  אובדן 
כי  יצוין,  הרישוי.  במשרדי  להתייצב  צורך 
ב-14  רק  המיזם,  יתאפשר  הראשוני  בשלב 
הארץ  ברחבי  ישראל  דואר  של  סניפים 
טבריה,  חיפה,  ירושלים,  הבאות:  בערים 
שבע,  באר  סכנין,  שמונה,  קרית  עפולה, 
ונתניה.  גן  רמת  אביב,  תל  חולון,  אשדוד, 
יורחב  ספטמבר,  חודש  בתחילת  כאשר 

השירות לכל 700 סניפי דואר ישראל.

פתיחת שנת הלימודים - בגניבה
ישראל,   בפעילות משולבת של משטרת 
במג'דל  המסים  ורשות  הזכויות  בעלי  נציגי 
וכ-600  פיילוט  עטי  כ-480  נתפסו  שמס, 
ספרי לימוד – החשודים כמזויפים. הפריטים 
כלי  לממכר  בחנות  למכירה  הוצגו  שנתפסו 
כתיבה וספרי לימוד במג'דל שמס. החשוד, 
תושב עין קינייא בשנות ה-40 לחייו, עוכב 
המפירה  סחורה  לממכר  בחשד  לחקירה 

סימני מסחר.

יו"ר התעשייה האווירית: הראל לוקר
ידי  על  נבחר  לוקר,  הראל  עו"ד   
דירקטוריון התעשייה האווירית לכהן כיושב 
לאישור  לעבור  צפוי  המינוי  החברה.  ראש 
הממשלתיות,  החברות  של  המינויים  ועדת 
אמר  לוקר  עו"ד  האוצר.  ושר  הביטחון  שר 
לאחר בחירתו: "מעטות החברות בארץ אשר 
להן השפעה כה מכרעת על חייהם וביטחונם 
של אזרחי ישראל. התעשייה האווירית היא 
בישראל,  הגדולה  הטכנולוגית  החברה  גם 
זכויות  ובעלת  נתפשות,  בלתי  יכולות  עם 
והפיכתה  ישראל  כלכלת  בפיתוח  רבות 

למוטת טכנולוגיה".

הלמ"ס: מחצית מהעובדים סובלים
המרכזית  הלשכה  ידי  על  שנערך  בסקר   
מהעובדים   46% כי  עולה  לסטטיסטיקה 
שדגם  הסקר,  נפשי.  ולחץ  מתח  חווים 
מצא  ישראלים,  מועסקים  וחצי  כמיליון 
תחת  נמצאים  מועסקים  מיליון  כ-1.6  כי 
לחץ ומתח נפשי המושפע מהעבודה, 16% 
לעתים תכופות וכ-30% לעתים יותר נדירות. 
היד  משלחי  קבוצת  בקרב  כי  מלמד  הסקר 
הכוללת את האקדמאים האחוז גבוה יותר: 
לעיתים  נפשי  לחץ  או  מתח  חווים   19%
מדי  זאת  חווים  נוספים  ו-34%  קרובות 
ביותר  פעם. המקצועות עם השיעור הגבוה 
של מועסקים הסובלים מלחץ ומתח לעתים 
 ,)75%( אחיות  הם  פעם,  מדי  או  קרובות 
מורים בבי"ס יסודי )66%(, רופאים ועורכי 

דין )65%(, מנכ"לים ומנהלים )61%(.

צילום: גוגל מפות

צילום:ויקיפדיה

איציק שכטר

בשבוע  פסק  המשפט  בית 
שעבר כי חברת אל-על תחויב 
לנוסעים שתבעו את  לשלם פיצויים 
על  אל  שנציג  לאחר  וזאת  החברה, 
טיסה  על  לעלות  מהנוסעים  מנע 
ביניהם, במקרה  ויכוח שפרץ  לאחר 
קבוצה  עם   2014 בשנת  שהתרחש 
לחזור  ביקשו  שחבריה  מאורגנת 

ממסע לקברי צדיקים באוקראינה. 
לשלם  התבקשה  הנוסעות  אחת 
במקום  דולר   140 היד  כבודת  על 
70, הנוסעת שביקשה לברר את פשר 
להמתין  התבקשה  הכפול  החיוב 
שניהל  החברה  נציג  החברה.  לנציג 
את המגעים אל מול הנוסעת ומארגני 
ויכוח,  לאחר  בזעם  נתקף  הקבוצה 
אל- נציג  החליט  דבר  של  בסופו 
לעלות  הקבוצה  מחברי  למנוע  על 
את  קורע  שהוא  כדי  תוך  לטיסה 
כרטיסי הטיסה בפניהם של שלושת 

מארגני הקבוצה.
בתביעה שהגישו מארגני הקבוצה 
"הנציג  כי  נטען  המשפט  לבית 
חמת  ונתקף  עשתונותיו  את  איבד 
על  עלה  הוא  מוסברת.  בלתי  זעם 
ידיו,  את  מניף  ובעודו  המשקל, 

קרע לגזרים את כרטיסי הטיסה של 
השלושה והכריז: אתם לא עולים על 
בתביעה  נטען  עוד  היום".  הטיסה 
להכניס  מניעה  שום  הייתה  לא  "כי 
לשרירות  פרט  לטיסה  התובעים  את 

ליבו של נציג אל על".
אל-על  חברת  ידי  על  נטען  מנגד 
כי התובעים לא עלו על הטיסה עקב 
כי  הטענה  לגבי  בלבד,  התנהגותם 
הכרטיסים,  את  קרע  החברה  נציג 
נימקו באל-על, כי הכרטיסים לא היו 
לקרוע  יש  כי  והנהלים  בתוקף  כבר 
את המסמכים שנשארים על הדלפק 
במסגרת נוהל שנקרא "כלל השולחן 

הנקי בשדות התעופה".
המשפט  בית  לבסוף   , כאמור 
התובעים  טענת  את  לקבל  החליט 
לשלם  אל-על  חברת  את  ולחייב 
לנוסעים,  22,000 שקל  פיצוים בסך 
כי  הדין  בפסק  ציינה  השופטת 
נוסעיה  עם  לנהוג  על  מאל  "מצופה 
האירועים  מהלך  אם  גם  לב,  בתום 
אחר".  או  כזה  בוויכוח  לווה 
היא  על  אל  כי  פסקה  השופטת 
שביטלה את הטיסה ולמעשה ביטלה 
ועל  את חוזה העסקה מול הנוסעים 

כן עליה לפצות אותם.
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שני הצדדים אשמים

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שצריך  אותנו  שכנע  הצוואה  עורך  צוואה,  ערכנו  ואני  בעלי  שאלה: 
אם  עשינו.  וכך  ההדורים  החלוקה/יישור  לקיום  מסוים  מישהו  למנות 
התחרטנו מה הפרוצדורה? האם אפשר למחוק או שצריך צוואה חדשה?

תשובה: שינוי הצוואה או מחיקת חלק ממנה עלול בסיכון גבוה לגרור 
את ביטול הצוואה לגמרי ולכן לא מומלץ לשנות את הצוואה, אלא מוטב 
לערוך צוואה חדשה ומעודכנת אשר תשקף את רצון המוריש. חשוב לומר 

שכל מקרה בו הצוואה האחרונה ניתנה בדעת שקולה, הרי שהיא גוברת.

שאלה: אני מעסיק עובד שכיר שביקש ממני שבמקום שאפקיד עבורו 
כספים בקופת הפנסיה לפי החוק, אשלם לו במזומן את הסכומים המגיעים 
לו ברכיב הפנסיה, הוא אפילו שלח לי מכתב בנושא והצהיר שהוא מוותר 

על כל טענה, האם זה אפשרי?

תשובה: רבים מחוקי העבודה הינם חוקי הגנה שלא ניתן להתנות עליהם, 
גם  מינימום  כך למשל אסור לשלם פחות משכר  אפילו בהסכמת העובד. 
העובד מסכים לכך, וגם אסור לשלם לעובד את כספי הפנסיה במזומן, שכן 
החובה להפקיד את הכספים לקופת הפנסיה הינה חוק שאפילו העובד לא 

יכול לוותר עליו.

שאלה: קיבלתי בדואר כתב תביעה מבית המשפט לתביעות קטנות בעיר 
מרוחקת, האם אני יכול לבקש שהדיון יערך בעיר מגוריי?

תשובה: בית המשפט המוסמך לדון מבחינה גיאוגרפית בסכסוכים הינו 
בית המשפט המצוי במחוז בו גר הנתבע או במחוז בו קרה המקרה שבגינו 
עיר  שאינה  מרוחקת  בעיר  תביעה  נגדך  והוגשה  במידה  התביעה.  הוגשה 
יכול  מגוריך וגם מהות התביעה אינה קשורה לאותה העיר, אתה בהחלט 
לבקש מבית המשפט למחוק את התביעה או להעבירה לבית משפט במחוז 

רלוונטי. 

אתמול, במסגרת "הדף היומי", למדנו על 
רבי שמעון בן שטח שראה שניים רצים 
לתוך חורבה וכשנכנס אחריהם, ראה כי 
אחד מהם מפרפר. ברור היה לרבי שמעון כיצד 
נדקר אותו אדם ומי הוא שהרגו, אך ר' שמעון בן 
שטח מנוע מלפסוק הדין מכיוון שאין לו עדים. 
דין  פסק  המשפט  בית  פותח  זה,  בסיפור 
שעוסק בשניים אשר ביניהם פרצה תגרה, אך אף 
התגרה  לעמדתו.  ראיות  להביא  יכול  אינו  אחד 
החזיתית  והסתירה  הראיות  העדר  הצדדים,  בין 
בית  את  הביאה  הגרסאות,  שתי  בין  והנוגדת 
להמשיך  צדדים  אין לעודד  כי  לקבוע  המשפט 
מחלוקת  של  בצורה  ביניהם  ההתאבקות  את 
משפטית אזרחית, ועל כן יש ליתן לניצים ללכת 

תקווה,  ומתוך  ריקות;  בידיים  לדרכו,  אחד  כל 
שבזאת יסתיים המאבק ביניהם.

דין  עורך  בין  פרצה  אלימה  תגרה 
תלונות  שניהם  הגישו  ולקוחו, בעקבותיה 
גם  כך  ואחר  תקיפה  על  במשטרה  הדדיות 

תביעות הדדיות בבית המשפט. 
עורך הדין טען כי קבל פקס מהלקוח בו הוא 
מאשים אותו כי נטל כספים שלא כדין, מכספים 
שהיו בנאמנותו. עוה"ד סיפר כי למחרת התפרץ 
הלקוח לדירתו המשמשת גם כמשרדו, ושם תקף 
ניסיונותיו  כל  העו"ד  לטענת  באלימות.  אותו 
לעצור את הלקוח, לרבות נשיכה שנאלץ לנשוך 
לא  מטבח,  בסכין  איום  ואפילו  הלקוח  את 
הועילו. הלקוח עוד הספיק לתת לו אגרוף לפני 

שעזב את הבית כשעל פניו חיוך של מנצחים. 
אותו  לאחר שליחת  כי  טען,  לעומתו  הלקוח 
לנסות  כדי  למשרדו  אותו  זימן  עוה"ד  פקס, 
ביקש  צלח,  לא  משזה  ההדורים.  את  ליישב 
אחר,  ייצוג  ולחפש  עוה"ד  את  לשחרר  הלקוח 
זה  בשלב  הלקוח,  לטענת  סירב.  עוה"ד  אך 
אשר  עד  חדל  ולא  באלימות  אותו  תקף  עוה"ד 

נאלץ הלקוח לנוס מן הבית. 
להוכחת טענותיו, הביא כל אחד מן הצדדים 
אלא  משנהו,  כנגד  שהוגש  האישום  כתב  את 
להרשעתו,  הביא  הלקוח  כנגד  האישום  שכתב 
לעומת כתב האישום כנגד עוה"ד שבוטל בסופו 

של יום. 
למרות זאת קבע בית המשפט כי אין מחלוקת 

כי  מחלוקת  אין  זה,  את  זה  נשכו  שהצדדים 
עוה"ד קיבל אגרוף מהלקוח, גם אין מחלוקת כי 

עוה"ד חבט בלקוח בעזרת כיסא. 
הצדדים  שני  טענות  את  דחה  המשפט  בית 
את  לקבל  והחליט  בלבד,  בהגנה  מדובר  כאילו 
דין  מעורך  לדרוש  שיש  כשם  התביעות.  שתי 
לשאוף להיות "המבוגר האחראי" בסיטואציות 
הרי  ידיו,  על  שירות  למתן  הקשור  סכסוך  של 
של  לקוחות  להרתיע  משפטית  כמדיניות  שיש 

עורכי דין מלהפוך אותם לשק חבטות. 
"פרס",  הניצים  מן  אחד  לאף  לתת  לא  כדי 
 15,000 של  בסך  הנזקים  כי  המשפט  בית  קבע 
בהוצאותיהם  ואף  בזה  זה  מתקזזים  לאחד,   ₪

יישאו הצדדים בעצמם.

אלי מזרחי

ישראל  משטרת  כי  השבוע  בתחילת  לפרסום  הותר 
באמצעות יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה לאחרונה 
תושב הצפון בן 32, בחשד כי סחט את אחד הבנקים הגדולים 
מאגרי  לחשוף  ואיים  במשק,  נוספות  וחברות  במדינה 
והחברות  הבנק  מהנהלת  יקבל  לא  אם  לקוחות  של  נתונים 
המסחריות, סכום כסף מעל מיליון ש"ח, במטבע וירטואלי 

מסוג ביטקוין.
להגנה  הלאומית  הרשות  בשת"פ  מואצת,  חקירה  בתום 
ברשת  ייחודית  ופעילות  בעולם  משטרה  ארגוני  בסייבר, 
ה"דארקנט", הצליחה המשטרה לחשוף ולשים את ידה על 

החשוד בעבירות, בטרם הצליח לבצע את זממו.
הנהלת  אל  שנשלחו  במיילים  היה  הפרשה  של  ראשיתה 
הבנק והחברות כבר בסוף חודש יולי 2017 מהחשוד, שהנו 
בנקים  למספר  שירותים  המספקת  בחברה  לשעבר  עובד 
החשד  עפ"י  המדובר.  הבנק  בהם  ממשלתיים,  ומשרדים 

הצליח החשוד להשיג מאגרי נתונים של הבנק, דוגמת פרטי 
הנתונים  פרסום  אי  כסף תמורת  כופר  ודרש  לקוחות,  זיהוי 

ומכירתם – דבר שעלול היה לפגוע בבנק ובחברות.
משטרת  של  המו"מ  ויחידת   433 בלהב  הסייבר  יחידת 
ישראל, החלו בחקירת הפרשה, לצד התנהלות במיילים מול 
הסוחט, על מנת לאתר את החשוד שהסווה את זהותו ברשת 
ולבסס את הראיות הנדרשות נגדו, תוך נטרול האיום. צוותי 
משטרה מיוחדים של להב 433 ערכו חיפושים במספר זירות 
על מנת לאתר את החשוד ולנטרלו, תוך השתלטות במקביל 
בהצלחה,  הפרשה  את  ולסיים  לרשת  ונגישותו  מחשבו  על 
עם מעצר החשוד, איסוף הראיות הנדרשות והשבת המידע 

הרגיש לבעליו למניעת הנזק הפוטנציאלי.
הרשות  של  צוותים  המשטרתית,  לחקירה  במקביל 
הלאומית להגנת הסייבר, יחד עם הפיקוח על הבנקים, פעלו 
הייתה  שלא  הארגון,  למערכות  נזק  נגרם  שלא  לוודא  כדי 
פגיעה בחשבונות הלקוחות ולא נפגעה רציפותו התפקודית 

ובכדי לשפר את חוסנן של מערכות הבנק.

בשורה בהיי-טק: משרה בשכר גבוה בשנה וחצי בלבד
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

דרך הרשת: סחט את 
אחד הבנקים הגדולים

יחידת הסייבר 
של להב 433

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

אזרח בן 32, שעבד בחברה פיננסית שהייתה חשופה 
לפרטים אישיים של לקוחות, סחט את אחד הבנקים 
הגדולים במדינה במיליון שקלים אותם דרש להעביר 

דרך מטבע וירטואלית  השבוע הוא נעצר

חברת 'פיתוחים' מציעה מסלול לבעלי יכולת לימודית גבוהה, המכשיר לעולם ההיי-טק בתוכנית לימוד ייחודית של 
שנה וחצי בלבד, במימון מלא כולל מלגת קיום • המסיימים בהצלחה ישובצו למשרות פיתוח תוכנה בשכר גבוה 

הילה פלאח

טבלת  בראש  מוביל  ההיי-טק  ענף 
המשכורת במשק, ומסיבה זו הפך בשנים 
שמתלבט  מי  עבוד  פופולארי  ליעד  האחרונות 
המרכזי  החסם  זאת,  עם  ללמוד.  מקצוע  איזה 
שהם  העובדה  הייתה  בתחום,  כה  עד  שעמד 
התואר  לקבלת  עד  רב  זמן  להמתין  נאלצו 
שנות  ושלוש-ארבע  מכינה  שנת   – המבוקש 
באופן  העבודה  חיפוש  כך,  אחר  וגם  לימוד. 
עצמאי קשה לאין שיעור וגם המשרות הבודדות 

שנמצאו הן התחלתיות ובשכר נמוך יחסית.

לא עוד. חברת 'פיתוחים' שחברת 'בראשית' 
מזמינה  שלה,  המייסדות  השותפות  אחת  היא 
האיכותי  הכניסה  למסלול  להצטרף  אותך 
והמהיר ביותר להיי-טק! המסלול מורכב משלב 
אינטנסיבית  ממוקדת,  איכותית,  הכשרה  של 
ומהירה מאוד, כאשר המסיימים אותה בהצלחה 
בענף  והמובילות  המצליחות  בחברות  ישובצו 
ניסיון  כבעלי  גבוהות  ובמשכורות  ההיי-טק 

וותק.
מיטב  ידי  על  נבנה  'פיתוחים'  "מסלול 
הלימוד  שיטת  ההיי-טק,  בתחום  המוחות 
החרדי,  למגזר  ידינו  על  הותאמו  והתכנים 
ידע  או  ניסיון  בידו  שאין  למי  במיוחד  ומיועד 

מוקדם ומעוניין להפוך בתוך שנה וחצי למפתח 
תוכנה בכיר ברמה של מתכנת עם שלוש שנות 
גבוה  בשכר  למשרה  ישירות  להשתבץ  ניסיון, 
גורם  ולהוות  במשק  ביותר  הטובות  בחברות 
מוביל באותן החברות", מסביר נתנאל בן גיגי, 
מנהל המסלול וראש תחום היי-טק ב'בראשית'.
החסמים  אחד  הוסר  אף  זה  במסלול 
המשמעותיים שעומדים בפני תלמידים הנדרשים 
לשלם שכר לימוד ורק אחר כך מקבלים מלגות 
שונות – כאן ההכשרה הינה במימון מלא כאשר 
התלמידים מראש אינם משלמים בעבורה כלל. 
קיום  מלגת  וכוללים  מלא  במימון  "הלימודים 
לתלמידים. מה שאצל אחרים תקבל אחרי חמש 

בלבד!  וחצי  שנה  כעבור  תזכה  אצלנו  שנים, 
כדי להצטרף למסלול הייחודי לא נדרש ידע או 
דורשים מהתלמידים  קודם. מה שאנחנו  ניסיון 
הוא כשרון ויכולת לימודית גבוהה, שאותם אנו 
יודעים לבחון ולזהות, מוטיבציה גבוהה, רצון 

להצלחה וכוח התמדה", מסכם נתנאל.
התוכנית תתקיים בבני ברק, באווירה חרדית 
היתר  שקיבל  למי  מיועד  צמוד.  רבי  ובליווי 

מרבותיו. לפניות והרשמה 073-2590350
או בדואר האלקטרוני:

.pituchim@bereshit-hr.co.il 
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מאת: יאיר גרוס

בשנים  בישראל  ביותר  המדוברים  הטיפולים  אחד 
האחרונות לטיפול בבעיות נוירולוגיות, הוא טיפול בתא לחץ 

שבו נושמים 100% חמצן. 
     


ובכן, בעולם שהפך למתועש ומזוהם, הטיפולים שמתבררים 
כיעילים ביותר הם הטבעיים. אמנם לכל בעיה יש היום תרופה 

אבל המחיר של אותה תרופה יכול לפעמים להיות גבוה.
קחו לדוגמא את הפסוריאזיס – אותה מחלת עור המתאפיינת 
בשכבת עור מגרדת, בולטת ומטרידה על המרפקים, הברכיים, 
להחמיר  שיכולה  בעיה  בגוף.  אחרים  באיזורים  או  הקרקפת 

ולהופיע בצורות רבות, חלקן מסכנות חיים.
פשוט.  לא  מחיר  יש  בבעיה,  הקונבנציונלים  לטיפולים 
הלבנים  הדם  תאי  לחיסול  לגרום  יכולות  המרשם  תרופות 
מרשם  תרופות  שנוטל  מי  החיסון.  מערכת  של  ולהחלשה 
לטיפול בפסוריאזיס נדרש גם לעקוב אחר תפקודי הכבד, שכן 
תרופות כימיות רבות מעמיסות עבודה רבה של פירוק רעלנים 
לבצע  ממנו  ומונעות  אותו  מחלישות  ולעיתים  הכבד  על 

תפקידים חיוניים אחרים. 
נעימות;  לא  לוואי  תופעות  יש  סטרואידים  עם  למשחות 

ותרופות  בקרינה  כרוכים  לפסוריאזיס  הפוטותרפיה  טיפולי 
ביולוגיות הן יקרות ולא קל להשיג אותן.

צמחים מחזקים
טיפול שהוא עדין יותר אבל עדיין יעיל להגדלת המירווחים 
טיפול  הוא  תסמינים,  על  ולהקלה  המחלה  התפרצויות  בין 

בעזרת צמחי מרפא מובחרים.
מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות  כי  הוכיחו  מחקרים 
לפינוי  העור,  בקשקשת  לטיפול  ביותר  יעילות  הן  מסוימים 
יובש קיצוניים ואדמומיות  רעלים  מהגוף, להקלה על מצבי 
הצמחים  בין  ועוד.  החיסונית  המערכת  לחיזוק  העור, 

המדוברים: תלתן אדום, צלע שור, לפה גדולה ובן חרדל.
חברה ישראלית בשם TTM פיתחה שיטת טיפול המבוססת 

על צמחים אלה שהוכחו כיעילים במחקרים מדעיים.
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,MSC   
שנה,  כ-15  של  טיפולי  ניסיון  בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה 
שהרכיבה את הפורמולות של מוצרי החברה, מספרת: "קרוב 
משמעותית  ירידה  על  מדווחים  שלנו  מהמטופלים  ל-90% 
טיפול.  של  כחודשיים  אחרי  הפסוריאזיס  של  בתסמינים 
משחות  של  שכבות  למרוח  בלי  יום,  להעביר  יכלו  שלא  מי 
חזקות נגד גירודים, מסתדרים היום בלי. אנחנו רואים את נגעי 

והכמוסות  הנוזלי  תודות למשחה, המיצוי  העור מצטמצמים 
הצמחיות שפיתחנו".


כי  מתחילה,  רק  הפסוריאזיס  כשהתפרצות  אלינו  "לפנות 
אלינו  מגיעים  לצערי  לעזור.  שנוכל  יותר  גבוה  סיכוי  יש  אז 
מטופלים אחרי שכבר ניסו הרבה טיפולים שלא עזרו -  מצב 

הפסוריאזיס שלהם חמור ולוקח יותר זמן להקל עליהם".
ייעוץ  לשיחת  לטלפן  מוזמן  פסוריאזיס  עם  שמתמודד  מי 
והרקע  המצב  של  תיאור  אחרי  החברה.  יועצי  עם  חינם 
לפתח  עד  נשלחים  והמוצרים  טיפול  היועץ  מתאים  הרפואי, 
והיועץ  תומכת  לתזונה  המלצות  מקבל  גם  המטופל  הדלת. 

מלווה, זמין לכל שאלה ועוקב אחר התקדמות הטיפול.


        


התקשרו עוד היום לשיחת ייעוץ דיסקרטית בחינם:

 :'לטל
ותוכלו להתחיל לטפל כבר מחר!


ttmisraelcompluspsoriasis



משגעהגרד הזה         אתכם!



צרכנות 
קולקציית איפור במהדורה מוגבלת 

נהדר  עיצוב 
בגנים  הוא 
המותג  של 
כך  קליניק. 
שיתוף  נולד 
ה  ל ו ע פ ה
המעצב  עם 
ג'ונתן  והקדר 

איפור,  מוצרי  של  מוגבלת  במהדורה  בקולקציה  אדלר, 
שהם חובה וייראו מדהים על שולחן הטיפוח שלך לא פחות 
מאשר על פנייך. האריזות הזוהרות בעלות הצבעים העזים, 
הנראות ממש כמו אוצרות יופי יוסיפו לשגרת האיפור שלך 
צלליות  שפתונים,  בקולקציה:  פעם.  מאי  יותר  וסטייל  כיף 

וסמקים.

סדרה מיוחדת לתינוקות 
העדין  העור 
התינוק  של 
להגנה  זקוק 
ת  י ב ר מ
ת  ו כ ר ל ו
לכן  מלטפת, 
ת  ו ד ב ע מ ב
על  שקדו  סנו 
סדרת  פיתוח 
סנו   - בייבי 
ה  מ י ס ק מ
הסדרה  בייבי, 

היחידה בישראל שנותנת מענה כולל לכביסת בגדי תינוקות 
היפואלרגניים,  בסדרה  המוצרים  כל  עדין.  עור  ולבעלי 
רגיש.  עור  לבעלי  מתאימים  ונמצאו  דרמטולוגית  נבדקו 
פעולות  את  ביעילות  מבצעת  בייבי  מקסימה  סנו  סדרת 
הניקיון תוך התחשבות בעורו העדין של התינוק, המוצרים 
מבושמים בניחוחות עדינים של טאלק או שקדים. הסדרה 
כוללת: אבקת כביסה סנו מקסימה בייבי, ג'ל כביסה מרוכז 
מרוכז   care בייבי  מקסימה  כביסה  מרכך  בייבי,  מקסימה 

ומסיר כתמים סנו אוקסיג’ן בייבי ג’ל.

3 קרמים חדשים 
לפני כשנה הציגה קליניק 
משמעותית  דרך  פריצת 
העור,  טיפוח  בתחום 
 Smart את  כשהשיקה 
חכם  סרום   –  Serum
של  העבר  את  הלומד 
עורך ומעניק לו, באמצעות 
בריא  עתיד  פטנטים,   37
נזק  מתקן  הסרום  יותר. 
ניתן  שלא  ונזק  לעין  גלוי 

עדיין לראותו והוא, בדומה לשמו, פשוט חכם. כעת מרחיבה 
וללילה  ליום  קליניק את המשפחה ומשיקה תכשירי לחות 
דאגות  של  רב  במספר  במקביל  המטפלים  עיניים  וקרם 
עור  מראה  גמישות,  אובדן  וקמטוטים,  קמטים  כמו  עור 
בעור.  הלחות  מחסום  של  לקוי  ותפקוד  גס  מירקם  עמום, 
בהבהרה  בלחות,  בהזנה  מסייעים  החדשים  הקרמים 
ובתיקון ניכר לעין במהלך היום וגם במהלך שנת הלילה. כי 
אם את מסוגלת לעשות ארבעה דברים במקביל, גם קרם 
הלחות שלך צריך לעשות זאת: מחליק קמטים וקמטוטים, 
מטפל בגוון עור לא אחיד, מסייע במיצוק, מעניק לחות. וגם 
קרם העיניים: מבהיר, מרים, מחליק מראה מחורץ ומטפל 
הפארם,  ברשתות  להשיג  ניתן  העיניים.  בצדי  בקמטוטים 

אפריל, המשביר לצרכן ובאתר האונליין

 ערכה מפנקת במתנה
במוצרי  מוביל  מותג  סופטקר, 
את  באהבה  מאמץ  תינוקות, 
הרך  הילוד  של  היומיומי  הטיפוח 
ועוזר להורים לשמור על עורו העדין 
לאורך כל שנותיו הראשונות. סדרת 
 - סופטקר  של  החדשה  המוצרים 
לניקוי, רחצה וטיפוח, יוצרים רגעים 
ניחוחות  עם  רוגע  של  מיוחדים 
וחיבור פיזי-נפשי  עדינים ומרגיעים 
בעזרת מרקמים נעימים ומלטפים.  
מתאים לעור רגיש * ללא פארבנים 
* היפואלרגני * נבדק דרמטולוגית. 
שווה  “תמונה  פעילות  במסגרת 

מתנה” בבתי החלמה מותג סופטקר מחלק ערכות מפנקות 
המתוק  תינוקם  של  תמונות  העלו  אשר  לזוכים  במתנה 
צלמי  גם?  לזכות  רוצים  סופטקר.  ממוצרי  אחד  עם  ביחד 
ושלחו  סופטקר  ממוצרי  אחד  עם  המתוק  תינוקכם  את 
לת.ד. 2184 או למייל office@ab-ad.co.il ותוכלו לזכות 
בערכה מפנקת של סופטקר מתנה. המבצע בתוקף עד ט’ 

תשרי תשע”ח )29.9.17(.

דוחות כספיים
הפועלים  בנק 
דוחות  מפרסם 
לרבעון  כספיים 
השני של שנת 2017: 
הסתכם  הנקי  הרווח 

הבנק   .9.5% על  עמדה  להון  התשואה   ,₪ מיליון   812 ב- 
הרבעון  מרווחי  ש”ח  מיליון   325 של  בסך  דיבידנד  יחלק 
ממשיך  הבנק  לקהילה-  ותרומה  חברתית  מעורבות  השני. 
כספיות,  בתרומות  לקהילה  התרומה  בתחום  להוביל 
שהסתכמו  והרווחה  התרבות  החינוך,  בתחומי  במיוחד 
20 מיליון ש”ח.  2017 בלמעלה מ-  במחצית הראשונה של 
הבנק  מעובדי   4,000 מ-  למעלה  עסקו  זו  תקופה  במהלך 

בפעילויות התנדבותיות.

מתחילים לימודים ברגל ימין 
החזרה  לקראת 
הלימודים,  לשנת 
מנהלת השיווק של 
 WeShoes רשת 
בנזינו,  זוהר 
כמה  מעניקה 
בבחירת  טיפים 
לבית  נעליים 
בריאות  הספר. 
של  והיציבות  הגב 

וזה  נועל,  ישיר מהנעליים אותן הוא  הילד מושפעים באופן 
לבחור  חשוב  לכן  בלימודים,  שלו  הריכוז  על  גם  משפיע 
לילדים  וסנדלים  נעליים  “בחירת  ואיכותיות.  נוחות  נעליים 
הנעליים.  למבנה  לב  לשים  יש  רבה.  חשיבות  בעלת  הינה 
בחלקם  ורחבים  מעוגלים  יהיו  הסנדל  או  הנעל  כי  רצוי 
יהיה  הרגל  עקב  את  המקיף  )הסנדל(  הנעל  אזור  הקדמי. 
וכן  יציאה מהנעל בעת הליכה  ולא יאפשר  צמוד אל הרגל 
נעליים  וגמישים:  נושמים  מחומרים  עשויה  תהיה  שהיא 
העשויות מחומרים קשיחים מפריעות לתנועתיות כף הרגל. 
בקרב  לשימוש  מומלצים  אינם  שהוא  סוג  מכל  כפכפים 
ילדים. בעת בחירת הנעליים, חשוב להתאים את צורת הנעל 
המתאימה  המידה  )רחבה/צרה(.  הרגל  כף  ומבנה  למידת 
ונעל שמאל כשהילד עומד.  ימין  נעל  תקבע לאחר מדידת 
שלא  כדי  הנעל,  על  ולהדקם  השרוכים  את  לקשור  חשוב 
ייפתחו ולא ילחצו וכן רצוי למדוד נעליים בסוף יום פעילות, 
ווי-שוז  היום.” ברשת  נטיית הרגליים להתנפח בסוף  בגלל 
ומותגים  בסגנונות  המשפחה,  לכל  נעליים  מגוון  תמצאו 
נוחות  על  החומרים,  איכות  על  דגש  שמים  ברשת  שונים. 

מקסימלית ועל היצע מגוון במחירים שווים לכל נפש.

את מוזמנת לערב מיוחד
מבית  למהדרין  סימילאק 
למהדרין  הפורמולה  אבוט, 
המתקדם  ההרכב  עם 
כמסייע  מדעית  שהוכח 
ולהתפתחות  קל   לעיכול 
להזמין  שמח  שכלית, 
והאימהות  האימהות  את 
עם  מיוחד  לערב  שבדרך 
ומרתקת  חדשה  תכנית 

שייערך במתכונת משודרגת הכולל תכנית חווייתית ביותר 
שבדרך.  ואימא  לתינוק  אם  לכל  שרלוונטי  תוכן  וגדושת 
לאחר  עשיר,  חלבי  בר  הכוללת  בהתכנסות  יפתח  הערב 
חוויתית,  מתוכנית  המשתתפות  תיהנינה  ההתכנסות 
מקצועי  מומחים  פאנל  דיין,  ירון  נעה  של  הומוריסטי  מופע 
פאנל  ייערך  בהמשך  מרתק.  דיגיטלי  טריוויה  ושעשועון 
של  המדעית  המנהלת  דוייב,  רונית  בהשתתפות  מקצועי 
סימילאק, ומנחת ההורים יעל רדליך. תחת הכותרת ‘אימא, 
למשתתפות  תחולק  הערב  בסיום  מסתדרת?’  את  איך 
חבילת שי הכוללת פחית סימילאק למהדרין מתנה. האירוע 
יתקיים בעז”ה ביום שלישי י”ד באלול, 5.9.17, בשעה 19:45 
בבנייני האומה, שדרות שז”ר 1 ירושלים והוא מיועד לנשים 
גיל שנה. ההרשמה  ולאימהות לתינוקות עד  לקראת לידה 
 10:00 השעות  בין   03-5329121 בטלפון  חובה  מראש 
י”ב  ראשון  יום  עד  להירשם  ניתן  אחה”צ.  ל-18:00  בבוקר 

באלול 3.9.17. מספר המקומות מוגבל.

מתחילים שנה מתוקה 
שנת  תחילת  עם 
כולנו  הלימודים, 
בחזרה  עסוקים 
הילדים  לשיגרה. 
ללימודים  חזרו 
ואיתם גם חזר הכריך 
האהוב ביותר ישראל: 
ממרח  עם  כריך 
העולה”.  “השחר 
ילדים  של  דורות 

ומבוגרים גדלו על הטעם המופלא והמוכר, טעם מתוק של 

ילדות שאי אפשר לשכוח. שנה חדשה תיכף נכנסת ואיתה 
גם ההכנות המרובות לחג. החיפוש אחר מתכונים חדשים 
החל ומכל בית עולים ניחוחות מתוקים של אפייה וקינוחים. 
בית  בכל  הנמצא  והאהוב  המוכר  המותג  העולה”,  “השחר 
וקינוחים. ממרח הפרווה  לעוגות  בישראל, מתאים במיוחד 
מעניינים  לשילובים  מצוין  פיתרון  הוא  העולה”,  “השחר 
והמהודר.  המשפחתי  החג  שולחן  את  שיפארו  ומקוריים 
משתמשים  בישראל  המובילים  מהקונדיטורים  רבים 
בממרח למאפים שלהם. סדרת “השחר העולה” למהדרין 
כוללת את ממרח פרווה וממרח חלבי בכשרות בד”ץ העדה 

החרדית לימות השנה.

להתחיל שנה ברגל ימין
בימים אלו חוזרים 
החמד  ילדי 
לספסל הלימודים 
 . ת ו ב י ש י ל ו
ס  ’ ג נ י ל ר מ ש
אתכם  מזמינים 
את  להם  לפתוח 
טעם  עם  השנה 
במיוחד!  מתוק 
להם  הקדישו 
שוקולד  חפיסת 
ס  ’ ג נ י ל ר מ ש

ומייחלות  אוהבות  חמות,  מילים  כמה  בתוספת  יוקרתי 
לשמרלינג  ומוצלחת.  פוריה  לשנה  כוחות  בהם  שינסכו 
ה’רוזמרי’  מסדרת  החל  רחב:  טעמים  במגוון  שוקולדים 
ה’סוליד’  בסרת  המשך  משובח,  פרלין  במילוי  שוקולד   –
הקלאסית הכוללת שוקולד לבן עם שקדים, שוקולד מריר 
ועוד וכלה בחטיפי המינור הנימוחים והמשובחים.  או חלבי 

כשרות מהודרת: בד”צ קהל עדת ישורון – ציריך. 

חוזרים ללימודים – זה מעולה!
החזרה  לפני  רגע 
והחשיבות  ללימודים, 
בארוחת  הגדולה 
ועשירה.  מזינה  עשר 
יוצאת  ‘מעולה’  חברת 
בפרוייקט ‘ארוחת עשר 
זה מעולה’. מה אתם   -
שלכם  לילדים  מכינים 
לארוחת עשר? סנדוויץ 
שוקולד?  או  גבינה 
ירק?  או  פרי  מוסיפים 
משהו  עוד  שולחים 
מה  אלינו  כתבו  בצד? 
ושלושת  מכינים  אתם 
הטובים  הרעיונות 

יזכו במארז של מוצרי מעולה. את הרעיונות שלכם  ביותר 
meulle3@gmail. לדוא”ל:  לשלוח  יש  עשר’  ל’ארוחת 
אלול תשע”ז  י’  עד תאריך:   03-9072426 או לפקס:   com
תערך  ההגרלה  התקשרות.  ופרטי  שם  בצרוף   ,)1.9.2017(
‘מעולה’  מוצרי  בין   .)6.9.2017( תשע”ז  אלול  ט”ו  בתאריך: 
להכנת  ורעיונות  מוצרים  של  רחב  מגוון  למצוא  תוכלו 

סנדוויץ’ טעים, בריא ושילדים לא יסרבו לאכול. 

ארוחות חמות
ם         ע

השניצלים, 
 , ת ו צ י צ ק ה
הפסטרמות 
והנקניקיות 
‘הוד  של 
תוכלו  לבן’, 
ק  נ פ ת ה ל
במקסימום, 
לצד  והכל 

של  בסטנדרט  גבוהה  ואיכות  תזונתיים  ערכים  על  שמירה 
הוד לבן. שימו לב שכל מוצרי הוד לבן עשויים מבשר הודו 
משובח שמומלץ על ידי תזונאיות ובכשרות המהודרת של 
רובין. כך תיהנו מארוחות משפחתיות  בד”צ מהדרין -הרב 
דק  שניצל  בתנור  *חממו  להכנה:  וקלות  מפנקות  חמות, 
פתיתים  אורז,  כמו  קלה  תוספת  הכינו  לבן’,  ‘הוד  של  ענק 
או פסטה, חתכו סלט ירקות טרי והוסיפו חמוצים אהובים. 
חממו  לפירה,  אותם  ומעכו  ובטטות  אדמה  תפוחי  *בשלו 
אלף  ברוטב  ותבלו  חיים  ירקות  חתכו  מעודן,  ביתי  שניצל 
או  בתנור  לחמם  תוכלו  שניצל  המיני  חטיפי  *את  האיים. 
ירקות  של  עשיר  מגוון  לתנור  הכניסו  במקביל  במחבת. 
חתוכים לרצועות דקות בתיבול של שמן זית ומלח, ולאחר 
חצי שעה תוכלו להגיש אנטיפסטי צבעוני וחם לצד שניצל 
טעים וקריספי. *אין כמו חום ואהבה של אמא ואין כמו רוטב 
של  הקציצות  את  חממי  אמא.  מבית  המסורתי  הקציצות 
“הוד לבן” ברוטב עגבניות טעים וביתי, הוסיפי ליד קוסקוס 
מקמח לבן או מלא, ותקבלי ארוחה בשרית ומעלת ניחוחות 

שיזמינו את כוווולם אל השולחן.

הילדים מבלים והכתמים יורדים
קליה  ווניש  עם 
נוסחה  בעלת  גולד 
אשר  עוצמתית 
מסירה כתמים תוך 30 
לאפשר  תוכלי  שניות 
לילדים לבלות ולהנות 
נקיפות  כל  ללא 
על  מרחי  מצפון. 
אבקת  את  הכתמים 

על  השימוש  )הוראות  מים  במעט  מהולה  גולד  קליה  ווניש 
במכונה.  לכיבוס  והכניסי  בלבד  שניות   30 שפשפי  מוצר(, 
הכתם יוצא נקי לחלוטין. במקרה של כתמים קשים יותר או 
בגדים הדורשים התייחסות מיוחדת, מומלץ לבצע תהליך 
של השריה במשך חצי שעה במים שנמהלו עם וניש קליה 

גולד ולאחר מכן לכבס כרגיל.

מגוון רב של סיילים
קרובה  הלימודים  שנת 
לרענן  הזמן  זה  מתמיד 
ולשלוח  הילדים  בגדי  את 
בגד  עם  הילדה  הילד,  את 
את  להתחיל  ורענן  חדש 
התחדשות,  בסימן  השנה 
קדס  הילדים  אופנת  רשת 
ייחודית  גן  קולקציית  מציגה 
בפריטים  שמתאפיינת 
המחירים  במיוחד  נוחים 
סיילים  וכוללים  אטרקטיביים 
את  להכין  כדי  במיוחד 

חנויות  ברשת  החדשה.  הלימודים  לשנת  שלכם  הילדים 
קדס תמצאו מגוון רחב של בגדים לבנות ולבנים, אופנתית 
מבדים  שונים,  בדגמים  פריטים  של  רחב  מגוון  וכוללת 
איכותיים, לתינוקות שרק נולדו ועד מידה 16. לבנים תמצאו 
מגוון מכנסים באורכים שונים ובשלל צבעים, לבנות שמלות 
הילדים  כל  את  שישמחו  אקססוריז  לצד  חצאיות  קלילות, 

ביום הראשון ללימודים.

למה לצאת אם אפשר להזמין מהבית?
מהדרין,  אקספרס 
בו  שיש  אונליין  סופר 
המוצרים.  כל  הכל. 
כל  ההכשרים.  כל 
סופר  של  הייתרונות 
מהבית!  לצאת  בלי 
קנו  מבצע:  והשבוע 
נמס/ארומה/ קפה 
או  גר   200 קצב 

ליטר   1 יטבתה  חלב  וקבלו  עלית  גר’   850/500 שוקולית 
במתנה! קוד קופון: 4587

כל היתרונות בשקית אחת
שנת  לקראת 
החדשה,  הלימודים 
סנו מציעה את שקיות 
סושי,  סנו  המזון 
לכם  המאפשרות 
הכריכים  את  לארוז 
בשקית  הספר  לבית 
לסביבה.  ידידותית 
מיוצרות  השקיות 
 OXO ית גי לו ו בטכנ

של  תהליך  ועוברות  החדשנית,   BIO DEGRADABLE
סביבה  על  לשמירה  שתורם  באדמה,  ביולוגית  התכלות 
לשימוש  נוחה  קרטון  באריזת  ארוזות  השקיות  נקייה. 
יח’   150 של  זוגית  באריזה  להשיג  אחת.  אחת  ונשלפות 

.X 2 נשלפות

מטליות ענק לחות לרצפה 
החופשה כבר מתקרבת לסיומה אבל הבלגן והלכלוך עדיין 
בעיצומם? סנו מציגה  את ריצפז פרש – מטליות ענק לחות 
חד פעמיות לניקוי של הרצפה, המתאימות בדיוק לתקופה 
וריחני  נקי  בית  לקבל  לכם  ומאפשרות  הזו  העמוסה 
במינימום זמן ומאמץ. מטליות ריצפז פרש מנקות ומבריקות 
ומהיר  נוח  קל,  בשימוש  האוויר  את  ומבשמות  הרצפה  את 
המטליות,  מים.  של  גדולות  ובכמויות  בדלי  צורך  ללא 
בניחוח לילך לבנדר,  מגיעות בגודל ענק של 70X40  ס”מ 

נוח  לשימוש 
לכל  ומתאימות 
הרצפות:  סוגי 
טראצו,  קרמיקה, 
פורצלן,  גרניט 

שיש ועוד.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

 א'  באלול תשע"ז 623/8/17

קצרצרים
לקטגוריה  מתרחבת  יטבתה 
מחוץ  לראשונה  ויוצאת  חדשה 
תמרים  ותשווק  החלב  למקרר 

ם  י נ נ ו צ מ
 - מובחרים 
"תמר מג'הול 
עסיסי",  לכל 
הארץ.  רחבי 
כשרות: רובין

חלוה  חטיפי  משיקה  "אחוה"  חברת 
ושוקו- וניל  בטעמים  גרם   50 באריזות 

וניל המכילים 50% טחינה גולמית דלת 
וימכרו  נתרן 
ת  ו ת ש ר ב
ן  ו ז מ ה
של  במחיר 
 1.5  –  1
ם  י ל ק ש

ליחידה

חדש בקניון רוגובין בגבעת שמואל: 
תפריט  המציע  לנדוור  קפה  בית 
המבוסס על טריות ואיכות. כשרות: 

הרבנות גבעת שמואל

פעילותה  מרחיבה  מבושלת  חברת 
במסגרת  חדש  ארוחות  ליין  ומשיקה 
'מבושלת לדרך'. הארוחות מוגשות באריזה 

 , ה ד י מ ע
כולל שקית 
ם  ו מ י ח
 , ם " ו כ ס ו
צורך  ללא 
ה  ר י מ ש ב

בקירור

המעוטר  הישראלי  היקב  'ברקן', 
בינלאומיות, מציג  יין  ביותר בתחרויות 
מארזים חדשים וייחודים לרגל החגים 
שישמשו כמתנות נהדרות למארחים. 

ז  ר א מ ה
ל  י כ מ
ת  כ ר ע
יין  אביזרי 
ת  י ת ר ק ו י

מתנה

יקב טפרברג, , ממשיך להפתיע 
בטעמים  אותנו 
עם  מיוחדים 
חדשים  זנים 
ענבים  של 
את  ומציג 
גריי  הפינו 
 2016 אסנס 
השרדונה  ואת 

אסנס 2016



הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

7  א'  באלול תשע"ז 23/8/17

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

למותג  אוגוסט  חודש  מבצעי 
מגוון  במשביר:  ארדן  אליזבת 
מסקרות ב-139 ₪ במקום 170 
₪. בקנייה מעל 399 ₪ קבלי תיק 
סופרסטארט,  המכיל:  מתנה 
קפסולות  יחידות  ו-7  יום  קרם 
בסופר  נוספים  מבצעים  לפנים. 

פארם. תוקף: 31.8.2017

מברשות  סדרת  להשיק  גאה   IL MAKIAGE
עיניים מקצועיות ואיכותיות במיוחד המיוצרות 
בעבודת יד מדויקת באיטליה לקבלת תוצאות 
המיועדות  מברשות   15 בסדרה  מושלמות. 

לאיפור אזור העיניים

אוגוסט  חודש  מבצעי 
ברשת  ג'יבנשי  מבית 
קניית  בכל  המשביר: 
ג'יבנשי  מבית  מוצר 
איפור  מסיר  קבלי 
 ₪ ב-79  לעיניים 
 ₪ ב-455  קנייה  בכל 
תיק  קבלי  ומעלה– 
קרמים.  המכיל  איפור 

תוקף: 31.08.2017

למותג  אוגוסט  חודש  מבצעי 
פארם:  הסופר  בחנויות   NIVEA
 ₪ ב39  מ”ל   400 גודל  פנים  מי 
59 ₪ קרם לחות אקווה  במקום 
אפקט ב49 ₪ במקום 69  ₪ ועוד

טיים  סיטי  מקבוצת   JACKIEO רשת 
ישתתפו  בו  קיץ   SALE על  מכריזה 
המובילים:  והשעונים  התכשיטים  מותגי 
 PANDORA, TOMMY HILFIGER,
JUICY COUTURE , BULOVA ותכשיטי 

DIAMONFIRE עם עד 60% הנחה

לבית  חזרה  מבצע 
 50% הספר בסקצ’רס: 

על הנעל השנייה 

טיפוח חדשה  בייביז משיק סדרת  לייף 
7 מוצרים המותאמים במיוחד  הכוללת 
ומועשרים  תינוקות  של  העדין  לעורם 
בקמומיל. בין המוצרים: אל סבון, שמפו 

אל דמע, תחליב גוף לעור רגיש ועוד

הקוריאניות  המסיכות  טרנד 
מגיע  העולם  את  שכבש 
בסדרת  לסופר-פארם 
קוריאניות  מסיכות   8
לשימושים  פונקציונאליות 
שונים: לפנים ולגוף. מחיר: בין 

9.90 ₪ ל- 14.90 ₪

מוצרים  סדרת  מציג   AJAX
מושלם:  לניקיון  מתחדשת 
 7 עם   7 אופטימל  אג’קס 
 - מוצר  ייחודיים בכל  יתרונות 
לניקוי עוצמתי, בישום ורעננות 
חדש  מוצר  מקסימלית. 
אג’קס  התרסיסים:  בסדרת 

אקונומיקה 

לתכשיטים  הבורסה  רשת 
של  ייחודית  קולקציה  מציעה 
מתנות לחגים בעיצוב אלגנטי, 
עדכני ובמחירים אטרקטיביים 
פרטי  מחיר  תקדים.  וחסרי 
תכשיטי  של  הקולקציה 

היהלומים– החל מ 610- ₪   

מציעה  כתר 
מהנים  מוצרים 
לילדים, למשחק 
בחוץ  או  בבית 
לחוויה של הנאה 
וכיף. ניתן להשיג 
חנויות  ברשת 
ובחנויות  כתר 

המובחרות

שקוף,   stuff תיק  משיקה   Laline
במסגרת  נוצר  התיק  שימושי.  רב 
‘קווים  עמותת  עם  פעולה  שיתוף 
הישראלית  העמותה  ומחשבות’, 
מחיר:   .ADHD קשב  להפרעת 
19.90 ₪ - 50% מהרווחים לעמותה

לבית  ילקוטים  השנה  מציעה  ‘זברה’ 
ביבוא  דיסני  מבית  היסודי  הספר 
שקלים   99.90 ב-  מאירופה  מיוחדת 
טרולי  תיק  וכן  מימד  בתלת  גן  ותיקי 

ממותג ב- 29.90 שקלים

 SQUIZZ LOOPING בלעדי ברשת בייבי סטאר: טיולון
ומעוצב,  קומפקטי  אחת,  ביד  מתקפל  מצרפת, 
מלאה.  שכיבה  אפשרות  ובעל  לידה  מגיל  מתאים 

מחיר מבצע ברשת בייבי סטאר ובאתר: 1290 ₪

קולקציית  מציגה:  שופרסל 
מגוונת  השנה  ראש 
הבית  מותג  של  ועשירה 
קשת  עם   GALA HOME
עיצוב  סגנונות  של  ענפה 
החג  לשולחן  ופתרונות 

במחירים מוזלים

של  מסיליקון  מתכווצים  כלים 
שליש  לכדי  מצטמצמים  נעמן 
למטיילים  ומתאימים  מגודלם 
ולחיסכון  בחו”ל,  כשרות  שומרי 
במקום במגירות ובארונות. להשיג 

בחנויות נעמן בפריסה ארצית

חדש  אישי  בקבוק  משיקה    BRITA
המכיל פילטר לסינון מים בכל מקום 
צלולים  ממים  ליהנות  המאפשר 
הבקבוקים  את  להשיג  ניתן  ונקיים. 

במוקד המכירות - 9880*

משיקים:   YVES ROCHER
בוטנית  סמקים  קולקציית 
חדשנית  צבעים  בפלטת 
הבר  ורד  שמן  על  המבוססת 
כתום  אדום,  חום,  ורוד,  בגווני 

וסגלגל. מחיר: 62 ₪

גאה   SACARA
להשיק: קולקציית 
וליפ  שפתונים 
 – חדשה  גלוסים 
JUICY. ליפ גלוס 
ב-12   )₪  14.90(
ושפתונים  גוונים 
ב-8   )₪  19.90(
לכיסוי  גוונים 

מושלם

 Celebrate Everyday
קולקציית   Moments
בסבון.  לכם  מחכה  מתנות 
כרית  החדש:  האקססוריז 

מבושמת להפצת ריח

 L‘ORÉAL מבית  לראשונה 
 PARIS: PURE CLAY
לניקוי  חימר  מסכת 
וזוהר  טיהור  אינטנסיבי, 
המשלבת  קטיפתי  במרקם 
טהורים.  חמר  סוגי  שלושה 
מחיר   ₪  69.90 מחיר: 

השקה מיוחד: 59.90 ₪

 PANDORA תכשיטי 
 SALE את  ממשיכים 
עד   - הגדול  הקיץ 
מבחר  על  הנחה   60%
לצד  אייקונים  פריטים 
קלאסיים  פריטים 

במגוון קטגוריות

 MAX המקצועי  האיפור  מותג 
חדשה:  מסקרה  משיק   FACTOR
מסקרה   FALSE LASH EPIC
הריסים  את  המאריכה  מהפכנית 
במיוחד. כעת מוצע במחיר השקה: 79 

₪. להשיג ברשתות הסופר פארם

את  משיק   GOLBARY האופנה  בית 
רחב  מגוון  עם   2017 סתיו  קולקציית 
מחירים:  משתנים.  ודפוסים  צבעים  של 
ג’קטים: החל מ- 259.90 ₪ שמלות: החל 

מ- 199.90 ₪ תיקים: החל מ-129.90 ₪

הבושם  של  להצלחה  בהמשך 
להציג  גאה  קרליין   UNCOVER
 UNCOVER DESIRE את 
הבושם החדש לנשים המאופיין 
וחמים.  אלגנטיים  בתווים 
הפארם,  ברשתות  להשיג 

במשביר ובפרפומריות 



 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

בעקבות בקשת בני משפחות, אנו מזמינים אתכם להרצאתו של

הרב חנוך גבהרד 
מחבר סדרת שיעורים ואגדות חז"ל

מרצה בהדברות וערכים

בנושא:
כיבוד הורים

ההרצאה תעסוק בצד ההלכתי  והמוסרי של המצווה.

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום שלישי, ז' באלול ה'תשע"ז (29/8/17),
בשעה 7 בערב, במפעל הפיס לגיל הזהב, רחוב בעל התניא 34, בני-ברק.

אפשרות לשאלות | כניסה חופשית | הפרדה בין גברים לנשים.

מרכז שקד
תמיכה וסיוע לבני משפחה המטפלים בזקן

מרכז שקד

המרכז פועל בימים ב', ד', ה' 2.30-8.30, יום ג'  18.00-11.00
shakedbb10@gmail.com :טל' 03-6186832 | 03-5092957 | מייל

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גנים

אגף
לשירותים
חברתיים
מח‘ לעבודה
סוציאלית
קהילתית

אגף
תשתיות ופיתוח

המטה לבטיחות
בדרכים

בס“ד

עולים
לכיתה א'

בזהירות ובבטחה

אירוע  של חוויה מיוחדת
לילדות  העולות לכיתה א' ואימהותיהן בלבד.

אירוע  של חוויה מיוחדת
לילדות  העולות לכיתה א' ואימהותיהן בלבד.

הנך מוזמנת לאחר הצהרים חווייתי לקראת עליית בתך לכיתה א',  
שיתקיים אי"ה ביום שלישי, ז' באלול ה'תשע"ז (29,8,17), בשעה 15.45 בדיוק עד 19:00,

באולם הפיס הגדול, בבית הספר היסודי בית-יעקב זכרון–מאיר, רחוב האדמו"ר מגור 29, בני ברק.

בתכנית:

הכניסה בתשלום 10 ש“ח לאמא וילדה שעולה לכיתה א‘ 

1. "אוכל בריא של אימא: הקשר בין תזונה בריאה והקשבה", 
הרצאה ומצגת ע"י תזונאית מקצועית, קופת חולים לאומית, בני-ברק.

2. "יציבות הגוף מגיל צעיר, שמירה על יציבות הגוף, הליכה וישיבה נכונה", 
הרצאה ומצגת ע"י פיזיותרפיסטית מקצועית, קופת חולים לאומית, בני-ברק.

3. "יאיר חוזר לעיר",  סרט והפעלה בנושא זהירות ובטיחות ובדרכים.

אמא יקרה, מטרת האירוע היא להטמיע אצל הילדות כישורי חיים,
ובפרט את נושא הבטיחות בדרכים,

ובכך אי"ה לקיים את הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
הכניסה לאימהות ולילדות העולות לכיתה א' בלבד.
לא תותר כניסה לילדים נוספים, תינוקות ועגלות .

חובת רישום מראש, אצל גב' לאה בן שלום, 03-5776466, או 0548460177.

נשים
יום ראשון ה' באלול
 27.8 בשעה 20:00
מרכז פיס משואות,
רחוב ירושלים 1

בשילוב קטעי שירה 
עוצמתיים, 
מרגשים ומעוררים
עם הגב' אסתי בר נתן

גברים
יום ראשון ה' באלול

27.8 בשעה 20:00
אולם "אור ברכה"

רחוב חזון איש 50

בשילוב קטעי 
גארמען מרגשים

ע"י הר"ר 
אהרן וינטרוב

|הקרנה עוצמתית בלווי מוזיקלי אומנותי |

ניתן להשיג כרטיסים 
מראש בלבד ברשת 
ספרי אור החיים. 
מס' המקומות מוגבל

מחלקת
תרבות
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3-3.5 חדרים

בני ברק
+5 חדריםפנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

+5 חדרים

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

עם מעלית, 4.5 חד', 
מפוארת, בק"4 חזית, 
מעליה 2 חד' גדולים 

+מחסן+גג גדול, לדירה 
חניה בטאבו, 3,000,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

וילות ובתים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)34-34(_____________________________________________

דופלקסים
 סמוך לנחלה ומנוחה, 
דופלקס מפואר, 5.5 חד', 

כ- 140 מ"ר, 2 מרפסות, מיידי, 
1,480,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(תיווך יעקב, 054-4901948

 במרכז, 3 חד', ק"ק, 70 
מ"ר, מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)32-34(אדר נכסים, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', מזגן, מסודרת, 

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

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

052-4834706)32-34(_____________________________________________

 בדקל, 3.5 חד', מפוארת, 
כ- 80 מ"ר, 980,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)32-34(_____________________________________________

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
משופצת ויפה, נוף, מושכרת, 

685,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בהתנאים, דירת גן 3 חד', 
משופצת, חצר ענקית + אופ'. 

_____________________________________________)32-34(תיווך, 055-6770859

 ק"ק 150 מ"ר + 150 מ"ר 
מרפסת 6 חד', 3 שרותים, 

אפשרות לחלוקה ל- 6 יח"ד, 
3,000,000 ש"ח,

054-8446858)32-35(_____________________________________________

054-8408108

בקרית הרצוג ב”ב 
ק”ק כחדשה 136 מ”ר

כולל  ממ׳ד + 2 ח.מקלחת + 3
 ח.שרותים + חצר צמודה 45 
מ׳ר מרוצפת + כניסה פרטית

 ללא2,450,000&
תיווך רק

חדרים גדולים 6

פנטהאוזים ודירות גן

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

 בבר אילן, דופלקס 
מפואר, סלון גדול, גינה 40 

מ"ר, אופציה לתוספת בניה, 
1,280,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
ק"ב, מאווררת ומושקעת, 

משופצת קומפלט, 1,050,000 
ש"ח. תיווך יעקב,

054-4901948)34-34(_____________________________________________

 4.5 חד' בקרית הרצוג, 
100 מ"ר + 14 מ"ר סוכה, 

ק"ב, 1,750,000 ש"ח,
053-5209624)33-34(_____________________________________________

 וילה נדירה משקיפה לנוף, 
8 חד', 430 מ"ר בנוי + 230 

מ"ר גינה ענקית + 2 יח"ד 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

5,500,000 גמיש,
052-3476223)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דירת 
גן, 6 חד', מושקעת ברמה 
גבוהה! מושכרת + יח"ד. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)34-34(_____________________________________________

 בעליון!! דופלקס ענק! 
נוף מדהים! מחיר זול! ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות וילה ברחוב 
רבן גמליאל, 9 חד', הכי גדולה 

בעיר. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)34-34(הנדל"ן, 052-3251213

 דירת 4 חד' + גינה, אזור 
רבי מאיר. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)34-34(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 "שחף נכסים" בבלעדיות, 
באבן גבירול, 3 חד', מושקעת 

+ אופ' להרחבה, נוף,
052-5752500)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 3 חד' 
+ גג בטאבו, אזור איכותי, 
מציאה, 1,300,000 ש"ח. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)34-34(_____________________________________________

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

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

באר שבע
 דירה מחולקת באברהם 
אבינו, מושכרת 3,000 ש"ח, 
645 אלף ש"ח. "אבני דרך" 

_____________________________________________)34-34(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת בדרך 
מצדה, מושכרת 4,700 ש"ח, 

110 מטר במחיר מציאה.
"אבני דרך" משה,

054-3255667)34-34(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים עם השבחה 

עתידית לכל השקעה 
והשקעה. "אבני דרך" משה, 

054-3255667)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחוב הראל, מושכרת, 1,800 

ש"ח, 560 אלף ש"ח.
"אבני דרך" משה,

054-3255667)34-34(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, מעולה 
לחלוקה, רחוב מינץ, רק 595 
אלף ש"ח. "אבני דרך" משה, 

054-3255667)34-34(_____________________________________________

 דירה בשכונה י"א, 3 
חדרים, טובה לחלוקה במחיר 

מציאה. "אבני דרך" משה, 
054-3255667)34-34(_____________________________________________

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

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)34-34(יעקב, 054-4901948 

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

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

 בהאי גאון, דירה 
מחולקת, 100 מ"ר )3 

חד' + 2 חד'(, ק"ב, 
מושקעת ומושכרת 

)טאבו משותף(.
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)34-34(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם דרושים קונים 
למבחר ענק של דירות למכירה 
בתוך ב"ב ופ"כ. 2-3-4 חדרים, 

במחירים טובים, הקודמים 
זוכים, לוייוי עד החוזה, מוטי

 ,054-7477054/03-5444815)34-34(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 מציאה בלעדית באזור 
חברון, דירה מחולקת 
לשני יחידות דיור, רק 

1,200,000 ש"ח, בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

,03-6166105
054-8483810)34-34(_____________________________________________

 באזור ויזניץ, דירת נכה, 
150 מ"ר לקראת היתרים, 

2,500,000, גמיש, לפרטים: 
_____________________________________________)GN)34-34 נכסים, 054-8425797

 הקודם זוכה! בקרית 
הרצוג, 3 חד', ק"ד )בלי( 

משופצת + אופציה 
לגג. *ביואל, 2.5 חד', 

משופצת ושקטה. *בחגי, 
2 חד', ק"א + מעלית 

כחדשה!!! *בחנה סנש, 
דירת גן, 6 חד' + חצר. 

*"אלוני נכסים"
052-7610603)34-34(_____________________________________________

 בלעדי באזור גרונר, 55 
מטר לא משופצת, קומה ג' גג 
בטון + חתימות שכנים + 35 
מטר בצד, 1,250,000. תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב, 054-5500263

 בגבול רמת גן/
בני ברק באזור הגלגל, 
וילה מפוארת ביותר! 

בבניה, כ- 330 מ"ר בוני 
+ גינה מסביב לבית, 

ב- 6,500,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 

במגרש, מפתחות
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)34-34(_____________________________________________

 באהרון-דב, פנטהאוז ענק 
ומפואר, מיידי, 5,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-גן 

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

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

 פנטהאוז 140 + 26 
בגמר בניה, קומה 7, 

מפרט גבוה, קבלן ידוע, 
2.8. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 באזור הרב שך, פנטהאוז 
130 מ"ר, 110 בנוי, 20 מ"ר 
מרפסת, ק"ד )ללא מעלית( 

חזית, 3 כ"א + חניה, 
1,990,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור שלוש השעות, 
דירת נכה חדשה, בבנין 

מפואר, 120 מ"ר בנוי 
+ גינה 40 מ"ר, ב- 

1,800,000 גמיש. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 באזור מימון ד.גג מושקעת 
ומטופחת, 5 ענקית, יפהפיה, 

150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,600,000 ש"ח.

_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברח' מינץ, 8 חד', 
ק"ד וגג עם מעלית 
+ חניה ומחסן גדול 

שאפשר לעשות ממנה 
יחידה, 2,700,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 ברח' רב אסי 
המבוקש, 4 חד' גדולים, 

107 מ', ק"ג ומעלית, 
2 יחידות מושכרות 

ב- 5,200 ש"ח הכול 
משופץ, 3,310,000. 

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

050-5308742 ,5797756)34-34(_____________________________________________

 ברח' מינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, דופלקס משופץ 

מהיסוד, כ- 170 מ"ר 
כולל מרפסות + מעלית 
)הסכמה ליחידת דיור(, 

ב- 2,600,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 באליהו הנביא/רבי 
עקיבא, 190 מ"ר, דופלקס 

חדש, מפואר ומושקע, 5 חד', 
יח' הורים, סוכה מרווחת, 

מטבח פסח + יח"ד מושקעת 
במיוחד, מושכרת ב- 3,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח, גמיש, 
053-3169939)34-35(_____________________________________________

 מציאה! באבן שפרוט, 
ענקית, 2 + 3 + גג, 200 
מ"ר, משופצת."אביחי - 
_____________________________________________)34-34(מתווכים" 03-5701010

 באזור מנחם/בן-גוריון, 
דירת-גג, כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 4 חדרים-למטה כ- 
95 מ"ר + חדר וגג-גדול 

למעלה כ- 95 מ"ר, 
חזית, 3 כ"א + מעלית 

+ חניה, 2,430,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק 
השקט, דירת גג, 

170 מ"ר, 5 חדרים, 
שמורה, ק"ד + מעלית 

+ חניה, 2,650,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 03-5791514

 ליד רמת-אהרן, 5ח', 
חזית + מעלית, בנין איכותי, 

2,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

 5 חד' גדולה ומרווחת 
ברמת אהרון/כהנמן, 

ק"ג, חזית, פרטים בתווך 
_____________________________________________)34-35(אשכנזי, 03-5791770

 ברח' חזו"א/עזרא, 6 
חד', בק"ה, חזית לפראק, 

מחולקת ל- 4 + 2 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-34(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק/
הבנים, 5 חד', גדולה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 4 כ"א 
+ חניה, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

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

+ מעלית + חניה, מרפסת 
שמש, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 לא להאמין! לגור 
ולקבל שכירות! 

באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)34-34(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! בפרדו 
ענקית, 5 חדרים כ- 140 

מ"ר במצב מצויין, 
ק"ד, חזית + חניה, 

מיידי, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 באזור רמבם בסיום בניה, 
5 חד', 130 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק'5 + מעלית, נוף 
מרהיב, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 ירידת מחיר בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 

אופציה לבניית סוכה, קו'1, 
מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 ברב-אשי, 4 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
מציאה! "מקסימום" 

052-7683068)34-34(_____________________________________________

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

מרפסת שמש - 10 מ"ר, 
קומה ב', חזית, מהממת 
+ יחידת הורים + מעלית 

וחניה. "מקסימום-נדלן"
054-4340843)34-34(_____________________________________________

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

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

053-3128884)34-34(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מטופחת, מאווררת + מ.שמש 

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 מרווחת + 
סוכה, ק"ב + מעלית, חזית 
פינתית, פתוחה מאוד! בנין 

איכותי! מיידי, 1,820,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)34-34(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה, 

שמורה, 2,100,000 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון, 4 חד', 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית + אופציה 

להרחבה 85 מ"ר כולל רשיון, 
משופצת, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בעמק יזרעאל, 
4.5 חד', כ- 100 מ"ר, 
סוכה, מעלית וחניה, 
מ.שמש, 1,450,000 

ש"ח. אפיקי נדל"ן בועז,
054-8474843)34-34(_____________________________________________

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

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

אבוחצירא, מחיר מעולה, 
_____________________________________________)34-34(הקודם זוכה, 054-7477054

 בלעדי! בהרצל 
בבנין חדש, 4 חדרים 
+ סוכה, מושקעת, 

חזית, ק"ג + מעלית + 
יחידת-דיור בק"ק 35 

מ"ר )מושכרת ב- 2,200 
ש"ח(, 2,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בהזית, 
4 חדרים + סוכה, 

חזית, ק"ג + מעלית 
+ חניה, 1,820,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל 4 
חדרים, משופצת, 100 

מ"ר, ק"ק + חצר גדולה, 
חזית, 2,250,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בשלוש 
השעות בסיום בניה, 

4 חדרי, ק"ד, חזית + 
מעלית, 1,670,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 באמצע בנייה בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, ק"א, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בסורצקין, 4 חד', ק"א, 
חזיתית + אופציה, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בהרצל, 4 חד', 3 כ"א, 
חדשה + מעלית, 1,750,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

 4 חד' + בחידושי הרים + 
אופציות ושטח בחצר, ק"א, 
_____________________________________________)GN)34-34 נכסים, 054-8425797

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

105 מ"ר, ק"א ו- ק"ב, חזית, 
מיקום מצוין, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! במתתיהו בבניין 
חדיש, 4 חד' + מרפסת שמש, 
ק"ג + מעלית + חניה, 3 כ"א, 

1,980,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 87 
מ"ר, ק"ב + חניה + הכנה 
למעלית, משופצת ברמה 
גבוהה, 3 כ"א + מחסן, 
1,990,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)34-34(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

+ מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת מאוד כולל ריהוט, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 2,200,000 ש"ח. 
*באזור יואל, 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"ק מוגבהת, חדשה, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)34-34(_____________________________________________



א’ - ג’ באלול תשע”ז  23-25/8/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

 ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

חיפה

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

וילות ובתים

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

תל אביב

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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

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

וילות ובתים

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

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

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

בני ברק

לפרסום
03-6162228

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

סוכה + מעלית. 5,500 ש"ח 
_____________________________________________)32-34(תיווך שמואל, 054-8040055

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

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

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

מעלית, חזית ברח' הרב 
יצחק ניסים, לממושכת, 

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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 המחיר הוזל 
רש"י/ שפת אמת, 4 

חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 

1,900,000 ש"ח 
גמיש, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

שמשמ, חזית לגינה, 
גדולה, כולל מחסן וחניה 
2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 3 חד' בשלמה בן יוסף 
בבלעדיות כ- 60 מ"ר 

משופצת, סוכה, מעלית, 
חניה בטאבו.

יוסף אורלינסקי רי/מקס 
_____________________________________________)34-34(ב"ב 050-4174049

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

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

054-4566453)34-34(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח - נאור נכסים, 
054-4566453)34-34(_____________________________________________

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

עם חצר של כ- 30 מ' עם 
אופ' להגדלה של 20 מ', 
1,320,000 ש"ח גמיש. 

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

,03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

כרמיאל
 ברח' הגפן, 3 חד', ק"ב, 

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

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

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

03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)33-33(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(חניות, 03-9301122

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

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

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

03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

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

 אנגלו-סכסון בכ. אברהם, 
4 חדרים + חניה, מעלית 

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

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

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

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט כול 

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

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

_____________________________________________)33-33(משופצת! 03-9301122

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

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

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

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

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

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

1,150,000 ש"ח,
052-8045458)34-34(_____________________________________________

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

לחלוקה להשקעה,
_____________________________________________)34-34(780 אלף, 050-3202551

צפת

 ברח' ירושלים/יהושע 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר, מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה, מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770 יואל
052-5555884)34-34(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 באברבנאל, קומה ב' 
60 מ"ר, 3 חדרים + סוכה 

- יפיפיה - בהזדמנות!
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)34-34(_____________________________________________

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

03-5791514)34-34(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)34-34(_____________________________________________

 בבניה באזור אבטליון! 3 
יפהפיה מאווררת, ק"ד, חזית 
+ מעלית, 1,550,000 ש"ח! 
_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצי' 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-34(_____________________________________________

 הזדמנות חד 
פעמית!!! בית פתוח 

ללא עמלת תיווך, 
בתאריך 30/8/2017 
מהשעה 17:30 עד 

לשעה 20:00, בבן גוריון 
67 ב"ב - פונה לטבריה, 
דירת 3 חדרים, קומה 3, 

80 מ"ר. דוד גרוס
_____________________________________________)34-34(רי/מקס, 050-4122744

 תיווך בהזדמנות, 3 חדרים 
אזור השניים, פ"כ, קומה 

ג', משופצת, כ- 65 מ"ר + 
אופציה גדולה, הקודם זוכה, 

1.35 מליון, גמיש, -054
_____________________________________________)34-34(7477054/03-5444815, מוטי

 תיווך למכירה בהזדמנות, 
3 חדרים באזור אבוחצירא, 

כ- 65 מ"ר, קומה 4 + אופציה 
על הגג, משופצת קומפלט 

כולל ריהוט, 1.35 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה,

054-7477054/050-5765449)34-34(_____________________________________________

 בדמי מפתח ברח' 
חזון איש/הירש, 3 חד' 

מרווחים, 3 כ"א משופצת 
מהיסוד ברמה גבוהה, 

חזית, 1,400,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 למהירי החלטה 
לקראת בניה בהשניים 

פרדס כץ, דירות אחרונות 
3 חדרים בבנין מפואר, 
קבלן אמין, מפרט טכני 

עשיר. להב נכסים,
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 מציאה! במנחם בגין 
ליד הגשר, כ- 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה שלישית 

ואחרונה, גג בטון + 
הסכמה לבניה! מיידי, 

ב- 1,260,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)34-34(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)34-34(- מתווכים" 03-5701010

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)34-34(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! מציאה 
בטבריה, כ- 3 חדרים, 

60 מ"ר, ק"א, 
משופצת, מושקעת 
מהיסוד, 1,460,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

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

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)34-34(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

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

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

"רי מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' מרווחת 
בז'בוטינסקי עורפית לב"ב 

+ הול גדול, בניין אברכים + 
אופצייה לסוכה, 1,370,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 מציאה למביני ענין 
בתחום, דירה 80 מ"ר, 

3 חדרים, קומה ב' 
ואחרונה, רחוב רשי עם 
אופציה לבניה על הגג, 

רק 1.8. תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הגרא, 3 
חד', ק"א + מעלית, חזית 
+ חניה מקורה, שמורה, 

1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

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

אברכים, קומה א', משופצת, 
1,295,000, כ- 77 מטר. תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהזדמנות באזור 
טרפון, 3.5 חד', מסודרת 

ויפה, 3 כ"א, סוכה + 
מעלית, 1,600,000 ש"ח. 

בבלעדיות מפתחות 
במשרד "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56, 03-6166105, 

054-8483810)34-34(_____________________________________________

 בפ"כ, 3 חד', שמורה 
ומסודרת בבנין יפה 

ומטופח, רק 1,230,000 
ש"ח, בלעדי מפתחות 

במשרד "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56, 03-6166105, 

054-8483810)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בטרומפלדור, 2.5 
חד', כ- 65 מ"ר, מסודרת, 

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)34-34(אדוארד

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-34(דסקל, 050-5926021

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

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

050-5926021)34-34(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס 6 חד', 200 מ"ר 

+ מרפסת שמש + גג 90 
מ"ר, משופץ מהיסוד. "רי/

מקס" - משה דסקל,
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 ביוסף, 90 מ"ר, חדשה 
לגמרי, מחולקת ל- 2 כולל 
חצר, 80 מ"ר בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)34-34(_____________________________________________

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך - לאנ"ש ידידיה-
_____________________________________________)34-34(לוינגר, 0527-166-160

 בית פרטי מחולק ל- 5 
דירות מושכרות סמוך לקרליץ, 

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

_____________________________________________)34-34(לוינגר, 0527-166-160

 בשז"ר מהבוקש, 160 
מ"ר, 5 חד', משופצת.

תיווך - לאנ"ש ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)34-34(_____________________________________________

 באזור קרלין-צאנז, 3 
חד', ק"א, משופץ 67 מ"ר, 

590,000 ש"ח. תיווך - לאנ"ש 
_____________________________________________)34-34(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 בנווה צבי בר אילן, 
3 וחצי חדרים + 2 

מרפסות סוכה, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

מוארת בכיוונים טובים 
1,890,000 ש"ח,

054-6699870/69)34-37(_____________________________________________

 בנשיאים, דירת גג, 6 
חדרים, יפה ומסודרת, חדרים 

גדולים, מטבח מושקע, יחידת 
דיור בגג + חדר נוסף + גג 

כ- 80 מטר עם כניסה נפרדת, 
2,200,000. אתי,

054-3320655 תיווך דרים 
_____________________________________________)34-34(טרגט

 בבנין מטופח ברחוב 
הקיש, דירת גג, 3 חדרים + 

מרפסת גדולה, קומה 3 ללא 
מעלית, כניסה נפרדת לגג 
וחניה בטאבו, 1,430,000 - 

אתי, 054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בכץ, 5 חדרים משופצ, 
יחידת הורים, מרפסת שמש, 
סוכ המלאה, מטבח מסודר, 

1,890,000. אתי,
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)34-34(טרגט

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

_____________________________________________)34-37(מרפסת, 054-3178318

 4 חד' במונטיפיורי, קומה 
א', משוקעת כחדשה, מרכזית. 

1,380,000 ש"ח. יריב,
052-2757378. גיא,

054-4761147. ודים,
052-5785978)34-34(_____________________________________________

 4 חד' בהדר גנים, 
מושקעת, קומה א', מרפסת 
שמש נוף ירוק, 1,390,000. 

יריב, 052-2757378. גיא, 
054-4761147. ודים,

052-5785978)34-34(_____________________________________________

 4.5 חדרים אזור 
מעולה ודתי, משופצת 

ויפה, ק"ק + יציאה 
לחצר, כניסה רחבה, 

050-5483322)34-34(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חדרים, מיקום מצויין, 

050-6925400)34-34(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, בבנין יפה 
ומטופח, 4 חדרים, מדהימה, 
94 מטר, משופצת קומפלט, 
מיזוג, מעלית וחניה בטאבו, 

1,690,000. אתי,
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)34-34(טרגט

 בניימן בבנין חדיש, 
4.5 חדרים, מסודרת, סלון 

גדול ומטבח מושקע, ממ"ד 
ומרפסת שמש, סוכה מלאה, 

מיזוג מרכזי, מחסן פרטי, 
1,890,000. אתי,

054-3320655 תיווך דרים 
_____________________________________________)34-34(טרגט

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)34-34(- משה דסקל, 050-5926021

 בברנדה מעלית, חניה 
משוקעת מאוד, 1,550,000. 

יריב, 052-2757378. גיא, 
054-4761147. ודים,

052-5785978)34-34(_____________________________________________

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

050-6925400)34-34(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 3.5 חדרים, 
גדולה, חצי החדר במקור, 

מסודרת, קומה 2 ללא מעלית, 
חניה בטאבו, 1,430,000. אתי,

054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 לרציניים בלבד, 105 
מ"ר, 5 חד', משופץ 

כחדש, כל התוספות, 
פינתי, אזור מתחרד 

מטופחת, 850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה! 70 מ"ר, 3 

חד', קרקע גינה, יח' 
דיור, ראשון לנוף, אזור 

מתחרד, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(ניסים, 053-7666027

 מציאה בהזדמנות! 3 
חד', משופצת, מרפסת 
ענקית, אופציה לבניה 

של 80 מ"ר אזור מתחרד 
ומבוקש, 670,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

 מציאה! 3 חד', 60 
מ"ר, קומה 2, במצב 

במעולה, נוף, אזור 
מתחרד, 490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

 במרכז ת"א, דירת 2 וחצי 
חדרים ברחוב מלצט 19 פינת 

שנקין, זקוקה לשיפוץ,
קומה שלישית בלי,

054-7195955)34-37(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מפואר ביותר! בכהנמן 
אזור מכבי אש, פנטהאוז 
כ- 170 מ"ר + מרפסות 

4 כיווני אויר + ריהוט 
יוקרתי, מיידי, ב- 10,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)34-34(_____________________________________________

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

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

ק"ג )ללא( + חניה, 7,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
4 חדרים כ- 100 מ"ר, 

חזית, שמורה, ק"ג, 
נוף, מיידי, 5,300 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 נדירות! בנורוק! 
ובאברבנאל! 3 חד', 

85 מ"ר, חזית, מעלית. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם, 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת, 

חזית + חניה, מיידי, 
4,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בחתם סופר בבנין 
חדיש, 3 חדרים, ק"ב + 
מעלית + חניה, מיידי, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 אבטליון, ק"ג, 55 מטר, 
משופצת, מטופחת, מרוהטת, 

054-8403839 ,3,900)34-34(_____________________________________________

 יחידת דיור 3 חדרים 
מפוארת חדשה וממוזגת 

מרוהטת קומפלט
ברחוב הרב שך 4200 ש"ח

050-4112311)34-34(_____________________________________________
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+5 חדרים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

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

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

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-33/18(_____________________________________________

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

מגרשים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

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

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

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

עקיבא פינת חזו"א, מיידי
054-6379570)34-37(_____________________________________________

נתיבות

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

050-4123655)31-34(_____________________________________________

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

050-4123655)31-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

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

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

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

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

052-7158998)32-35(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

054-2300995)32-35(_____________________________________________

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

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

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

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

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

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

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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

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

2,500 ש"ח.

050-5308742

עמנואל

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

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

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

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

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

וממוזגת, 1,750 ש"ח,
054-8537501)33-37(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 מציאה למשקיעים 
וזריזים!!! בגן ורשא מחולקת 

ל- 2, מפוארות, מניבה כ- 
7,000 ש"ח )כ- 80,000 ש"ח 

שנתי!!!(, רק 1,970,000, 
לחטוף!!! תיווך,

050-4160390)33-36(_____________________________________________

אולמות
 למכירה/השכרה אולם 

250 מ"ר בגבעת שאול 
בירולשים לכל מטרה,

050-5758688)33-36(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-34(4616070 )תיווך(

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

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

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

_____________________________________________)33-34(מטרה, 054-5634160

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

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

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

052-7641985)33-34(_____________________________________________

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

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

 בטרומפלדור 3.5 
חד', גדולה, מזגנים, דו"ש, 

משופצת, 3 כ"א, אזור 
_____________________________________________)33-36(מבוקש, מיידי 052-3458886

מבחר צימרים ממוזגים
+ גקוזי + בריכה

054-8818699

חדש בטבריה 
קרוב לחוף הים

 במקובר, יחידת דיור, 
2 חדרים, משופצת 

כחדשה + ריהוט מלא, 
ק"ק, 3,000 ש"ח כולל 
ארנונה. **ברב קוק, 2 
חדרים, 40 מ"ר, ק"ק, 
3,000 ש"ח. **ברבי 
יוסי, 2 חדרים, כ- 35 

מ"ר משופצת ומרוהטת, 
2,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

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

1-1.5 חדרים

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

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

 יח"ד ברח' ירושלים 
כחדשה, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, 

דוד"ש, מעלית, מיידי, 
050-9375052)31-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)34-35(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח, גמיש. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 במרכז, 1.5 חד' + 
מרפסת, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח כולל 
הכול, חדר יפה, ממזוגת, לפני 
_____________________________________________)34-35(שעות/יומי, 054-8435119/7

 בקהתי, 4 חד', ק"ב, 2 
כ"א, מעלית, נוף, 3 מרפסות, 

2 שרותים מיידית, 6,500 ש"ח, 
03-6165062)34-35(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 5 חד', סוכה וחניה, 

_____________________________________________)34-34(מומלץ, 050-6925400

 בטרומפלדור פ"ת, 3.5 
חד', גדולה, ק"ב, מזגנים, 

דו"ש, משופצת, 3 כ"א, איזור 
_____________________________________________)34-36(מבוקש, מיידי, 052-3458886

FOX  נדל"ן בעמישב 
צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 

יפה ומשופצת, מיידי,
050-6925400)34-34(_____________________________________________

צפת
 ברח' ירושלים 

המבוקש, דירה חדשה 
מקבלן, 150 מ"ר, 4/5 

חד', מעוצבת אדריכלית, 
4,300 ש"ח. שניר,

052-2888181)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בשכונת מאור חיים 
המבוקשת, 3 חד', 65 

מ"ר, מצב מעולה, נוף, 
מעלית, 1,800 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 מחפשים יח"ד להשכרה 
באזור פ.כץ-קרית הרצוג ל- 3 

_____________________________________________)34-35ח(חודשים, 054-8414147

 למכירה/השכרה 250 
מ"ר בגבעת שאול בירושלים 

_____________________________________________)34-35(לכל מטרה, 050-5758688

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

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 חנות לעסק בסמוך ממש 
לנחלת יצחק. ישראל אלבלינק 

_____________________________________________)34-34(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 052-6108041

 להשכרה חנות 35 מ"ר 
ברח' ר' עקיבא בפסג' + חלון 

_____________________________________________)34-35(ראווה בחזית, 052-7642181

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

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

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)34-34(ארי, 052-5554201

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)34-34(ארי, 052-5554201

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 2,700 
ש"ח גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

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

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

מבנים
 התפנה מבנה 200 

מ"ר לכל מטרה, קומה 
_____________________________________________)34-34(שניה. דוד, 052-7179263

 להשכרה משרד ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 053-3133183

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בכל 
רחבי העיר, חלקם מרוהט 

 BA במחירים מצחיקים. תיווך
יזמות, דורון, 054-4989159, 

03-6138886)34-34(_____________________________________________

 משרד מפואר 
להשכרה, 80 מ"ר במרכז 

העיר, קומה א' עם 
מעלית במחיר מציאה, 

אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר, קומה 
א' למשרד או לעסק ליד 

רבי עקיבא, רק 2,400 
ש"ח. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

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

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

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כפר חב”ד
 וילת נופש מפוארת, 

מאובזרת וממוזגת + 
בריכה, עד 12 איש, ליומי 

_____________________________________________)34-37(ושבתות, 054-6207770

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

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

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

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

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

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

052-5310051)33-36(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

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

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

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

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

050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

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

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

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

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

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

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

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

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר זוגי מאובזר, ממוזג 

ונקי + חצר ונוף, מרחק 
הליכה מהעתיקה,

052-3455254)12-38(_____________________________________________

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

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

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

שלומית

מכירת רכבים

קיה

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

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

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

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

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

רפדים

שיפור הראייה
 שיפור הראייה 

בדרך הטבעית ללא 
משקפיים, עדשות 

מגע, או ניתוחים, טיפול 
בליקויי הראייה ומחלות 

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

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

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

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

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

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

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

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

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

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

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

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

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

סת”ם

סובארו

סקודה

 סובארו 2008/2007 
אוטי, שמורה ומטופלת, ללא 

תאונות, חסכונית + טסט 
לשנה, 17,900 ש"ח,

054-9919718)33-33(_____________________________________________

 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, 2014. 7 אוטומטי, 

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

_____________________________________________)33-33(48,000 ש"ח, 050-5595360

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

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

לפרסום
03-6162228

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

אפשרות להסדר מקופת 
_____________________________________________)34-37(חולים, 052-7142999

 צימר בוטיק בלב צפת 
העתיקה החל מ- 500 

_____________________________________________)34-34(לזוג. יובל, 050-2777611

סוכן השכרת רכב   

050-5765449
052-7123419

בארץ ובחו“ל
ללא חיוב

שבת 
ויום טוב

מגיל 21 +

שנה רשיון
סניפים בכל הארץ

מטבחים
 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

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

אבידות

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

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 בט"ז בתמוז נפל מידי 
שעון עם רצועת מתכת לבן 
בפתח האולם ארמונות חן, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4179960

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 לפני שנתיים נמצא 
שרשרת ביום ההילולא של 

הבבא סאלי וכן למעלה מעשר 
שנים נמצא צמיד בגני יהושוע, 
_____________________________________________)32-33ח(050-4116085, 050-4111985

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

 נמצאו מצלמה ונגן בחניון 
של גן סאקר בי"ז אב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 נמצא שעון יד של אישה, 
בחוף הנפרד בהרצליה,

_____________________________________________)33-34ח(050-4119420, 050-8676410

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 ביום ג' תמוז אבדה 
מזוודה מלאה באביזרי ריקוד 
לחתונה ליד אולמי מונדיאל, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8455462

 אבד שעון סווטש בפארק 
רידינג ביום חמישי י"ד אב,

_____________________________________________)33-34ח(03-6169430, 052-7687605

 נאבד לנו בפרשת עקב, 
שקית בתוכו פאת קאסטם 
_____________________________________________)33-34ח(ובגדי תינוק, 052-7131797

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

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

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)34-35ח(052-7184967, 052-7645768

 אבדה מזוודה כחולה 
בכ"ג באב בקו 400 לבני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

וסרטים וכן צידנית בצבע סגול, 
_____________________________________________)34-35ח(053-3110797

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

_____________________________________________)34-35ח(אב, 052-7606640

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים, -072

,2122243
_____________________________________________)34-35ח(052-7625321/2

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

פרשת חקת )תאריך ז' תמוז( 
ימסר ע"פ סימנים: -052

_____________________________________________)34-35ח(3073826

 אבדו זוג תפילין ביום 
חמישי בחניון של החוף הנפרד 
בטבריה, המוצא יתקשר -050

_____________________________________________)34-35ח(4136764

 אבד לפני חודשים צמיד 
זהב לבן באיזור שכונת נאות 

יוסף, ב"ב, 054-8433334, 
_____________________________________________)34-35ח(050-4190717

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה באוטובוס מבית 
שמש לירושלים ביום חמישי ח' 

_____________________________________________)34-35ח(באב, 052-7650239

 בכ"ה באב נשכח בקו 
189 מחשב נייד יקר ערך, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4127112

 ביום שלישי 15/8 נאבדו 
בחוף שרתות שתי טבעות 

זהב, אחת נישואין זהב צהוב 
ואחד זהב לבן, דקה, המוצא 

הישר יתקשר לטלפוןף
_____________________________________________)34-35ח(052-6670612

 אבד צמיד זהב יקר מאוד 
לבעליו כנראה בפארק המים 

חפץ חיים או בפארק ברכפלד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8418483

 אבדה מצלמת קנון 
בצבע שחור באוטובוס אגד 
עם מדבקה, כתובת בחו"ל, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8476982

 אבד תיק סגול בי"ח אב 
בחניה במפלי פרוד ליד מירון, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7135117, 050-4166530

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175, צבע אפור, נרתיק תכלת, 
באוטובוס/בחפץ חיים בחודש 
_____________________________________________)34-35ח(תמוז תשע"ו, 052-7145526

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)34-35ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)34-35ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרוש פגוש לעגלת בייבי 
ג'וגר יחיד ובייבי ג'וגר תאומים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 דרושים גלגלי עזר 
_____________________________________________)34-35ח(לאופניים, 058-3245685

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"ומתוק האור" בתרומה/בזול, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)34-35ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש למסירה תיק לאורגן 
_____________________________________________)34-35ח(ביתי, 052-7163504

 מעוניין בש"ס שוטנשטיין 
במצ בחדש במחיר מוזל/

_____________________________________________)34-35ח(תרומה, 052-7171872

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

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

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

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

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

 לאברך דרוש שולחן כתיבה 
סת"ם בתרומה או במחיר 

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

 מעוניינים במקפיא של 
גלידות קטן, מצב מצוין בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8474221

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

 מעוניינים לקנות 
חוברות "בוסתן" - של טבע 

ו"התחדשות" של הרב אליעזר 
_____________________________________________)33-34ח(ברלנד שליט"א, 052-7168623

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות אקורדיון 
משומש במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(052-8459091

 דרושים כיסויים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים + גלגל 

_____________________________________________)33-34ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במצב מצוין עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)33-34ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)33-34ח(054-8448008

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרוש שולחן סופרים במצב 
טוב לסופר סת"ם במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סמלי, לפרטים: 058-3275156

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)33-34ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה, 052-3595314



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה א’ - ג’ באלול תשע”ז  23-25/8/2017   

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

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

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

ריהוט

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

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

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

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

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

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

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

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

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

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

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

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

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

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

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

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

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

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

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

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

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

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

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

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

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

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

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

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

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

_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

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

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

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

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

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

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

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 תנורי ספרילות כחדשים, 
30 ש"ח כל אחד,

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

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

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

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

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת "נס קפה" חדשה 

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

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

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

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

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

_____________________________________________)32-33ח(050-4149122

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

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

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

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

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

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

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

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)32-33ח(מבשט 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 מגן לא כשר, 

_____________________________________________)32-33ח(230  מי-ם, 058-3216830

 מזגן במצב מצוין, 2.5 
כ"ס טורנדו, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה, ללא שימוש, עוצמת 
קול גבוהה, רק 500 ש"ח, 2 

_____________________________________________)32-33ח(רמקולים, 052-7682482

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן עץ מלא, צמוד 
לקיר )ללא רגלים(, מתקפל, 
כחדש, מידות: 79X59, ב- 

130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-2633790

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים, כחדש, 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4119140

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8447917

 מזרון ליחיד נקי ושמור, 
מידות: 90X1.80, עובי 20 

_____________________________________________)32-33ח(ס"מ, 100 ש"ח, 03-9307308

 שולחן סלון מעץ טבעי 
)באמצע זכוכית(, כחדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-9337411

 ארון 4 דלתות מעץ לבן 
)2.40X1.60( במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 050-6235101

 )70X2.20( מזנון לסלון 
מעץ, ויטרינות, במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-9337411

 למסירה פלטת שבת 
גדולה במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 אורגנית yamaha, גיטרה, 
פוף גדול, מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח. כל 
היתר - 100 ש"ח לאחד. הכול 

ברמת גן גבול ב"ב. מיטל, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4980062

 נתב אלחוטי - מודם, 
חדש באריזה, במציאה! 290 

ש"ח, 052-7120430
_____________________________________________)33-34ח(052-7692779

 מכונת כביסה פ.ץחתון, 3 
שנים בשימשו, חב' אלקטרה, 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
וריפולי, 4 מדפים + מגירה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

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

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 למסירה: לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)33-34ח(054-8477988, 03-5740224

 קונסולת משחקים 
גיימבוי + מצלמה + נגן + 

הקלטה ועוד, 99 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(053-3199061

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד לעבודה, 
כתיבה וצפייה במצב טוב, רק 

ב- 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-3281503

 מקרנצ'יק חדש באריזה, 
מזכיה + קלטת, בחנות 304, 

אצלי - 283 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(03-6770158

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

GPS  כחדש, בשויי 750, 
נמכר ב- 400, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(052-7178725

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 צדדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 למסירה מיחם גדול חדש 
לא חשמלי, 14 ליטר, 26 

קוטר, תרומה לישיבה,
_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה רדיאטור 9 
צלעות, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 טוסטר אובן מצב מצוין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 למסירה, שעון מעורר, 
צלצול חזק ביותר,

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה וילון סטן שמנת, 
_____________________________________________)33-34ח(2 מטר, 052-7168623

 בטריה למחשב נייד, מטען 
למחשב נייד ותיק חדש, 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 דלתות, רק 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח! 058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת אלחויים 
של מקרוסופט, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מכשיר קשר כחדש, סוג 
מעולה, רק 180 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 אורגן ימאהה מודל 443 
כחדש, חצי מחיר, 500 ש"ח, 
עדיין עם האריזה + אחריות, 

_____________________________________________)33-34ח(054-3456413

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8413099

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120( מעץ לבן, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)195X85(, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 מזרון כפול, ספוג פולימרי, 
קפצי פלדה פוקט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7909362

 מיטה יהודית, מצב מצוין 
עם ארגז מצעים, 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן מחשב + צג 
מחשב, 90 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

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

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 תחתית הייריזר במצב 
מצוין, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(03-6749553

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון, במצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, חדש, 60 ס"מ רוחבה, 

אפוקסי אפור, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6309092

 6 כסאות עץ מלא, 
מרופדים במצב מצוין, בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 052-7121389

 שולחן אוכל יפהפה במצ 
במצוין בפ"ת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-5303037

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 500 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)33-34ח(050-6538811

 מיטה מעץ 90 ס"מ רוחב 
+ ראש + ארגז, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

X2  בסיס מעץ, מצב חדש 
למיטה יהודית, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 שולחן למטבח + מגירות, 
מצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3286875

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לטיולים, באריזה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א, 050-5206337

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

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

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

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)32-33ח(050-6778763

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

_____________________________________________)32-33ח(הודעה

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

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

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי ערכה ללימוד אידיש 

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

 דרוש חלקים לפאלפון 
נוקיה 208 לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

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

03-6880091
050-3131740/1

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( 
KENNEDY בהזדמנות 

חד פעמית, 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 XEROX מדפסת 
כחדשה, קומפקטית, ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7681254

 מכונת תפירה תעשית 
_____________________________________________)34-35ח("זינגר" 052-7693094

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 אורגנית ימהה, 500 ש"ח, 
רמת גן גבול ב"ב,

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 אורגן ימהה - מציאה 
PSR710 עם מלא מקצבים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 2 מסקרות ועפרון חדש 
 ,LORIAL ,בקופסא, 60 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(טל': 058-3245685

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-7432035

 טאבלט נאון 7 אינץ' 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פרוז'קטור 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(חדש, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 חדש מאוורר טורבו "20, 
_____________________________________________)34-35ח(200 גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מסך "24, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "32, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תנור סוואטר משולב 
במצב מצוין למסירה, -02
_____________________________________________)34-35ח(5383155, 050-6290069

 תנור אפיה בילד אין במצב 
מצוין למסירה,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 תונר אפיה קטן כחדש, 
160 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 מדיח כלים קטן כחדש, 
500 ש"ח, פאלפון:

_____________________________________________)34-35ח(054-6951960

 מחשב פנטיום 4, מצוין 
בהזדמנות!!! לכתיבה וצפיה, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 053-3346080

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים למערכת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מטגנת חשמלית, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מכונת אקספרסו 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 מקרר אמקור, עובד 
מצוין, ב- 500 ש"ח, -03

_____________________________________________)34-35ח(6187590 ניתן להשאיר הודעה

 מצנן אוויר, ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7146087

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

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)34-35ח(052-8401909

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 230 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 מכונת תפירה זינגר 
חזקה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 050-4120286

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-2421622

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
150 ש"ח, 02-5383155, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6290069

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין, בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטים באריזה + עכבר 

 ,1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)34-35ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-7432035

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

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילום כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
בצבע פסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/בנות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-6140800

 ספריה צבע עץ, שולחן 
כתיבה + 3 מגירות תואמות - 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-6140800

 כוורת של 4, מיוחדת 
כחדשה, גדולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שידה 4 מגירות על 
גלגלים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 כסא שמור, רחב ונוח, 
דרוש תיקון קל, י-ם, 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-2633790

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)34-35ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר, עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

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

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 ספריית מחשב בצבע 
לבן, מידות: אורך - 110, רוחב 

- 55, גובה - 205, לפרטים 
_____________________________________________)34-35(לפנות: טל': 052-8900573

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

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת 80 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(פל': 054-8458605

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד! 054-8463244

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעלה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8413099

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7110768

 מזנון לסלון וארון ויטרינה 
צבע חום, כל פריט 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 050-8482283

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם  מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

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

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון מדפים, דלתות הזזה, 
צבע שחור במצב טוב, מידות: 
1.20X55X40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית ספרים עץ מלא, 
260 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מגירות כתר 60 ש"ח + 
כסאות כתר פלסטיק, כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד, 35 ש"ח, 052-5737813

 ארון 180ס75X50, ב- 10 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(4273857

 שטיח צמר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 שולחנות 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
100 ש"ח גמיש,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 כורסאות מעור. שולחן 
מעץ נפתח, כ"א ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-5701930

 קומודה/ספריה במצב 
חדש, קומפקטית וקלה 

להובלה, גודל אורך - 1.65. 
רוחב 62. עומק 25, מעולה 

ליחידות דיור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 052-7137706

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שולחן קטן מעץ, 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בב"ב, 050-4113059

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם מזרון, 290 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
יפה ומרשים, גם למשרד, 210 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 מיטות משולשות מעץ, 
במצב מצוין, במחיר מציאה, 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-7609959

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ, 
 ,)1.20X0.84X0.16( דקורטיבי

ב- 200 ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 2 מדפי תליה על הקיר + 
זוג תופסנים מעוצבים במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מצוין, 80 ש"ח, 054-9770855
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 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 פלאפון סמסונג B110 ב- 
120 ש"ח, מאושר ועד הרבים, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

E1200  כשר + מגן, תומך 
_____________________________________________)32-33ח(הכול, 120, 058-3216830

 פלאפון חברת אקסניום, 
מצב מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 שעון יד לבחורה עם 
תאריך, חברת "שווס" חזק 

ואיכותי, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" במצב חדש, ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-5918474

 ארנק לאישה חדש יפה, 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 50 ש"ח, 052-5918474

 כלוב לארנב, 80 ס"מ 
במצב טוב, אביזרים, 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ירושלים, 054-8412382

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 ארנבת יפה וחמודה, 50 
ש"ח בלבד, 03-6180242, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8414641

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)32-33ח(20 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8476805

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 פאקט מלבורו אדום, 
250 ש"ח בלבד - בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3181042

 גמ"ח תיקים לגג הרכב 
)צמיגג(, כלולים מתקפלים 
ללא עלות, לפרטים: -052
_____________________________________________)32-33ח(7153054, 054-8484434

 נעלי עקב שפיץ חדשות 
39, ג'מש שחור "ספרינג" 

מהממות, 180 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 נעלי ספורט קאטר פילר 
כחדשות, מידה 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7663109

 סוללה לאופניים 
חשמליות, חדש באריזה, 

חברת סמסונג, 36 וולט, 499 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3271551

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)33-34ח(054-8446370

34K , כשר, כחדש + 
אחריות )+ ז.הלכה, דף היומי 

וכו'(, 250 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 אוזניית בלוטוס 
פלנטרוניקס איכות טובה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס חדשה 
 M70 באריזה, פלטרוניק דגם

_____________________________________________)33-34ח(ב- 149 ש"ח, 053-3188804/5

 פלאפון נוקיה c2 כשר 
במצב מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(פלאפון: 050-4110225

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 נוקיה c2 כשר מצב מצוין 
+ מגן, 249 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סמסונג young, ב- 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4149457

 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 תיקים לסמינר וגם תיקים 
קטנים ליציאות, מגוון בצבעים 

במצב חדש! עד 15 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34(054-9916837 )י-ם(

 שעון חכם חדש באריזה 
כולל טלפון מצלמה ועוד, 150 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

 סידור בית תפילה ע"מ 
מעור אמיתי מילר חדש, 120 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

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

_____________________________________________)33-34ח(054-8454536

 סורגים לסלון 3X.20 מ' 
_____________________________________________)33-34ח(בערך, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, חדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה 
לבת, מידה 14, כסף פייטים, 

כחדשה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מזוודה טובה כמו חדש, 
_____________________________________________)33-34ח(90 ש"ח, 052-5737813

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכר ונקבה(,

_____________________________________________)33-34ח(052-7117882

 זוג אוגרים סבירים, לא 
נושכים בשתים עשרה ש"ח 

)אפשרות לכלוב(, -052
_____________________________________________)33-34ח(7117882

 חלק מכרכי ש"ס 
שוטנשטיין, חדשים, 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לכרך, 050-4117347

 שיטה מקובצת כל הסט, 
חדש למרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 תוספות הרא"ש חדש 
לגמרי, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 חידושי הרשב"א סט 
חדש לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 בלוני גז 2 טנים, 70 ש"ח 
כ"א, מתאים ליח"ד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 זוג שרקנים ב- 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-4140697

 אופניים בכמה גדלים 
לילדים, 80 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 נעליים ניו בלנס חדשות, 
מידה 43 לגרב, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לידלים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

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

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אוגר סיבירי 10 ש"ח + 
כלוב 60 ש"ח בני-ברק,

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג שרקנים חמודים 
ומטופחים, 90 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג ארנבות חצי ננסיות 
לבנות ומטופחות, 100, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד! 053-4106362

 חליפת בגיר חדשה 
לגמרי, שחור חלק + מכנס מ. 
_____________________________________________)33-34ח(54, 500 ש"ח, 055-6789860

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 10 ש"ח בחולון, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
זמיר בחולון, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 זוג פמטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אופנים כחולים, מידה 14, 
מצויינים, 180 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)33-34ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, 052-7966786

 מציאה! אקווריום 70/60 
עומק 30 + אביזרים, 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 054-8472277

 אוגרים סיברי + כלוב 
מאובזר מאוד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 ,ZTE MF190 נטסטיק 
ב- 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 

תחתונה, 50 ש"ח לפריט, 
_____________________________________________)33-34ח(054-8439150

 שטיחון כרמל בצבע 
 120X74 ,אדום/כחול בחולון
_____________________________________________)33-34ח(ס"מ, 40 ש"ח, 050-5206337

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 דיקטים וקרשים לסוכה, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7637764 בערב

 ילקוט הלו קיטין קל גב, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 85 ש"ח, 050-4117446

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)33-34ח(054-9784433

 טוש"ע נדה שירת דבורה 
קפג - ר"ב, ב- 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קצות החושן הוצאת 
מאורי אור חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קובץ מפרשים קידושין 
חלק א' ב', 70 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 משנה ברורה חדש 
באריזה הוצאת ברוכמן, 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8472277

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

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 אינצקלופדיה תלמודית, 
כחדשה, כרכים א-כ + ספר 

מתפחות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית 
כולל מסגרת 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 הוברבורד נקנה לפני 
שבועיים, רק ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(050-4142171

 מכונות ממתקים במחיר 
אפסי, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4111837

תינוקות

 שתי כיסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא, 

110 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(052-8571371

 שידה לבנה רחבה, 120 
ס"מ, סנדוויץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(מצויינת, ב"ב, 050-4113059

 מיטת תינוק, צבע 
קרם, במציאה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 מיטת תינוק קטנה מעץ 
מלא, במצב טוב, צבע לבן, 

_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג בחולון, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8413099

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8432271

 עגלת תינוק שלמה )כולל 
אמבטיה( + כסא האכלה, 

ב- 300 ש"ח, 054-8410050 
_____________________________________________)33-34ח()בני-ברק(

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 350 ש"ח, גמיש 

בב"ב, פל':
_____________________________________________)33-34ח(054-8402226

 מנשא חברת אינפיניטי 
כחדש בקושי היה בשימוש, 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח, 054-8472277

 מיטת תינוק ד"ר בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, רק 

180 ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)34-35ח(050-4120286

 מכשיר נשימות ובייבי 
סיטר חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 עגלת טיולון לתינוק 
baby safe במצב מצוין 

בפ"ת בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין 
בפתח תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 עגלת דר' בייבי + פגוש 
+ כיסוי רגלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)34-35ח(צבע שחור, 053-3155415

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8413099

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8413099

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 עגלה משולבת חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7667128

 עגלה + אמבטיה, צבע 
שחור, 290 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא בטיחות לאוטו במצב 
_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 052-7733994

 עגלת פג לתינוק, יד שניה 
צבע סגול בהיר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 מזרון )אורך 1.82 ברוחב 
64(, צבע כחול כהה כחדש 

לחדר ילדים, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167975

 למסירה אמבטיה לתינוק 
ליטף במצב מצוין כולל כל 

_____________________________________________)33-34ח(החלקים, 054-8472277

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כולל חלקים נלווים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 054-8472277

 למסירה מזרון למיטת 
תינוק, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מועלה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-2421622

 פלאפון 50 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פלאפון גלקסי 3, 300 
ש"ח, גמיש, כחדש,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 אופני הרים למכירה, 300 
ש"ח, במצב מצוין,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 עצי נוי לגינה ואדניות, 
כלוב לציפורים, אוכל לתוכים, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 אופניים מידה 16 לילדה, 
עם "הלו קיטי" וורודות, 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3245685

 גלאי גז קטן ביתי, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3245685

 כסא אופניים לילד 
שמרכביבים על האופניים, 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3245685

 טיטולים למבוגרים/תחתון 
נשים, מידות S.M.L, ב- 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3155415

 בהזדמנות גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-50 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 וילונות אורכים 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעליה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 קרש גיהוץ 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום - 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

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

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8423405

 מסך מחשב + מזוודה 
+ שולחן קטן )מחשב( כל 

דבר 90 ש"ח בלבד, בנ-ברק, 
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי במיוחד, צבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב, 052-7600336

 ילדותינו לכיתה ד', ישורון 
במצב מעולה, 20 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-4377121 )הודעה(

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-7966786

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 אופני הילוכים שימנו 24" 
במצב טוב מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 054-5385013

 אופני הרים לילדים 
)מתאים לגיל 8 שנים והלאה(, 
במצב מצוין במחיר מציאה של 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 054-2819921

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-24216221

 שמלה מפוארת לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 אופניים בגודל בינוני במצב 
מצוין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופניים גדולות הילוכים 
עם  בולמי זעזועים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(פלאפון: 050-9089110

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 5.1/3 עדשות דו שבועיות 
אקיוביו אואזיס הידרה קליר+, 

_____________________________________________)34-35ח(ב- 400 ש"ח, 055-6796176

 אופניים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8, 

_____________________________________________)34-35ח(420 ש"ח, 052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשות בהזדמנות 
)במצב מעולה(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בפ"ת, 052-8833975

 חליפה ארוכה חדש, בגיר 
3 חלקים, כחול 46M, ב- 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8414147

 קרם יום אפסלו לנקום 
15 מ"ל, חדש - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9742004

 מחבת ווק 50 ש"ח חגש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כלי נחושת - מכונת 
תפירה, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלית כחדש, תמני, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקטבורד, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 053-4106362

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3289108

 חליפה כסופה חברת 
"ITALI", מידה 48/50 

מהממת, 380 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-7113883

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)34-35ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע ב- 270 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7167995

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(כחדשה, גמיש, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סולם, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ציוד לדייג באגרות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב 26/24 אינץ, 10 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים 
שמורים 26/24 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 שעון יד לבחורה חברת 
"סוויס" חדש ברמה עם תאריך 

_____________________________________________)34-35(ב- 100 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש, חדש, 
חברת "ארוקה" לגברים, ב- 

_____________________________________________)34-35(120 ש"ח, 052-5918474

 שרשרת זהב לא עבה, 
חדשה, יפה, ב- 350 ש"ח, 

052-5918474)34-35(_____________________________________________

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647





ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

שתהיה לך
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