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העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

העובדת המצטיינת 
ב'אינטל' - אשת אברך

/ עמוד 3

מכה ל'אופטיקה 
הלפרין' - 90,000 שקל 

על הטעיה
/ עמוד 4

שערי מטבעות
יום ג', ב' באב תשע"ז 25/7/17

דולר ארה"ב « 3.5690
אירו « 4.1579
לירה שטרלינג « 4.6460
יין יפני « 3.2035
פרנק שוויצרי « 3.7657

 צרכנות

עמודים

6 - 7 

הסכם הגג הראשון 
במגזר החרדי: 
12,500 דירות 
באלעד / עמוד 4

יוצאים מחוץ ל'שטעטל' 

תשלמו, תתקפלו – 
ותקבלו היתר

צאו מהסטיגמות

ח"כ יואב בן צור

הקלטה שהגיעה ל'קו עיתונות', חושפת התנהלות חמורה של עיריית 
 דיירים שביקשו היתר בנייה במסגרת תמ"א 38, התבקשו  רחובות 
להסיר ערעור שהגישו על חיוב מופרך בהיטל השבחה, בתמורה לקבלת 

ההיתר  כך נשמעת שיחה בין פקיד בכיר לבין תושב נבוך / עמ' 3

להשתלב  רוצים  החרדיות,  מהערים  יוצאים  החרדים 

בערים מעורבות ומקריבים סביבה לטובת אפשרויות 

תעסוקה הולמות – כך עולה מנתוני סקר שערך הסוקר 

קלמן גייר  המשמעות: אפשרות נוספת להקלה על 

משבר הדיור המעיק  וחברי הכנסת חלוקים: הראשון 

אומר כי יש להעביר מן העולם את רעיון 'העיר החרדית', 

השני טוען לאי איוש תפקידים בכירים והשלישי בכלל 

טוען לסטיגמה רעה  / עמ'  2

שילוב מנצח

ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג

חשיפת 'קו 

עיתונות'

מנהל האגף הוקלט:

קקאו מהדרין, מסעדה חלבית עם אווירה מושלמת, משיקה מנות דגים טריות! 
 ראול ולנברג 32, רמת החייל, 03-5229038
10 דק’ מבני ברק | אירועים עד 150 איש

חלבי

אין כמו מנת דג טריה, בריאה וקלילה לארוחה מזינה, צוות השפים של קקאו רמת החייל יוצא בכל יום 
לנמל ובוחר בעצמו את הדגים אחד אחד טרי טרי... ומשם תהליך אישי עד לצלחת שלכם, תבואו, תבינו!

מסעדת מהדרין | דגים | חלבי | טבעונית

ה  אוכל  אנשים

קפ

* כולל 10-14 פתיחים, דגים טריים, תוספת, שתיה וקינוח אחד לבחירה

 מבצע מיוחד לתשעת הימים! 

 מנת דגים זוגית 
149₪  בלבד!



ג' באב תשע"ז 226/7/17

יעקב אמסלם

לאחרונה צפה ועולה סוגיית השתלבות חרדים בערים 
שבו  לציבור  פתרונות  מציאת  במסגרת  מעורבות 
נישאים 7000 זוגות מידי שנה ויש לייצר עבורם קורת גג לחיות 
ויכוח עז במשך  ניטש  וירושלים,  בה. בערים כמו בית שמש 
מעורבות,  בשכונות  חרדים  היטמעות  לאפשר  האם  שנים 
בירושלים אף  יתר.  עובר בקלות  ואילו בערים אחרות הדבר 
נחתם בימים אלו הסכם בין הנציגים החרדים לעירייה שיביא 
כניסה  תתאפשר  לא  בעיר,  אחדות  בשכונות  כי  להסכמה 

לחרדים בדמות אי הקצאת משאבים עבורם. 
בשבוע שעבר, התקיים כנס "עתיד התכנון העירוני לציבור 
החרדי  לציבור  הזדמנויות  לשוויון  השדולה  של  החרדי" 

בכנסת. בכנס שהתקיים ביוזמת ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג 
)המחנה הציוני( וח"כ רועי פולקמן )כולנו(, הוצגו נתוני סקר 
עולים  וממנו  גייר – סוקר בעל שם –  ידי קלמן  שנעשה על 
להיטמע  החרדים  של  לרצונם  הנוגע  בכל  מפתיעים  נתונים 

בשכונות מעורבות או בערים מעורבות. 
לפי הנתונים, לא פחות מ-42% מהציבור החרדי, מעדיפים 
מגוונות.  תעסוקה  אפשרויות  עם  מעורב  ביישוב  להתגורר 
על הרצון  גובר  הולם,  כלומר, הרצון למצוא מקום תעסוקה 
מכך.  הנגזרות  המשמעויות  כל  על  חרדית  בסביבה  לחיות 
עבודה  למצוא  מתקשים  מהחרדים   62% כי  בסקר  עלה  עוד 
במקום המגורים הנוכחי שלהם, מה שיכול להסביר את הנתון 
הקודם לפיו הם מוכנים להחליף סביבת מגורים ולעבור לעיר 
זרה עבורם, רק בכדי לקבל אפשרויות תעסוקה נרחבות יותר. 
זה  הוא  הקודמים  לנתונים  כחוליה  המחובר  השלישי  הנתון 
מה  להתבדל,  שלא  מעדיפים  החרדי  מהציבור   58% שלפיו 

שכאמור מסביר את מגמת ההיטמעות בערים אחרות. 
ביחד",  לחיות  וצריך  שונים  ממגזרים  מורכבת  "החברה 
אמר אחד מראשי הוועדה, ח"כ טרכטנברג. "הרבה חילונים 
רוצים להשאיר את החרדים רחוק מהעין רחוק מהלב, והרבה 
ו'להעיף' את החילונים,  חרדים מוכנים להשתלט על שכונה 
אך אוי לנו אם נמשיך בדרך ההתבדלות. אנחנו חיים ברגע של 
מפנה, השדולה הזו ומי שעומד בראשה מעידים על המפנה, 

הצעירים ששמענו פה מעידים על המפנה".
חבר הכנסת אף הרחיק באמרו כי נתונים אלו מראים כי על 
מקבלי ההחלטות להתנגד להקמת ערים לחרדים בלבד, דבר 
נוספת  ועיר  כסיף  כאשר  פורומים  בכמה  אלו  בימים  שנדון 
בדרום הארץ עומדות על הפרק. "צריך לגייס את כל הציבורים 
להשמיע קול ברור נגד זה כיוון שההתבדלות היא אסון חברתי 
למדינת ישראל", אמר טרכטנברג. "כדי לשנות את ההתנהלות 
שמדינת  צריך  חרדיות  לשכונות  שמתנגדים  ערים  ראשי  של 
ישראל תפתח את הכיס ותשקיע תקציבים בשירותים נוספים 

– רק כך נייצר שינוי תודעתי בקרב ראשי הערים."
לצנן את התלהבותו של טרכטנברג  ניסה  יעקב אשר  ח"כ 
מנתוני הסקר, והציע פתרון ביניים: "לא יקרה שום דבר אם 
חרדיות".  שתיים  או  אחת  שכונה  תהיה  מעורבת  עיר  בכל 
לדבריו, ישנם ראשי רשויות שמנסים בכל כוחם שזה לא יקרה 
אצלם. חבר הכנסת הביא כדוגמה את אשקלון, שם היו תכניות 
בנייה ל-20 אלף יחידות דיור ואילו לחרדים לא הוקצתה דירה 

אחת. 
טמונה  קורה,  אינו  שהדבר  הסיבה  הכנסת,  חבר  לדברי 
לדבריו,  לדוגמה,  כך  החרדי.  לציבור  המקצוע  אנשי  בגישת 
וועדות התכנון אינן מאוישות  מועצת מנהל מקרקעי ישראל 
והמצוקה  הבעיה  על  הסתכלות  "אין  החרדי,  הציבור  בנציגי 
וועדות התכנון, אלו  החרדית. מועצת מנהל מקרקעי ישראל 
הצמתים המרכזיים שבהן הכול מתחיל. הציבור החרדי אולי 
יותר עני אבל גם בציבור החרדי יש תמהיל של מעמד ביניים, 
ואזורים כמו אלעד וסירקין יכולים להתאים למעמד הביניים 

של הציבור החרדי."
להדגיש  צור  בן  יואב  הכנסת  חבר  ביקש  הדיון  בסיום 
והיא  הבעיה  לפתרון  יביא  פתרונה,  שלדעתו  הנקודה  את 
מרבית  הכנסת,  חברי  לדברי  החרדי.  הציבור  על  ההסתכלות 
החרדים  של  כניסתם  את  יפה  בעין  רואים  לא  הערים  ראשי 
לעריהם מפני סיבות תדמיתיות. "יש סטיגמה שקרית שהציבור 

החרדי פוגע בעיר", הסביר בין צור. 
"אנחנו מעדיפים להיות במקומות הומוגניים ולא להשתלט 
את  לנו  שייתנו  צריכים  אנחנו  אבל  חילוניות  שכונות  על 
סוג  אזרחים  של  במעמד  אלינו  יתייחסו  ולא  שלנו  הצרכים 
ב'. זה משדר את המסר שהאזרחים החרדים לא רצויים בשום 
מקום. זו הדרה, וזה יותר גרוע מההדתה שקורית היום במשרד 

החינוך".

לטובת  סביבה  ומקריבים  מעורבות  בערים  להשתלב  רוצים  החרדיות,  מהערים  יוצאים  החרדים 
אפשרויות תעסוקה הולמות – כך עולה מנתוני סקר שערך הסוקר קלמן גייר  המשמעות: אפשרות 
להעביר  יש  כי  אומר  הראשון  חלוקים:  הכנסת  וחברי    המעיק  הדיור  משבר  על  להקלה  נוספת 
מן העולם את רעיון 'העיר החרדית', השני טוען לאי איוש תפקידים בכירים והשלישי בכלל טוען 

לסטיגמה רעה

יוצאים מחוץ ל'שטעטל' 

צאו מהסטיגמות

ואף  החרדי  הציבור  על  פוסחת  לא  הדיור  מצוקת 
וכן  מוחלשות,  בשכונות  להתגורר  אותו  דוחקת 
חילוני  חיים  אורח  המקיימות  מעורבות  בשכונות 

המנוגד לערכיו. 
בעיקר  חרדית  אוכלוסייה  ריכוז  ראינו  בעבר  אם 
זליגה  יוצרת  הדיור  שמצוקת  הרי  החרדיות,  בערים 
של הזוגות הצעירים לערים המעורבות. לצערנו בשנת 
להעביר  בוחרים  עדיין  רבים  ערים  ראשי  התשע"ז, 
הציבור  על  וסטיגמות  שקריים  מסרים  לתושבים 
החרדי ומציגים אותו כמי שינסה להשתלט על הערים 
המעורבות, ישנה את פניהן ויפגע באופיין, שלא נאמר 

"יחליש אותן". 
מיושנות  סטיגמות  שאותן  היא  האמתית  הצרה 
הופכות  בישראל,  גדולות  ערים  ראשי  וכמה  של כמה 
לדעה הרווחת בקרב כלל הציבור הישראלי בכל הנוגע 
לשילוב חרדים בדיור, בתעסוקה ובסקטורים השונים. 

כפועל יוצא אנחנו חווים בלימה והתקדמות איטית 
הקמת  וביניהם  החרדי  לציבור  הדיור  פתרונות  עם 
כי  לציין  מיותר  המעורבות.  בערים  חרדיות  שכונות 
הן  לתושביהם  הערים  ראשי  שמעבירים  הסטיגמות 
הציבור  כי  מראים  נתונים  שחר,  וחסרות  שקריות 
החרדי מצמצם פשיעה בעיר, פועל לשימור חיי קהילה 
בשכונות  בנעשה  להתערב  מבלי  החרדיות  בשכונות 
המעורבות, כל עוד הדבר איננו נוגד את הסטטוס קוו. 
יתרה מכך, הציבור החרדי יוצר גידול במסחר העירוני, 

היות ורובו מגיע ממשפחות ברוכות ילדים. 
זכויות  לשוויון  בשדולה  לאחרונה  שאמרתי  כפי 
לציבור החרדי סיעת ש"ס בהנהגתו של שר הפנים, הרב 
אריה דרעי לא תקבל את הקיפוח וההדרה גם בסוגיית 
הדיור ותפעל ישירות מול שר האוצר משה כחלון ושר 
עמה  העוולה  את  לתקן  מנת  על  גלנט  יואב  השיכון, 

מתמודד הציבור החרדי. 
עובדיה  הרב  מרן  מורשת  את  מקיימים  שאנו  כשם 
הציבור  כלל  של  בפניותיו  ומטפלים  זצוק"ל  יוסף 
הישראלי, כך נצפה מממשלת ישראל להפגין מנהיגות 
חלק  המהווה  החרדי,  לציבור  הדיור  בסוגיית  ולטפל 
במדינת  היהודי  הרוב  את  ומשמר  ממנו  נפרד  בלתי 

ישראל. 

ח"כ יואב בן צור

כלל  על  לרעה  משפיע  המתמשך  הדיור  משבר 
המשפחות הצעירות בישראל, אבל יש שוני גדול בדרך 
שראה  מי  ומגזר.  מגזר  בכל  ביטוי  לידי  בא  שהמשבר 
מקרוב משפחה המתגוררת בדירה מאולתרת ללא חלונות 
ירושלמי, מכיר את אחד הביטויים  בחניה בבניין דירות 
החרדי  הציבור  אצל  הדיור  מצוקת  של  ביותר  הקשים 
להישאר  כדי  הכול  שיעשה  מאוד,  עני  ברובו  ציבור   –

בקהילתו, ובאזור שמקיים את אורחות חייו. 
הזדמנויות  לשוויון  מהשדולה  כחלק  שיזמתי  בכנס 
צעירים  שמעתי  בראשה,  עומד  שאני  החרדי  לציבור 
לא  המדינה  כיצד  המצב,  את  הכואבים  רבים  חרדים 

הצליחה למצוא עבורם פתרונות אמתיים.
רק מבנים  לא  ומהר  זה לשכפל  כל מה שנעשה  האם 
את   – הישראלית  החברה  של  החוליים  כל  את  גם  אלא 
הפירוד, את הפערים, את העדר הזדמנויות וחוסר הנגישות 

לשירותים חיוניים של חלק ניכר של האוכלוסייה? 
שנקרתה  המדהימה  בהזדמנות  נשתמש  שמא  או 
לכולנו: לצמצם פערים,  יותר  בדרכינו לעצב עתיד טוב 
הזדמנויות  להנגיש  העירוני,  המרחב  את  מחדש  לעצב 

שוות לאלה שנשארו מאחור. 
מגורים  ותנאי  שמקום  היא  מהכנס  הברורה  המסקנה 
בלבד,  לחרדים  חדשות  ערים  להקים  גורלות.  קובעים 
באזורים  מתגוררים  אם  החרדים.  הצעירים  בעתיד  יפגע 
כל  אם  מתמעטות.  ההזדמנויות  הסתם  מן  מרוחקים, 
מגזר, כל קבוצה חיה בנפרד, סגורה בתוך עצמה, חוסר 
המגע, חוסר ההכרות של אחד את השני יזינו את הדעות 
כאילו  תיראה  אחת  קבוצה  אם  הפירוד.  ואת  הקדומות 
לכן  מתגוננת.  תהיה  התגובה  השנייה,  לתוך  פולשת 
ערים  ולתמרץ  לכיס"  היד  את  "להכניס  צריכה  המדינה 
רבות לקלוט אוכלוסייה חרדית לשכונות סמוכות לעיר. 
אני אינני עומד לבדי בעמדה זו, כך תומכים חברי הכנסת 
הערים  ראשי  דעתם  הביעו  כך  בכנס,  שנכחו  החרדים 
וכך עולה מסקר דעת קהל שהזמנו לצורך הכנס. הציבור 
זה  פתרון  בעזרת  יותר!  טוב  עתיד  לחפש  רוצה  החרדי 
יוכל הציבור החרדי לשמור על  אורח חייו בקהילתו וגם 
להתקרב למרכזי התעסוקה בערים ומנגד שלא לשנות את 
המרקם העירוני הקיים. מצב זה הוא פתרון מנצח עבור 

כלל הציבורים, והוא פתרון מנצח עבור מדינת ישראל.
בלי  אתן,  להתמודד  שצריך  מהמורכבויות  חלק  אלה 
לטאטא, בלי להתייפייף – זה לא רק ולא בעיקר עניין של 
כמה לבנות לגובה וכן או לא מעלית שבת. סוג פתרונות 
הדיור שהמדינה תציע לאלפי משפחות חרדיות צעירות 
זמן,  לאורך  הזה  הציבור  של  גורלו  את  יקבע  שנה  כל 
וכתוצאה מזה גם את גורלה של החברה הישראלית כולה. 
אני  אבל  בדרך,  רבים  חסמים  ויש  קל,  יהיה  לא  זה 
מאמין שניתן להפוך את החששות ההדדיים להזדמנות! 
בתחום  לכלכלה  הלאומית  במועצה  זאת  שעשינו  כפי 
בהשכלה  במל"ג-ות"ת  זאת  שעשינו  כפי  התעסוקה, 
הגבוהה – עכשיו הגיעה העת לתכנון הדיור. ניתן לשמור 
ולפתח  שלהם,  הקהילות  בתוך  החרדי  החיים  אורח  על 
השונות  את  להפוך  ניתן  עירוניות.  פיתוח  הזדמנויות 

ליתרון. 

שילוב מנצח
ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג
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אלי רובין

בשבוע  קיבל  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
במחוז  האזרחית  הפרקליטות  טענת  את  שעבר 
ירושלים וקבע כי העיצום אותו הטילו ברשות 
 90,000( הלפרין  אופטיקה  רשת  על  הצרכן  להגנת 

שקלים( בגין פרסום מטעה – מוצדק. 
לפי הפרסום, כלל משקפי הראיה בחנות הם במחיר 
מזאת,  יתירה  קרה.  לא  שבפועל  מה  שקלים,   50 של 
"לא  כי  קטנות  באותיות  נכתב  המודעה  בתחתית 
תמצאו אותיות קטנות, אין יוצא מן הכלל! כל מסגרות 
במבצע.  כלולים   ₪  800 עד  שמחירם  המשקפיים 

המבצע תקף ברכישת עדשות".
עו"ד משה וילינגר, מהפרקליטות האזרחית אמר כי 
"ההטעיה היא בכך שבניגוד לאמירה המרכזית, בפועל 

 ,₪ ב-50  משקפיים  לרכוש  אופן  בשום  ניתן  היה  לא 
שקלים,  מאות  בכמה  עדשות  לרכישת  בכפוף  אלא 
והמסגרות הם עד סכום מסוים. כמו כן, בניגוד לאמירה 
שאין אותיות קטנות בפועל היו אותיות קטנות, ובניגוד 
מהכלל.  יוצאים  היו  מהכלל  יוצא  שאין  לאמירה 
משמעותי  כספי  עיצום  הטלת  כי  סבורה  הפרקליטות 
ניסוחים  לפרסם  שלא  עסקים  בעלי  להרתיע  עשוי 

העלולים להטעות".
בתחילה, קבע בית משפט השלום כי אין בפרסום זה 
משום הטעיה, אך הפרקליטות האזרחית הגישה ערעור 
לשיטתם,  כי  ציינו  השופטים  המחוזי.  המשפט  לבית 
לכאורה, יש הטעיה באמירה והציעו כי הערעור יתקבל. 
גובה העיצום אותו הטיל בית המשפט, כאמור, על סך 

90,000 שקלים.

 הצייר שניצח את קריית אונו

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

דוד גולד
הודיע  גלנט  יואב  והשיכון  הבינוי  שר 
בועידת 'מתמקצעים' של שלומי אמונים 
גג  הסכם  ייחתם  בקרוב  כי  אלעד  בעיר 
יחידות   12,500 מ  למעלה  יכלול  אשר  בעיר, 
שייחתמו  גג  להסכמי  מתווסף  הדבר  דיור. 
באלעד  הגג  "הסכם  ובנהריה.  באשדוד  בקרוב 

הוא מביא פריצת דרך משמעותית", אמר השר 
ישראל  רוצה לברך את ראש העיר  ״אני  גלנט. 
יחד  ומביא  העיר  את  קדימה  שמצעיד  פרוש 

איתנו לתוצאות.
במיליון  צורך  בישראל  "יש  גלנט,  לדברי 
 20 הקרובות.  השנה  לעשרים  דירות  יחידות 
עבור  להיות  צריך  אלו  דירות  מתוך  אחוז 
הציבור החרדי. לשם כך הקמנו לאחרונה אגף 

לסיעות  חבריי  המלצת  פי  על  חרדים  לענייני 
החרדיות. המטרה שלנו היא לתת מענה איכותי 
הבעיות  את  לפתור  עלינו  סבירים.  במחירים 
באמצעות בניית ערים חרדיות ובהוספת יחידות 

דיור בערים הטרוגניות".
דרך  פריצת  תהיה  שבקרוב  סיפר  השר 
ברכסים, מקום שהתב"ע בו הייתה תקועה משך 
28 שנה. "תוך חודשים אחדים הצלחנו להתגבר 

עתידה  והתכנית  והמורכבויות  הקשיים  על 
לקבל תוקף בקרוב מאוד".

המארח  פרוש,  ישראל  אלעד  העיר  ראש 
את הועידה יחד עם חבר העירייה פנחס גרוס, 
המשתתפים  בפני  אלעד  העיר  קורות  את  גולל 
בעיר  נעשו  אשר  הפעולות  אודות  והרחיב 
בשנים האחרונות. "זה שר של תכל'ס, לא מדבר 

– עושה ומזיז עניינים", פרגן פרוש.

הסכם הגג הראשון במגזר החרדי: 
12,500 דירות באלעד

שאלה: מה המשמעות של חברה בע"מ, מה הם ראשי התיבות?
מהאישיות  ושונה  נפרדת  משפטית  אישיות  היא  בע"מ  חברה  תשובה: 
המשפטית של בעלי החברה, לחברה יכול להיות בעל מניות )כלומר בעלים 
המילים  למעשה  הינם  בע"מ  התיבות  וראשי  יותר  או  אחד  החברה(  של 
בערבות מוגבלת. המשמעות של עירבון מוגבל הינה שבעלי החברה אינם 
הון המניות  לגובה  עד  רק  מחויבים באופן אישי בחובות של החברה אלא 
הראשוני של החברה, שהנו בדרך כלל סכום נמוך למדי, אותו הכניסו לקופת 

החברה בתחילת הדרך, תמורת מניות החברה שבבעלותם.
במילים אחרות, במידה וחברה מסוימת חייבת כסף לאדם, בדרך כלל הוא 
אינו יכול לבוא תביעה לבעל החברה אפילו אם החברה לא משלמת לו את 

החוב.


שאלה: מהו בעצם הליך פשיטת רגל? האם חברה יכולה לפשוט רגל?
בלבד,  ליחידים  הנוגע  משפטי  הליך  הינו  רגל  פשיטת  הליך  תשובה: 
לאנשים בשר ודם אשר פנו לבית המשפט וביקשו צו כינוס לנכסיהם או כאלו 
שנושיהם פנו בבקשה לבית המשפט להטיל נגדם צו כינוס נכסים. משמעות 
יותר לפעול משפטית בצורה פרטנית נגד  ניתן  צו כינוס הנכסים הינו שלא 
פושט הרגל וכל ההתנהלות מול פושט הרגל נעשית רק על ידי הכונס הרשמי 
של מדינת ישראל ו/או מי מטעמו. חברה בע"מ לא יכול לפשוט רגל וההליך 
המשפטי המקביל לפשיטת רגל במקרה של חברה הינו פירוק או הבראה של 

החברה.


שאלה: הוצעה לי עסקה מול חברה בע"מ, כיצד אוכל להבטיח את עצמי 
שהחברה תעמוד בהתחייבותה אם אין בהתחייבות החברה בכדי לחייב את 

בעלי המניות בחברה?
ניתן לדרוש ערבות  תשובה: כאשר מתקשרים בעסקה מול חברה בע"מ 
אישית של בעלי המניות ולחייבם בצורה זו בכל החיובים של החברה לפי 
ההסכם. ניתן כמובן גם לדרוש בטוחות נוספות בהתקשרות עם חברה, אך 
כל  אזי  המניות  בעלי  של  אישית  ערבות  קיבלנו  ולא  שככל  לב  לשים  יש 
האנשים  של  ולא  בלבד  החברה  של  התחייבויות  הינן  החברה  התחייבויות 

עצמם שמנהלים את החברה בפועל.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

שלום, תושב קריית אונו, הוא אמן מוכר, 
נכה צה"ל והלום קרב. בינו לבין עירית 
על  יצייר  הוא  לפיו  הסכם  נחתם  אונו,  קריית 
180 ארונות בזק וחשמל הפזורים ברחבי העיר. 
העבודה  חומרי  את  לשלום  סיפקה  העיריה 

והפרויקט יצא לדרך. 
הסכם  בוטל  הצדדים,  בין  סכסוך  בעקבות 
בין  ההתקשרות  והופסקה  הפעולה  שיתוף 
לעירייה  שלום  פנה  כך,  בעקבות  הצדדים. 
ולמנוע  יצירותיו  לשלמות  לדאוג  ממנה  ודרש 
ידי פגעי מזג האוויר. העיריה  את פגיעותן על 

מצידה, אפילו לא טרחה להתייחס. 

מהעירייה  ותבע  המשפט  לבית  פנה  שלום 
חצי מיליון ש"ח. לטענת שלום, העיריה הייתה 
את  ולעשות  כיוצר  לזכויותיו  לדאוג  מחויבת 
שנדרש כדי לשמר את אותן היצירות. לטענתו, 
באופן  ביצירותיו  פוגעים  האוויר  מזג  פגעי 

שפוגע בו, בכבודו ובשמו. 
כולן  היצירות  כי  לפשרה  הגיעו  הצדדים 
בפני  יטענו  הצדדים  וכי  העיר  מרחבי  יוסרו 
בשאלת  ו/או  הפיצוי  בשאלת  רק  ביהמ"ש 
גובהו. העיריה טענה להגנתה כי לא יכלה לבצע 
מכיוון  שלום,  של  ביצירותיו  אחזקה  פעולות 
וכל התערבות  זאת  לה הכישרון לעשות  שאין 

פגם  יצירת  או  נחשבת כהשחתה  הייתה  שלה, 
בציורים. הוסיפה העיריה וטענה כי מלכתחילה 
ברחבי  מוצגים  שהציורים  לשלום  ברור  היה 
וחשופים לפגעי מזג  כיפת השמים  העיר תחת 

האוויר. 
שהציורים  חולק  אין  כי  קבע  המשפט  בית 
כי העיריה עשתה  אין כל טענה  גם  נפגעו, כך 

פעולות פוגעניות באותן יצירות. 
זכותו  את  הקובע  החוק  זאת,  עם  יחד 
הבחין  לא  כלשהי,  יצירה  יוצר  של  המוסרית 
ולא הבדיל בין פגיעה במעשה או במחדל. קרי, 
גם כאשר העיריה אינה עושה שום דבר אקטיבי 

כדי לפגוע ביצירות וכל חטאה הוא שהיא אינה 
דואגת לשימורן, היא בעצם פוגעת בזכותו של 

היוצר. 
לנצח  לדאוג  העיריה  את  לחייב  אין  אמנם 
אך  הסרתן,  את  לבקש  וזכותה  יצירות  לאותן 
של  לפנייתו  להשיב  טרחה  לא  שזו  העובדה 
והנחיות"  הוראות  "לתת  ביקש  כאשר  שלום, 
לשימור היצירות, תרמה להמשך הפגיעה בהן 

ועליה לפצות את שלום. 
מופרז  התביעה  סכום  כי  קבע  המשפט  בית 
וחייב את העיריה לשלם לשלום 50,000 ש"ח 

כולל שכר טרחה והוצאות. 

מכה ל'אופטיקה 
הלפרין' - 90,000 

שקל על הטעיה

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

את  בירושלים  בית המשפט המחוזי  חייב  פרסום מטעה,  בגין 
הבטיחו  הפרסום:    שקלים  ב90,000  הלפרין'  'אופטיקה 

משקפיים ב-50 שקלים, אך בחנות לא ידעו על כך דבר 

שר הבינוי יואב גלנט סייר בתחילת השבוע בעיר אלעד וניפק הכרזה דרמטית: בקרוב ייחתם הסכם גג בעיר אלעד 
שיכלול למעלה מ-12,500 דירות חדשות  "יש בישראל צורך במיליון יחידות דירות לעשרים השנה הקרובות. 

20 אחוז מתוך דירות אלו צריך להיות עבור הציבור החרדי"
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צרכנות 
EMD +מערכת מיזוג מיני מרכזית 

להדליק  האם  מחשבים  שאתם  לפני  רגע 
היום  שעות  במהלך  הבית  בכל  המזגן  את 
מצאנו  הגבוהות,  העלויות  בשל  והלילה 
פתרון עבורכם: המזגן המיני מרכזי שיחסוך 
החמים  הקיץ  ימי  לקראת   בגדול!  לכם 

 ”+EMD מפתיעה אלקטרה עם סדרת המזגנים  “אלקטרה
המציעה לכם ליהנות ממזגן מיני מרכזי איכותי ואמין, הנותן 
מציעה  הסדרה  הבית,  רחבי  לכל  מלא,  אוויר  מיזוג  פתרון 
ועוצמתי  מהיר  קירור  לצד  החשמל  בהוצאות  אדיר  חסכון 
ביותר של החדרים. החידוש בסדרה זו הוא ניתוב המערכת 

תוך כדי מתן אפשרות לשליטה מלאה בכל חדר. 

ספריי הגנה צבעוני לילדים
לקרינת  חשופים  וילדים  תינוקות  כידוע, 
החשיפה  עיקר  ממבוגרים.   3 פי  השמש 
גיל  עד  מתרחשת  חיינו  במהלך  לשמש 
18 כאשר בשנים אלו אנו סופגים שיעור 
גבוה של קרינת שמש. כשמדובר בילדים 
ובתינוקות, את הולכת רק על מה שמוכח 

בהגנה   1 מס’  הסדרה  פישר,  ד”ר  של  אולטרסול  ובדוק! 
ביותר  והמתקדמת  משמש, המעניקה את ההגנה הגבוהה 
מפני השמש לכל המשפחה עם המגוון הרחב ביותר העומד 
בריאות  על  כי   - ביותר  והמחמירים  המתקדמים  בתקנים 
ספריי   - פישר  ד”ר  של  קידס  אולטרסול  מתפשרים.  לא 
 :  KIDS FUN אולטרסול  סדרת   - בסדרה  צבעוני.  הגנה 
אולטרסול  וסדרת  ונהנים  נמרחים  מתיזים,   - צבעים  בשני 

Babynatural הגנה מוגברת במיוחד לתינוקות.

חופשה שמחה ונטולת דאגות
כאימהות  שלנו  ההנאות  אחת 
היא להלביש את הילדים בבגדים 
הילדים  כאשר  אוהבות.  שאנחנו 
דואגות  אנו  ומתלכלכים  אוכלים 
ופחד  לחרדה  הופכת  וההנאה 
שמא הבגדים יתלכלכו בכתמים 

המשפחה  כל  גולד,  קליה  ווניש  עם  להסיר.  נצליח  שלא 
יכולה לעבור את החופשה בשמחה אמיתית. ללא כל חשש 
מכתמים. האימהות יכולות להישאר רגועות והילדים יכולים 
ניתן  קליה  ווניש  של  האבקה  בעזרת  בחופשיות.  ליהנות 
להסיר את הכתמים במהירות וביעילות: איך? מוהלים מעט 
בבגד  המוכתם  האזור  על  ישירות  שופכים  במים,  אבקה 

ומשפשפים 30 שניות. זהו, 30 שניות והכתם נעלם!

להעיף את המעופפים מהבית
והזבובים  היתושים  פתוחים,  כשהחלונות  בקיץ, 
פנימה.  בבית  אלא  בחוץ  רק  לא  מטרד  מהווים 
בקלות  מהמעופפים  להפטר  לכם  מאפשרת  סנו 
וחרקים  יתושים  קוטל   -   K400סנו עם  וביעילות 
תרכובת  ומכיל  הופעתם  בזמן  אחרים  מעופפים 

חומרים בעלי רעילות נמוכה לבני אדם.

להסרת כתמים קשים
מה תלבשו בתשעת הימים? לבן או צבעוני? 
טיפוח  למוצרי  המובילה  החברה  סנו, 
לבית, משיקה את מסיר הכתמים  ואחזקה 
טכנולוגיה  בעלת   ,Power אוקסיג’ן  סנו 
חדשנית המשלבת מנגנונים שונים לטיפול 
להעלמת  פעיל  חמצן  בכתמים:  מושלם 

כתמי צבע כגון: כתמי יין סלק ודשא. ממסי שומנים הלוכדים 
את השומן ושוטפים אותו במי השטיפה ואנזימים הפועלים 
אבקת  להסרה.  וקשים  דביקים  וחלבונים  עמילנים  לפירוק 
וצבעונית,  לבנה  לכביסה  מתאים   - פאוור  אוקסיג’ן  כביסה 
מחזיר את הברק לכביסה, אנטי בקטריאלי ומנצח כתמים 
למכונת  כביסה  כתוסף  לשימוש  מתאים  במיוחד.  קשים 

הכביסה או לטיפול נקודתי בכתמים לפני הכביסה.

אמא משעמם לי !
 , כאן  כבר  הבעל”ט  הקיץ  חופשת  ימי 
ועולה השאלה מה עושים עם הילדים??? 
באופן  הכל  על  חושבים   1 סנטר  בקניון 
חופשת  ימי  בכל  ולכן  במיוחד  יצירתי 

נושאים,  במגוון  יצירה  וסדנאות  פעילות   יתקיימו   הקיץ 
סדנאות אוכל ויצירה, מתחם צבי ענק, פינת ליטוף  עשירה 
בנושא  מיוחדת  ופעילות  הגמדים  עיר  חגיגת  חיים,  בבעלי 
ומעניינות  מיוחדות  פעילויות  המון  ועוד  בדרכים  זהירות 
לילדים. גולת הכותרת של הקיץ בקניון סנטר 1 היא מופע 
זמר ושירה של הזמר איציק דדיה בט”ז אב )8.8( שיתקיים 
של  משפע  וליהנות  לבוא  מוזמן  הציבור  מלאה.  בהפרדה 
בקניון  תשלום!  ללא  חשוב  והכי  המשפחה  לכל  פעילויות 
1 תמצאו חוויית קניה, בתי קפה ומסעדות בכשרות  סנטר 
מאובטח  הקניון  המשפחה.  לכל  חנויות  ומגוון  מהודרת 

וממוזג. רחוב ירמיהו 43 ירושלים.

סנובון נוזלי ואין חיידקים!
זקוקים  היגיינה מקסימלית, אתם  על  לשמירה 
לאסלה  סנו  של  מוביל  מוצר   – נוזלי  לסנובון 
חדשה  נוסחה  עם  מחיידקים  ונקייה  מבריקה 
את  שמשדרגת  במיוחד,  ומקציפה  פעילה 

הניקיון והברק, משמיד 99.9% מן החיידקים, מנקה ומבריק 
ובונה שכבת הגנה עמידה נגד לכלוך, כתמים ואבנית. סנובון 
נעימים,  בלתי  ריחות  ביעילות  ומנטרל  מבשם  גם  נוזלי 
וניחוח  לימון  ניחוח  רענן,  ניחוח  ניחוחות:  בשלושה  ומשווק 

לבנדר.

הכספת שלכם לארוחות עם טריות 
בעיצומם של ימי הקיץ הלוהטים אנו ממליצים 
G 2733 מבית  לכם להתחדש במקפיא מדגם 
‘ליבהר’ על מנת שתוכלו להבטיח כי גם בימים 
ממש  וטעים  טרי  יישמר  שלכם  האוכל  חמים 
בפיקוד  מצויד  המקפיא  אותו.  שהכנתם  כמו 
Magic Eye - “עין הקסם” עם צג טמפרטורה 

 - אוטומטית   Super Frost ובנוסף עם טכנולוגית  דיגיטלי 
הפועלת לפי כמויות האוכל שאכסנתם בו. בנוסף המקפיא 
בעל תא הקפאה ענק המאובזר במערכת Frost Safe עם 
ומחיצות  מגירות  וכן  שקופה  חזית  בעלות  אטומות  מגירות 
עם  מפתיע  המקפיא  האבזור  ברמת  גם  נשלפות.  זכוכית 
הוואקום.  תופעת  ללא  קלה  לפתיחה  אגרונומיות  ידיות 
A הידוע בחסכון לצד עוצמה  דירוג אנרגטי  המקפיא בעל 
חזקה. תא הקירור ענק, כ-230 ליטר שיאפשרו לכם לאכסן 

מספר גדול של מוצרים ומאכלים.

סדנאות צבע חינמיות בבין הזמנים
לסדנאות  הגדולה  ההצלחה  לאחר 
שהתקיימו ב’בית  טמבור’ ולאור הביקוש 
עבור  במיוחד  ‘טמבור’  פותחת   הרב, 
הזמנים  בין  ימי  לקראת  החרדי,  הציבור 
ב’בית  שייערכו  מקצועיות  סדנאות 

כיצד אפשר  המשתתפים  וילמדו את  ברק,  בבני   - טמבור’ 
וחדש.  עדכני  מראה  לו  ולהעניק  הבית  את  לשדרג  בקלות 
כמו’’כ ילמדו המשתתפים מה הם השלבים הנכונים לתיקון 
מגוון  ועוד  ביותר  המתאים  הצבע  את  בוחרים  ואיך  קיר, 
הסדנאות  הבית.  פנים  לשיפוץ  מעשיים  וכלים  פתרונות 
ייערכו ללא תשלום, בימים י”ד, ט”ז, כ”ב, כ”ד, כ”ח, כ”ט, ל’ 
באב בשעות נפרדות עבור גברים ונשים. בבית ‘טמבור’ רחוב 
מבצע קדש 56 ב’ בני ברק )מול קניון איילון(. ההשתתפות 
מותנית בהרשמה מראש, )מספר המקומות מוגבל!( טלפון 
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עד 27 קלוריות לפריכית 
על  המבוססות  פריכיות  משיקה  אנרג’י 
תערובות דגנים מלאים, סיבים תזונתיים 
טעמים:  בשני  ייחודי  מרקם  ובעלות 
פריכיות 3 דגנים בטעם טבעי ופריכיות 3 

דגנים וקצח. לדברי עמלי מסיקה דיאטנית ראשית, קבוצת 
כקטגוריה  לעיתים,  נתפסת  הפריכיות  קטגוריית  שטראוס: 
על  השמירה  למען  וההנאה  הטעם  על  וויתור  המחייבת 
 3 בין  המשלבות  החדשות,  הפריכיות  מאוזן.  חיים  אורח 
דגנים )שיבולת שועל, תירס ואורז(, מכילות סיבים תזונתיים 
ומאפשרות ליהנות ממוצר טעים במיוחד, עשיר בדגנים עם 

מעט קלוריות”. כשרות: בד”צ העדה החרדית

תזונה למח
למהדרין  סימילאק  של  הייחודי  ההרכב 
על  האחראים  המח  אזורי  על  משפיע 
תמונה  עולה  ממחקרים  וזיכרון.  למידה 
לאם  ספציפיים  תזונה  שרכיבי  ברורה 
ובהמשך  הלידה  שלפני  התקופה  במהלך 

חשובים  שלו  הראשונה  השנה  במהלך  התינוק  בתזונת 
מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית  להתפתחות.  בעיקר  ביותר, 
ברזל  פולית,  חומצה  כמו:  חשובים  רכיבים  כי  ידוע  אבוט: 
אך  הלידה,  טרום  בתקופת  לבריאות  חיוניים  הם  וסידן 
מחקר חדש מאבוט מראה כי לאחר לידת התינוק, גם את 
ויטמין  זקוקים לשילוב של  הרכיבים הכוללים  וגם תינוקך 
DHA התומכים בהתפתחות המוח ובמיומנויות  ו-  E טבעי 
התחלה  מאפשרים  ובכך  תינוקות  של  מוקדמות  למידה 
חדשה וטובה יותר לחיים. שילוב רכיבים אלו נמצא בלעדית 

בסימילאק למהדרין 1. 

תירס גמדי בכשרות מהודרת 
יכלו  לא  בכשרות  שהמהדרים  שנים  לאחר 
ליהנות ממאכלים או סלטים עם תירס גמדי. 
חברת ‘מעולה’ הרימה את הכפפה והתחילה 
של  מהדרין  בכשרות  גמדי  תירס  לשווק 
של  גמדים  תירס  את  החרדית.  העדה 

ביניהם:  המובחרות,  השיווק  ברשתות  להשיג  ניתן  ‘מעולה’ 
שוק העיר, ברכל, נתיב החסד וחנויות נבחרות.

גם בתשעת הימים יומיום טרה
תקופת תשעת הימים מאופיינת 
בצריכה מוגברת של מוצרי חלב 
ההימנעות  בשל  חלבי  ותפריט 
מוצרי  צריכת  ומוצריו,  מבשר 
חשובה  זו  בתקופה  חלב 

טרה  מחלבת  בתזונה.   הנדרשת  החלבון  כמות  להשלמת 
מגישה לצרכנים מוצרי חלב שמצטיינים בערכים תזונתיים 
טובים לצד טעם אהוב. מחלבת טרה משיקה כל העת מוצרי 
לצרכנים  המאפשרים  יותר  וטעימים  יותר  בריאים  חלב 
על  להתפשר  בלי  ואיכותי  בריא  יומיומי  מתפריט  ליהנות 

טעם מצוין.

עונג שבת
הקפה  וכוס  את  רק  בבוקר,  שבת 
שלך  מזוקק  שבועי  רגע  שלך. 
קוביות  כמה  לך  קחי  עצמך.  עם 
כוס  לצד  שמרלינג’ס  שוקולד  של 
רגעים  לעצמך  והעניקי  הקפה 

מתוקים של עונג שבת צרוף. לשמרלינג שוקולדים במגוון 
טעמים רחב: החל מסדרת ה’רוזמרי’ – שוקולד במילוי פרלין 
משובח, המשך בסרת ה’סוליד’ הקלאסית הכוללת שוקולד 
לבן עם שקדים, שוקולד מריר או חלבי ועוד וכלה בחטיפי 
המינור הנימוחים והמשובחים. השוקולדים כשרים בכשרות 

המהודרת של “בד”צ קהל עדת ישורון – ציריך”.

שני מארזים מפנקים
 INTENSE אינטנס  קפה 
מגיש  עלית,  קפה  מבית 
מוצרי  שני  את  אלה  בימים 
לאהדת  שזכתה  הסדרה, 
מארזי   2  - הקפה  אוהבי 

מתנה: מארז אינטנס INTENSE  + ספל  מהודר וכן מארז 
INTENSE Extra Strong +ספל מהודר.   אינטנס מחוזק 
ייחודיים שעוצבו במיוחד עבור סדרת  הספלים הם ספלים 
האיכותי,  הקפה  חוויית  את  והופכים   INTENSE אינטנס 

בעל הארומה הנפלאה והטעם המעולה, למהנה עוד יותר.

תשעת הימים 
ללא  הימים,  בתשעת  שנה,  בכל  כמו 
בשר,  או  מעוף  בתפריט  חלבון  תוספת 
מה  עצמנו  את  נשאל  שוב  השנה  גם 
ערכים  ובעל  מזין  שיהיה  בתפריט  נכלול 
‘מעולה’  חברת  השנה  נכונים?  תזונתיים 
תשעת  לקראת  מיוחד  במיזם  יצאה 
הכנו  הבית  תזונאית  עם  יחד  הימים, 

עבורכם תפריט עשיר, מגוון ובעל ערכים תזונתיים מאוזנים. 
חלבון  מפחמימה,  מורכב  התפריט  התזונאית,  בהמלצת 
את  לעבור  איך  טיפים  בתפריט  למצוא  תוכלו  כמו”כ  ופרי. 
העמודים,  דאבל  את  בעיתון  חפשו  בקלות.  החמים  הימים 

גזרו ותלו על המקרר וגם לכם יהיה תפריט מעולה.

מבצעי תנובה לתשעת הימים 
לתשעת  ,במיוחד  שנה  כמידי 
מגוון  תנובה  מציעה  הימים, 
מיוחדים:  במארזים  חלב  מוצרי 
ליטר   1 תנובה  שוקו  זוג  מארז 
קרלו  מיני  מארז   * יחידות   *2
16 יחידות*  100 גרם *  שוקולד 
מארז פרילי 125 גרם* 8  יחידות 

 * יחידות   4 גרם*   150  0% תנובה  מעדן  רביעיית  מארז   *
בנוסף,  יחידות   3* גרם   250 תנובה  קוטג’  שלישיית  מארז 
צרכני המהדרין מוזמנים ליהנות ממגוון טעמי קיץ מרעננים: 
ליחידה.  גרם   250 ואפרסק  תות  בטעמי  פרילי  משקאות 
חדש! משקה תנובה GO בטעם שוקו 250 מ”ל, שוקו 95% 
יוגורט  1 ליטר, גבינת שמנת פיראוס על בסיס  פחות סוכר 

יווני 225 גרם ועוד.

מגוון משקפי שמש איכותי 
במזג אוויר קיצי כמו בישראל, ימים 
שמש  משקפי  יוקדת  השמש  בהן 
של  העין  לבריאות  חיוני  פריט  הם 
כל אחד ואחד, בקיץ ולאורך השנה 
העיניים  רופאי  ממליצים  כולה. 

בדרכים  שנמצאים  למי  שמש  משקפי  להרכיב  בישראל 
וחשופים לאור השמש. לזקוקים למשקפיים באופן תמידי, 
שבעתיים.  חשובים  השמש  מפני  להגנה  השמש  משקפי 
בשנים האחרונות הפכו משקפי השמש גם לפריט אופנתי 
‘עינית’ התחדשו בימים אלו במגוון רחב של  וברשת  בולט, 
משקפי  גם  כמו  וסגנון,  גיל  לכל  אופנתיות  שמש  משקפי 
האופטומטריסטים  ידי  על  לכם  שיותאמו  אופטיות  שמש 
המקצועיים של עינית. סניפי רשת עינית: ירושלים, בני ברק, 

אלעד, בית שמש וביתר עילית.

הולכים בריא גם בתשעה באב
נאסרה  בו  באב  תשעה  לקראת 
ברשת  מציעים  עור,  נעלי  נעילת 
נעלים  של  עצום  מגוון   WeShoes
ללא עור, קלות ומאווררות העשויות 
ומתאימים  ונוחים,  קלים  מחומרים 

 ,WeShoes ברשת  החמים.  הקיץ  ולימי  באב  לתשעה 
המשפחה  מבני  אחד  לכל  נעליים  של  עצום  מגוון  קיים 
מחלוצות  הינה  קרוקס  מיוחדים.  ועודפים   sale במחירי 
על  מחד  השומרת  והאופנתיות,  הנוחות  המגמה  ומובילות 
איכות ונוחות ללא פשרות, באמצעות טכנולוגיות והשימוש 
יציבה  לאחיזה  המיועדות  וסוליות  איכותיים  גלם  בחומרי 
נעלי  הנעליים.  נראות  על  שמירה  ומאידך  הרגל,  כף  של 
 – CROSLITE TM -  קרוקס מיוצרים מחומר הקרוסלייט
המאפשר ייצור נעלים קלות משקל, נוחות ואופנתיות שאינו 

סופג ריחות ואנטי בקטטריאליות.

טיפים לצום 
צדק  שערי  של  המומחים 
מעניקים לנו טיפים לצום ט’ באב, 

כיצד תעברו את הצום בשלום?
*מומלץ  הצום:  לקראת 
הקופאין  כמויות  את  להפחית 
הצום  לפני  יומיים שלושה  כבר 

הרגילים  לאנשים  מחסר  הנובעים  ראש  כאבי  למנוע  כדי 
שלא  מומלץ  הצום  תחילת  *ביום  וגבוהה  קבועה  לצריכה 
מקלות  אינן  מדי  גדולות  ארוחות  גדולות.  כמויות  לאכול 
לאחסן  יכול  גופנו  להכביד.  יכולות  הוא-  נהפוך  הצום,  על 
כמות מוגבלת של פחמימות והעודף הופך לשומן אשר אין 
לו תרומה להקלת הצום אלא דווקא לעודף משקל. * רצוי 
לחלק את הארוחות ל 3-4 במהלך יום זה. *רצוי לא להרבות 
המפסקת  בארוחה  ובעיקר  היום  *במשך  בתבלינים. 
אורז  פסטה,  כדוגמת  מורכבות  פחמימות  לאכול  מומלץ 
ו/או בטטה. פחמימות אלו מקטינות  מלא, כוסמת, קטניות 
להופיע  העלולה  הרעב  ותחושת  האינסולין  הפרשת  את 
בעקבות ארוחות עתירות פחמימות פשוטות. *חשוב לכלול 
חלבון כלשהו ושומן בכמות מוגבלת בכל אחת מהארוחות. 
שיעשה  חשוב  הצום:  שבירת  מאלכוהול.  להימנע  *מומלץ 
בהדרגה ומתינות: בשלב ראשון- חשוב לשתות נוזלים עם 
ו/או  פרי  עם  ממותקת  שתייה  כדוגמת  זמינות  פחמימות 
כעכים / ביסקוויטים וכדומה. * בהמשך רצוי לאכול ארוחה 
קלה כדוגמת ארוחת בוקר. *הארוחות - המפסקת וזו של 
האנרגיה  כמויות  את  לספק  צריכות  אינן  הצום  הפסקת 

ורכיבי המזון שנגרעו במהלך הצום. 

כללי זהירות לשרב

כל מה שכדאי לדעת עם בוא ימי השרב הלוהטים 
נשים  אגף  מנהל  מ”מ  רבינוביץ,  ירון  פרופ’  מאת 

ויולדות במרכז הרפואי שיבא 
חשוב לדעת שאם ההמלצות לכלל האוכלוסייה   

על  כשמדובר  חום,  בזמני  רבים  נוזלים  לשתות  הן 
לפני  נשים  כמו  יותר  רגישים  במצבים  אוכלוסיות 
לידה, חולים ועוד יש לשים לב ולדאוג לשתות כמות 
ואיבוד  התייבשות  של  מצבים  שתמנע  מספקת 

נוזלים. 
 אצל נשים לפני לידה חום הגוף באופן טבעי גבוה 

לשמש  חשיפה  ובזמן  מעלות   0.5 עד  בכ-0.3  יותר 
בימי  יותר  סובלות  הן  לכן  יותר.  עוד  עולה  הוא 
חשובה  מתאימה  בכמות  ושתייה  הלוהטים  הקיץ 
ומונעת התייבשות שיכולה להוביל לירידת לחץ דם, 

לשינויים בהתנהגות ולהופעת סימני לידה.  
לפני  לנשים  היומית  הנוזלים  כמות  כללי  באופן   

יש  אך  ליטר.  וחצי   3 עד   3 כ-  להיות  צריכה  לידה 
בנוזלים  גם  אלא  במים  רק  מדובר  לא  כי  לזכור 
זקוק  שהוא  המלחים  את  לגוף  שמעניקים  נוספים 
יסייעו להשלים  והולכים לאיבוד בחום. אותם  להם 

גם נוזלים כגון מיצים ומרקים.
במיוחד  להיזהר  יש  הלידה  לפני  של  בתקופה   

המנגנון  ארוך.  לזמן  לשמש  חשופים  להיות  שלא 
פיגמנטים  של  היווצרות  על  משפיע  ההורמונלי 
בעור  סימטרית  בהתכהות  מתבטא  והדבר  בעור  
הלחיים  בעצמות  העליונה,  השפה  מעל  המופיעה 
את  מחריפה  לשמש  החשיפה  נוספים.  ובאזורים 
מצב הפיגמנטציה בצורה דרמטית ולא תמיד חלה 
להימנע  כדאי  לכן  הלידה.  לאחר  מושלמת  הטבה 

מכך ככל האפשר. 
רבה  למנוחה  זקוקה  לידה  לפני  אישה  כעיקרון,   

יותר מאשר בזמנים רגילים. החום והלחות מעמיסים 
הגוף  כאשר  לכן,  יותר.  עוד  האישה  את  ומעייפים 
מתחיל לאותת ומורגשת עייפות יתר, חשוב לקחת 
חמורים  מצבים  ולמנוע  קצרות  מנוחה  הפסקות 

יותר והתפתחויות לא רצויות.
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קצרצרים
החברה  מעדנות, 
בישראל  המובילה 
המאפים  בתחום 
משיקה  הקפואים, 
תפוחים  שטרודל 
במילוי  פילו,  מבצק 
תפוחי עץ. רק להכניס 
קצרה  לאפייה  לתנור 
ולהגיש. כשרות: בד"צ 

בעלזא

הטונה  את  מציג  'גפן'  האמריקאי  המותג 
בשמן  או  במים  המעולה,  האמריקאית 
צמחי, הידועה בטעמה העשיר ובמרקמה 
אפרים  נחום  הרה"ג  כשרות:  המיוחד. 

טייטלבוים שליט"א, אבדק"ק וואלאווע

ג'ו,  קפה 
ת  נ נ ע ר מ
לקראת הקיץ 
תפריט  את 
ת  ו ח ו ר א
לקיץ  הילדים 
מגוון  עם 
חדשות  מנות 
ם  י ר י ח מ ב

אטרקטיביים

בטעמם  מיוחדים  פסטה  ורוטב  פיצה  רוטב 
ובמרקמם העשיר של חברת 'גפן' האמריקאית. 

יבוא: קדם ישראל בכשרות מהודרת

הוויסקי  בלנטיינ’ס, 
 1 מס’  המדורג 
את  משיק  באירופה, 
“סדרת האמן” השנייה 
חגיגית  במהדורה 
באמצעות  ומוגבלת 
אוויר  צילומי  סדרת 
וייחודים  מרהיבים 
לצרכן  מומלץ  במחיר 

של 89.90 ₪
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משיק  סגל’  ‘יקב 
בציר  רוזה,  יין  את 
 2016 לשנת 
רכסים  מסדרת 
 100% מ  העשוי 
ענבי קברנה פרנק. 
ארומטי  פירותי,  יין 
המשאיר  וקליל 
עוד.  של  טעם 

מחיר: כ-79 ₪

משיקים  ברקן'  'יקבי 
בציר  הרוזה,  יין  את 
מסדרת   2016 לשנת 
האיכות ספיישל רזרב. 
חמיצות  משלב  היין 
עם  ומרעננת  טובה 
ארומות פירותיות וגוף 
ליין  הנותנים  קליל 
של  מרעננת  תחושה 

קיץ. מחיר: כ-75 ₪

"בייבי סמארט" מציעים תיקים לקייטנה ולגן מעוצבים עם הקלאסיקות האהובות 
www.babysmart.co.il מהספרים. מחיר: 49.9 ₪ להזמנות באתר

שופרסל נכנסת לקטגוריית הפארם 
ומשיקה את שופרסל CARE - מותג 
פרטי שיתמחה בקטגוריות הפארה 
מוצרים  ויציע  וויטמינים  רפואי 
איכותיים בפחות כסף. לדוגמא: מד 
חום: 11.90 ₪, חב’ פלסטר לילדים: 

9.90 ₪ ועוד

מהלך  יוזמת  סופר-פארם 
לקידום בריאות הפה בישראל: 
אטרקטיביים  מבצעים  תציע 
על מוצרים נבחרים ממחלקת 
שעון  במתנה  ותעניק  הדנטל 
בקניית  הצחצוח  זמן  למדידת 

כל מוצר דנטל

המותג אורג’ינל פינגיווין משיק 
הים  בגדי  קולקציית  לקיץ את 
www. למצוא:   ניתן  לגבר. 

originalpenguin.com

הקוסמטיקה  חברת 
פאיו  הצרפתית 
מציעה   PAYOT
שעות:   24 עד  לחות 
במרקם  לחות  קרם 
סורבה קליל ואפקט 
מקרר. מחיר: 129 ₪

השמלות  מותג 
מציע  ״דבי״ 
מבדים  שמלות 
ונוחים  קלילים 
צבעים  ובמגוון 
להשיג  קיציים. 
ברק  בבני  כעת 
מראש:  בתיאום 

0506365579

הגינה  ריהוט  מנקה 
 HG של  החדש 
המסיר  תרסיס  הוא 
כתמים  מאמץ  ללא 
גינה  מריהוט  קשים 
מכל הסוגים. מחיר: 
39.90 ₪ ניתן להשיג 
לחומרי  בחנויות 

בניין ובטמבוריות

רחצה  ג’ל  עם  מניונים  רחצה  תיק 
מחיר:  סטודיו.  יוניברסל  של  ובושם 

80 ₪ בפארמים וברשתות ההפנינג

הטיפוח  מותג   Kiehl‘s
את  משיק  הניו-יורקי 
ULTRA FACIAL OIL-

 FREE GEL CREAM
נטול  פנים  ג’ל  קרם 
מרענן.  מרקם  בעל  שומן 
המכילה  פורמולה  בעל 
ייחודיות  שורש  תמציות 

וויטמין  E. מחיר: 265 ₪

ליין  את  להרחיב  ממשיכה  סגל  קבוצת 
המוצרים מחברת סובינקס ומביאה לארץ 
את הקולקציה החדשה של מוצרי ההנקה 

הכי עדכניים. להשיג ברשת שילב בלבד

צריכה  למוצרי  מבצעים 
ויקטורי  ברשת  לתינוקות 

במחירים זולים במיוחד

היוקרתי  הטיפוח  מותג 
דואט  במבצע   Promise
הנחה   20% וקרם:  סרום  של 
לרוכשות דואט עוצמתי למיצוק 
עד  תקף  בקמטים.  וטיפול 
www. לרכישה:   15.8.17 ה- 
promise-cosmetics.co.il

חודשי  במהלך  מקיימת  עצמל’ה  רשת 
במיוחד   אטרקטיבי  מבצע  יולי-אוגוסט 
1+3 מתנה על כל החנות )מוצר המתנה 
עד  בתוקף  הארבעה(  מבין  הזול  הינו 

ה-31.8.17

רשת מוצרי הפינוק מן הטבע 
יוצאת   BODY SHOP  –
במבצע  יולי  חודש  במהלך 
קונים  במיוחד:  אטרקטיבי 
ממגוון  מוצרים  שלושה 
ומקבלים  החנות  מוצרי 
מתנה!  מוצרים  שלושה 

בתוקף עד ה- 31.7.17

משיקה:    Laline
 Crystal Creations
סדרה   by Laline
חדשה  מנצנצת 
בשילוב אבני סברובסקי 
במהדורה מוגבלת לט”ו 
גוף,  מי  בסדרה:  באב. 
קרם גוף, מפיץ ריח, תיק 

רחצה ומסגרת תמונה

התכשיטים  מעצבת 
מותג  בעלת  פלג,  קרן 
הנמכר   ,Luciana
של  גולד  איטלי  ברשת 
ובמגוון  לצרכן  המשביר 
תכשיטים,  חנויות  של  רחב 
תכשיטים  בקולקציית 
ויוקרתית  אלגנטית  חדשה, 
פגישה:  לתיאום  במיוחד. 

054-2226034

מתנות  שלל  מציעה  לתכשיטים  הבורסה  רשת 
תכשיטים  סט  ומציעה  באב  ט”ו  לרגל  מיוחדות 
אטרקטיביים  במחירים  יהלומים  משובץ  חדש 

במיוחד. ניתן לרכוש כל פריט לחוד

החדש  הבושם 
מבית  לנשים 
 Live ג’יבנשי: 
 I r r e s i s t i b l e
פרחוני  בניחוח 
ומפתיע מחיר: 349  
₪ 75  מ”ל. להשיג 
ברשת סופר פארם

גוונים חדשים של שפתונים 
מבית  השעות   8 מסדרת 
 ELIZABETH ARDEN
המטפל,  הגנה  מקדם  עם 
שפתיים  ומשקם  מגן 
סדוקות ויבשות ומעניק את 
 8 ל-  עד  הלחות  יתרונות 

שעות. מחיר: 150 ₪

מותג   ,Kiehl‘s Since 1851
המספקת  הניו-יורקי,  הטיפוח 
לטיפוח  איכותיים  מוצרים 
להציג  גאה  והשיער  העור 
אנטי  קרם  דאודורנט  את 
פרספירנט בעל יעילות גבוהה 
במיוחד עם תמציות של תפוז, 
לימון וזרע פשתה. מחיר: 85 ₪ 

אופנת  ברשת  עונה  סוף  מבצע 
   Celio הצרפתית  הגברים 
הפריטים  על  הנחה   50% עד 

המשתתפים במבצע

קפה ג’ו, החוגגת 20 שנה של קפה גורמה וקולינריה מציעה 
שלהם  האיכותי  הקפה  של  בקפסולות  להתפנק  לכם 

אטרקטיבי  במבצע 
רוכשים  במיוחד: 
 199 ב-  קפה  קפסולות 
זוג  ומקבלים:  ומעלה   ₪
כוסות דאבל גלס מתנה 
+  שובר לקפה זוגי מתנה 
שווי  בסניפים(.  )למימוש 

המתנה – 66 ₪

למסיימי הקורס תעודה מטעם המכללה
לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1

קורס טכנאי קירור ומיזוג

יש לך חוש טכני?
זה ההזדמנות שלך ללמוד מקצוע מבוקש ואטרקטיבי
הכוון תעסוקתי מזמין אותך ללמוד במכללת אין ליין

את רזי הטכנאות במערכות קירור ומיזוג 

בין הנושאים בקורס: 
 < פירוק, הרכבה ושיפוץ של מערכות קירור ומיזוג < מערכת הקירור 

והמיזוג הביתי והתעשייתי < יסודות החשמל < חדרי קירור

הקורס מסובסד  |  מלגות נוספות לזכאים

בני ברק

כולם מחמיאים לך שיש לך ידי זהב?
בוא להתפרנס מזה בכבוד!



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

גני ילדים חרדי, רשמיצהרוני ציל“ה

הננו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום לתוכנית
יום לימודים ארוך -ציל"ה

בסבסוד משרד החינוך לשנת תשע"ח הבעל"ט.
הצהרונים יפתחו אי"ה מיד עם פתיחת שנת הלימודים (9/17)

למי? הצהרון מיועד לילד הגנים.
איפה?  במבנה הגן בו ילמדו הילדים

מה? * טיפול מסור וחם, צוות גננות מנוסות . ופיקוח פדגוגי צמוד.
          * תכנים חינוכים להעשרת עולמם של הילדים, פעילויות  יצירה, ידע וחוויה 

            וחוגי העשרה.
         * ארוחת צהריים בשרית חמה (בכשרות הבד"ץ העדה החרדית)

מתי?  במהלך ימי הלימודים הרשמיים של משרד החינוך משעת סיום הלימודים  
עד לשעה: 15:45 (בגני מגזר חרדי) ועד לשעה 16:00 (בגני הממ"ד).  

עלות- 50 ₪ לחודש (500 ₪ לשנה עבור  10 חודשי פעילות)
רישום- ההרשמה תחל מיום ראשון כ"ט תמוז (23.7.17) עד רביעי  א' אלול (23.8.17)

1. באמצעות כרטיס אשראי במוקד טלפוני 24 שעות ביממה בטל: 03-5771740  
עד 8 תשלומים

(יש למסור מספר זהות של הילד, מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס  ומספר טלפון)
2. באמצעות  מזומן או 3 המחאות במשרדי החברה הכלכלית לב"ב בע"מ, בנין 

"אפי קונקורד " ברח' בר כוכבא 21 ב"ב קומה 7 בין השעות 9:00 14:00- 

שימו לב!!!  
* פתיחת הצהרונים מותנית בהשתתפות כ- 20 ילדים מילדי הגן 

* הרישום מותנה בתשלום מראש.                               
* המקדימים להרשם מבטיחים את מקומם.

* המחיר כפוף להחלטת  משרד החינוך. 
          * לתשומת לבכם, ביטול השתתפותו של ילד בצהרון לאחר רישום, יתבצע ע"י הודעה בכתב לפקס: 

 077-4564101                 
                      * ביטולים יאושרו עד 31.3.18  בלבד

בברכת חופשה מהנה ובטוחה!
אתגרים

חני בן זימרה
מנכ"לית

להזמנות ולברורים על מוקדי מכירות: 

054-8537986



ג’ - ה’ בתמוז
תשע”ז           

26-28/7/2017 
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן
+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

דירות 
למכירה

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

בית שמש

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  אפ' 
לטבו משותף, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 

חדש, 215 מ"ר ומעליו גג 
צמוד 200 מ"ר, כולל מחסן 

וחניה, 4,500,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

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

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

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

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

4-4.5 חדרים

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

054-8429033)29-32(_____________________________________________

4 חדרים
1,250,000 ש“ח

ברחוב בר אילן
קרוב לקריה החרדית

תיווך יעקב
054-4901948

תיווך יעקב

3.5 חדרים, 67 מ“ר
880,000 ש“ח

באיזור פינוי בינוי
ברחוב ביאליק

054-4901948

 וילה בעליון, יחודית 
ומושקעת ברמה,

052-3251213)30-30(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד' אזור רבי 
_____________________________________________)30-30(מאיר, 052-3251213

 במאירי, דופלקס 6 חד' 
ענק, מושקע מאוד,

052-3251213)30-30(_____________________________________________

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

+ אופ' להרחבה, נוף,
052-5752500)30-30(_____________________________________________

 3 חד' + גג בטאבו, אזור 
איכותי, מחיר מציאה,

052-3251213)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות! מגוון 
דירות בבית שמש באיזור 
המתחרד בפחות ממליון 

ש"ח! W נדלן,
054-4502728)30-30(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 
4 חד' במחיר מציאה, 
850,000 ש"ח, מיידי!

_____________________________________________)W)30-30 נדל"ן, 054-4502728

 בדוד רזיאל, 4 חד', 2 
גינות גדולות, ק.קרקע 

במחיר מציאה! W נדל"ן, 
050-3333505)30-30(_____________________________________________

 במתחרד בר אילן, 4 
חד', מושקעת, מרפסת 

+ אופציה לבניה בגג!
_____________________________________________)W)30-30 נדלן, 054-4502728

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

054-4337212)30-30(_____________________________________________

 בגולן כחדשה, צמוד 
לקריה החרדית, 3.5 

חדרים + יח.הורים.
_____________________________________________)W)30-30 נדל"ן 054-4502728

 בית-שמש הוותיקה ברח' 
הרצל, 3 חד' בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)30-30(רימקס, 052-4887227

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת ל- 3 חד' + 
יחידת דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,280,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)30-30(_____________________________________________

 ברב-אשי 4, "בית 
פתוח"!!! למבקרים 

ביום שישי 10:00-11:00 
- לל"ת!!! 3.5 חדרים, 

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

"מקסימום"
052-7683068)30-30(_____________________________________________

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

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

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בלעדי!! בפוברסקי 
ענקית, 125 מ"ר, 

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

מהיסוד כולל ריהוט 
חדש, ק"א, חזית, מיידי, 

2,200,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 מציאה בלעדית 
באזור הרב קוק, דירה 
מחולקת לשני יחידות 

דיור, רק 1,250,000 ש"ח 
בבלעדיות

"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 
054- ,03-6166105

8483810)30-30(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)30-30(_____________________________________________

 בשיכון ג'!!! דירת גן 
- חצר. **בזכרון מאיר, 4 
חד', מטופחת. **ביונתן! 

3 חד', מטופחת! ברבי 
עקיבא, 4 חד'. **באיזור 
הרב שך, 2 חד' כחדשה. 

*בז'בוטינסקי, עורפית 
ושקטה, 2.5 חד'. *"אלוני 

_____________________________________________)30-30(נכסים" 052-7610603

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)30-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)30-30(מתווכים" 03-5701010

 פנטהאוז 26+140 בגמר 
בניה, קומה 7, מפרט גבוה, 
 BA קבלן ידוע, 2.8. תיווך

יזמות, 03-6138886,
054-4980159)30-30(_____________________________________________

 במינץ, פנטהאוז 140 
מ"ר, מחולק לדירת 4 

חדרים 90 מ"ר + דירת 2 
חדרים 50 מ"ר משופצות 

ומושקעות, נוף מדהים 
+ גג צמוד בטאבו + 

מעלית, חניה, 2,920,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדש, דירות-גן מרווחות 

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

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדש, דירות-נכה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בביאליק, דופלקס 140 
מ"ר מחולקת ל- 2 + מעלית 

+ יחידת דיור מושכרת, 
2,150,000, גמיש. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)30-30(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, כ- 200 
מ"ר הכנה ליח"ד.'אפיקי-
_____________________________________________)30-30(נדלן-בועז' 054-8474843

 בסלנט דופלקס ק"ג-ד, 
3.5 חדרים משופצים + 2 יח"ד 

מושכרות, ב- 5,300 ש"ח, 
2,480,000 גמיש, מתאים גם 

לט"מ, לפרטים:
_____________________________________________)GN 054-8425797)30-30 נכסים

 הנה זה בא! ענקית, 
באבן שפרורט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,400,000 ש"ח, גמיש.

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירת-גג 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,130,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בנסנבוים, 
דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופםצת ומושקעת 

מהיסוד + מעלית + חניה 
+ יחידת דיור 30 מ"ר, 

3,150,000 ש"ח. 
"סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

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

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)30-30(בועז" 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס, 4 
חד' + סוכה, ק"ד, 3 כ"א, 

110 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז" 

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 באזור עוזיאל, דופלקס 
)6 יח"ד כ- 180 מ"ר( למטה 

5 יח"ד 150 מ"ר, למעלה 
יח"ד אחת 30 מ"ר, מושכרות 

ב- 15,000 ש"ח לחודש, 
3,000,000 ש"ח, בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56,

054-8483810 ,03-6166105)30-30(_____________________________________________

 באזור בירנבוים, דופלקס 
+ )יחידת דיור( למטה 5 חד', 

למעלה 2 חד' + מרפסת 
שמש + יח"ד מושכרת 

ב- 3,200 ש"ח לחודש וניתן 
להוסיף עוד יח"ד, 2,600,000 

ש"ח. 03-6166105,
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 חדרים 
באזור חרל"פ, 220 מטר + 
מעלית + חנייה, קומה 4, 

מסודרת פינוי 11 חודרים, 2.8 
מליון ש"ח. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)30-30(_____________________________________________

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

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

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

לגור ולקבל שכירות!

03-5701010
מפתחות ב"אביחי- מתווכים"

באבוחצירא, 5 חדרים 
מחולקת ומשופצת 

&1,590,000

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

שקט, 2,500,000 ש"ח, גמיש, 
 GN 054-8425797 :לפרטים

_____________________________________________)30-30(נכסים

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

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

_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום ייחודי!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית 
בניין חדש! 2,480,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(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. 

_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', בשמחוני, 5 
חד' + 1/2 + אופציה לבניית 
סוכה קו'1, מיידי. "רי/מקס" 
_____________________________________________)30-30(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי!! במנחם, 
ענקית, ק"א, 5 חדרים, 

120 מ"ר + סוכה על 
רלסים, 3 כ"א, מטופחת, 

2,120,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 דירת בוטיק 5 חד', 
135 מ' נטו, סלון ענק 
וחדרים גדולים, ק"א, 
ללא, 4 כ"א, מסודרת 

עם חניה בטאבו באזור 
חתם סופר/הרב ישראל 

מסלנט, 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' ליד 
יהודה הנשיא, בבניה, 6 חד', 
130 מ"ר, ק"א + מלעית + 

חניה, חזית, 3 כ"א + מרפסת 
שמש, אופציה ל- 2 כניסות, 

כניסה שנה, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בגינחובסקי, ק"ב, 
90 מ"ר, 4 חד' + סוכה 

+ אופציה + מחסן, 
מצויינת. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)30-30(בועז" 052-3500040

 בעמק-יזרעאל, 4.5 
חד', ק"א + מעלית 

+ מרפסת + סוכה + 
חניה בטאבו, 115 מ"ר. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)30-30(_____________________________________________

 בגניחובסקי, מושקעת 
מאוד, 4.5 חד', 90 מ"ר, 

אופציית בניה בגג, 3 
כ"א. 'אפיקי-נדל"ן-בועז" 

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 באזור דובק, כ- 4 חד', 
מסודרת ויפה, 3 כ"א, סוכ 

ה+ מעלית, 1,620,000 ש"ח, 
גמיש בבלעדיות מפתחות 

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

054-8483810)30-30(_____________________________________________

 בהר סיני, דירת 4 חד', 
חדשה ומרווחת, שתי חזיתות 

+ מעלית + חניות + סוכה 
)בהצמדה בטאבו של 25 

מ"ר( למיידי, 2,150,000 ש"ח, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

,03-6166105 ,56
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 בבן זכאי/יהודה הנשיא, 
4 חד' בטאבו משותף, אופציה 

להרחבה, 1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 

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

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', משופצת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א, 

1,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 באבן גבירול, דירה 
ענקית, 4 חד', 114 

מ"ר + מעלית, 3 כ"א, 
2,100,000 ש"ח. דלוקס 

_____________________________________________)30-30(נכסים, 054-8451271

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

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

_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 באזור טבריה/הרצוג, 4 
ענקית! סלון ענק, מרפסות, 
שמורה מאוד! ק"ג, אחרונה, 

2,080,000 ש"ח.
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, חזית, משופץ. תיווך, 
050-4144602)30-30(_____________________________________________

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

מעלית, חניה, סוכה, 
1,830,000 גמיש,

050-8898020)30-33(_____________________________________________

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

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

03-5799308)30-30(_____________________________________________



ג’ - ה’ באב תשע”ז  26-28/7/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 חד' 
משופצים 45 מ"ר ק"א, 
חזית, 1,250,000 ש"ח, 

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

חיפה

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

וילות ובתים

פתח תקווה

עמנואל

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

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

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

_____________________________________________)27-30(גבוהה מאוד, 050-4160687

גני תקווה

נתניה
 ברח' 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)27-30(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת גן בשיכון ד', 
1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 

אישורי בניה 90 מ"ר,
050-7344050)28-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

+5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

054-4859570)29-32(_____________________________________________

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

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

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

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

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
4 חד', בבניין חדש, ק"ג + 
מלעית, חזית, מושקעת, 2 

חניות עם הכנה לחשמל ומים, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה בסיום 
בניה, 4 חד', 1,920,000 ש"ח, 

ק"ב, חזית. *בבעלי מלאכה, 
4 חד', ק"ג + מעלית, חזית, 

למזומן 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רשבם, 4 חד', 135 
מ"ר + אופציה 45 מ"ר, ק"א, 

מסודרת, 3,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4 חד', 
משופצת ברמה גבוהה, בניין 

מטופח, 3 כ"א, יחידת הורים, 
ק"ב + חניה + מחסן )מלעית 

בתכנון(, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

אבוחצירא, 1.62, גמיש, 
_____________________________________________)30-30(הקודם זוכה, 054-7477054

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

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

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
לקראת בניה בבנין בוטיק, 4ח' 

+ מרפסות, ק"ק, חזית, 3 
כ"א. "אפיק-נכסים"

03-5791514)30-30(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, דירת 4 
חד', חדשה ומרווחת, שתי 
חזיתות, 3 כ"א + מעלית 

+ סוכה, 1,999,999 ש"ח, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

,03-6166105 ,56
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 ברח' יהושע, דירת 
4 חד' גדולה, מרווחת 
ומשופצת, סלון גדול 
+ מרפסת גדולה + 

סוכה + אופציה לבניה 
גדולה, 2,200,000 

ש"ח בבלעדיות "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56,

,03-6166105
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 

חצר, 1,790,000, גמיש.
_____________________________________________)30-30(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

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

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 

מ.שמש, קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

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

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 4 חד', 
מרווחת, משופצת, 80 

מ"ר + סוכה, במציאה! 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-

_____________________________________________)30-30(נדל"ן-בועז" 052-3500040

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה ויפה, 

80 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)30-30(בועז" 052-3500040

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

גדול, מושקעת ברמה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)30-30(_____________________________________________

3 חד', ניתן להפוך 
בקלות ל- 4 חד', ק"א, 

1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)30-30(- מתווכים" 03-5701010

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

03-5791514)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 באזור בעש"ט, 3.5 
מרווחת, ק"א, עורף, 3 כ"א, 
פינוי מהיר, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 הזדמנות פז!!! בשיכון 
ג', 65 מ"ר, בנין חדש, רק 
1,230,000 ש"ח, הראשון 

_____________________________________________)30-30(בתיווך, 054-3050561

 באזור הרב שך, כ- 3 חד', 
67 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 1,520,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב - פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים, קומה 3, 80 מ"ר + 
אופציה. דוד גרוס רי/מקס 

_____________________________________________)30-30(ב"ב, 050-4122744

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

מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)30-30(_____________________________________________

 בן-זכאי, קו'1, 3 חד', 
מעלית, ממ"ד, סוכה מלאה, 

75 מ"ר. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)30-30(דסקל, 050-5926021

 במנחם בגין קרוב 
לגשר, כ- 3 חדרים, 

קומה שלישית ואחרונה, 
גג בטון! + אפשרות 

ממשית להרחבה 
בגג ובצדדים! רק ב- 

1,280,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)30-30(נכסים, 050-4177750

 מציאה! 3 חדרים 
בטאבו משותף, 60 מ"ר 

+ מרפסת שמש 20 
מ"ר עם מעלית ברבי 

עקיבא, חדשה ממש! רק 
ב- 1,200,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)30-30(נכסים, 050-4177750

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

3,950. לב-הנדל"ן,
03-5757829)30-30(_____________________________________________

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

להרחבה 1.23 מיליון, גמיש, 
הקודם זוכה,

 ,052-2213344/03-5444815
_____________________________________________)30-30(דוד

 בלעדי!! באבן 
גבירול-מימון, מחולקת, 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על-רלסים 12 מ"ר 

+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 
ק"א, 1,890,000 ש"ח.

"סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים במצב-מצויין, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,490,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בני-אברהם, 3 חד', 
ק"א + אופציה כ- 70 

מ"ר, בנין חרדי, מעולה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 בדב-הוז, 3.5 חד' + 
סוכה + אופציה לבניה 

בגג + חזית, 3 כ"א. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית, 

קומה ב', לב"ב משופצת + 
אופציה לסוכה, בניין אברכים, 
1,370,000. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, חזית, קומה ב', 
חזית + אופצייה לסוכה דירה 

גדולה, משופצת, בניין אברכים, 
1,325,000, גמיש.
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,520,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

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

 במנחם בגין, 3.5 חד, 
כ- 86 מ"ר, קומה נוחה, 

רק 1,290,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)30-30(_____________________________________________

 קרית הרצוג, מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

930,000 במזומן!!! נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה, 050-3000121

 מציאה! במרום 
שיר, 3.5 חדרים, גדולה 

ומפוארת + 2 חדרי 
אמבטיה ומרפסת + 
מחסן מושכר וחניה 

+ נוף מדהים! רק ב- 
1,950,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)30-30(נכסים, 050-4177750

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

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

053-3128884)30-30(_____________________________________________

 בקוטלר-יהודה הלוי, 
ק"א, חזית, 75 מ"ר, 2.5 חד', 

1,490,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בדנגור, 2 חד', 50 
מ"ר, ק"ג + א.בצד 50 מ"ר + 

א.בגג כולל חתימות שכנים, 
חזית, 1,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי ברחוב בני אברהם, 
2 ח' + הול כ- 60 מטר קומה 
ב', לא משופצת, 1,220,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)30-30(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ, רק 740,000. נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(הקריה, 050-3000121

 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)30-30(_____________________________________________

 דופלקס 6 חד', 200 מ"ר 
+ מרפסת שמש + גג 90 

מ"ר, משופץ מהיסוד.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(דסקל, 050-5926021

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

ללא מעלית, 1,750,000 ש"ח,
050-3528252)30-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, פנטהאוז 
חדש )קומה 4(, 5 חדרים, 170 

מטר + מרפסת ענקית + 
נוף, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)30-30(רימקס, 050-244-244-6

 ברחוב תנא נחום, דירת 
3 חדרים, 100 מטר, קומת 
כניסה, משופצת, 560,000 

ש"ח, מצויינת להשקעה. 
_____________________________________________)30-30(רימקס, 050-2442446

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר במרחק 

הליכה מהכינרת, דירת חדר 30 
מטר, 265,000 ש"ח, גמיש, 

מצויינת לנופש. רימקס,
050-244-244-6)30-30(_____________________________________________

 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

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

אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 

25 מ"ר, לשימור, ק"א 
ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 

בחלקה זכויות בניה, המבנה 
כלול בתוכנית תמ"א 38, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)30-30(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

 בגבעת זאב בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

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

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)30-30(_____________________________________________

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

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

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)30-30(מאור, 02-5730077

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

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

גם למבוגרים/נכים. תיווך 
_____________________________________________)30-30(מאור, 02-5730077

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת גן 

4.5 + גינה ו- 32 מ"ר הרחבה 
נוספת, כחדשה, מרכזית, 

שקטה ואופצ' ליחידת דיור, 
במציאה!!! תיווך מאור, 

02-5730077)30-30(_____________________________________________

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

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

02-5730077)30-30(_____________________________________________

 שטרן, דירת 5 חדרים, 
קומה אחת לרדת בלבד, 

משופצת, 1,700,000, גמיש!! 
_____________________________________________)30-30(שאולוף נדל"ן, 072-3728170

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 חד', מרווחת + 
מרפסת סוכה לנוף, כוללת 

יחידת הורים, ק"ב + מעלית, 
הסקה דירתית, במחיר דירת 3 
_____________________________________________)30-30(חד'! תיווך מאור, 02-5730077

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

_____________________________________________)30-30(מאור, 02-5730077

 שטרן, 4 חדרים - פינוי 
בינוי מתקדם! דירה משופצת, 
עתידה להיות 5 חדרים חדשה, 

רק ב- 1,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(שאולוף נדל"ן, 072-3728170

 ברמת אשכול, 4 חד', 
120 מ"ר, 3 כ"א, מעלית, נוף, 

2,590,000 ש"ח. תיווך-כהן, 
054-7804800)30-30(_____________________________________________

 בבית הכרם, 4.5 )ליד 
מלון רייך(, כ-110 מ"ר + 

חצר 120 מ"ר בטאבו )רובה 
מרוצפת( + 40 מ"ר חצר 
בשימוש, ק"א, 3,600,000 
ש"ח. תיווך דירה-לי )אלי(, 

050-8226337)30-30(_____________________________________________

 השקעה נדירה!!! דירת 
4 חד', יפיפייה בשכונת רחביה 
היוקרתית, אזור מבוקש מאוד 
לשכירות, אוכלוסייה איכותית 
ומגוונת, משוכרת ב- 13,000 
ש"ח לחודש, 156,000 ש"ח 
בשנה לתקופה ארוכה עם 
בטחונות!!! 5% תשואה, 

פי שניים מהמקובל בשוק! 
אפשרות השבחה להעלאת 
ערך הדירה, רק 3,120,000, 

_____________________________________________)30-30(לפרטים: 053-2852752

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

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

לזריזים! תיווך מאור,
02-5730077)30-30(_____________________________________________

 בשכונת רסקו )ניות(, 
3 חד', 65 מ"ר, 3 כ"א, נוף, 
1,950,000 ש"ח. תיוך-כהן, 

054-7804800)30-30(_____________________________________________

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 
ת.ב.ע. 1,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

 מאיר אבנר, דירת 2.5 
כ- 3 חדרים, משופצת + 
אופציה לבניה - רק 1.25 

מיליון גמיש!! שאולוף נדל"ן, 
072-3728170)30-30(_____________________________________________

 שטרן, דירת 2 חדרים, 
משופצת, קומה עליונה, מחיר 

מעולה. שאולוף נדל"ן,
072-3728170)30-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

FOX  נדל"ן, מצויין גם 
להשקעה, למהירי החלטה 

בעמישב, בית דו משפחתי, 4 
_____________________________________________)30-30(חד', רבע דונם, 050-6925400

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

03-9301122)30-30(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)30-30(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז, דופלקס, 6 חדרים + 

_____________________________________________)30-30(3 מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)30-30(מ"ר מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון. 
בטרומפלדור, דופלקס-גג, 6 
חד' בבנין חדש בן 3 שנים, 

03-9301122)30-30(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. 
ברטרומפלדור, דופלקס-גג, 5 

חד' + גג 80 מ"ר,
03-9301122)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(ש"ח, 050-3528252

 בגני הדר, דירת גג עם 
יחידה משוכרת. FOX נדל"ן, 

050-6925400)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)30-30(חניות, 03-9301122

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

מרפסת-סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)30-30(_____________________________________________

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

03-9301122)30-30(_____________________________________________

 בהדר גנים בבנין של 
דתיים, 5 חד', מושקעת + 

מרפסת שמש ומחסן,
050-3528252)30-30(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)30-30(- משה דסקל, 050-5926021

 אנגלו-סכסון. 4 חדרים 
בביל"ו, 135 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)30-30(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)30-30(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

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

זוגות, ממוזגת, ליד 
ת.מרכזית ועתיקה, חצר 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

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

+ מרפסת ונוף + חצר עם 
מתקנים למשפחות ולקבוצות,

053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

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

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ 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(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
■ "סוויטות ארגמן" + _____________________________________________)36-35/17(052-7644916

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(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

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

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

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

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

 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(_____________________________________________

■ 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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 דירת גן, משופצת, 4 ח', 
ממוזגת + גינה ובריכה גדולה, 

אזור דתי נוף מרהיב לגליל, 
054-8420561 052-4008100)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-30(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

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

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

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

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

 מבצע - דירת אירוח לימות 
החול, 400 ש"ח ללילה, לשבת 

- 300 ש"ח לזוג,
050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל

 דירה מקסימה ומטופחת, 
טובלת בנוף פסטורלי, 

ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 
052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01(_____________________________________________

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

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

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

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

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

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

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

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

 להשכרה יחידת נופש 
בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 

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

 דירת ארוח גדולה צמוד 
לר' דוד לים ולעוד במחיר 
_____________________________________________)29-30(אטרקטיבי, 054-8477352

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 להשכרה בבין הזמנים 
דירת נופש 4 חדרים 10 מיטות 
ממוזגת עם חצר, מאובזרת - 

_____________________________________________)29-30(היטב. יוסף, 054-8476888

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' וצימר 
זוגי מאובזר, ממוזג ונקי + 

חצר ונוף, מרחק הליכה 
_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-28/18(_____________________________________________

תל מונד
 יחידה מרווחת ויחודית, 
מושקעת ויפיפיה, באווריה 

כפרית, חצר, בקרבת ים 
_____________________________________________)29-30(נתניה, 052-7123277 

מכירת רכבים
טויוטה

קיה

גמ”ח
 מתחתן? אנו נסייע לך 
בהשגת תרומות לחתונה. 

כרגע ליתומים.
_____________________________________________)29-32(יהודה, 054-8590659

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

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

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

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

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

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

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

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

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

050-4121032)28-31(_____________________________________________

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

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

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

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

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

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

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

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

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

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

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

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

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

_____________________________________________)30-31(לנוף, 054-8446163

 לבין הזמנים לחטוף! 
צימר מהמם בצפון ירושלים, 

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

_____________________________________________)30-31(טל': 055-6697474

 בצאנז נתניה, דירות 
ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 

לקבוצות, משפחות וזוגות, 
,052-7170190

058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 500 

ש"ח לזוג. יובל,
050-2777611)30-30(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 דירת נופש ממזוגת, 
כניסה פרטית, קרוב לעיר 

העתיקה, 6 מיטות + מזרונים, 
058-3238889/054-8436149)30-31(_____________________________________________

קצרין
 בקצרין, וילה גדולה 

ודירות משפחתיות ממוזגות 
ומאובזרות, 04-6961029, 

052-2582452)30-31(_____________________________________________

 טיוטה קורולה 2008 
אוטומטי, טסט לשנה! נדירה, 
הדגם החסכוני, 23,500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-30(055-2346293 בהזדמנות!

 קיה 7 מקומות, דיזל, 
אוטומטי 2001, שמורה במצב 

מעולה, 9,500 ש"ח, כל 
_____________________________________________)30-30(הקודם זוכה! 052-6918692
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

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

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-31(לאברכים, 052-2530036

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-31(_____________________________________________

ריהוט

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות 

במצב מצויין, 500 גמיש, 
_____________________________________________)29-31ח(לפרטים: 054-9770855

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

רפדים

אבידות

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 נמצא שעון בצבע שחור 
ליד מאפיית בוסקילה )רח' 

_____________________________________________)29-30ח(השומר(, 052-7644084

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

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)29-30ח(1-599-500-003

 הוחלפה חליפה בטרמפ 
מאלעד ביציאה מהעיר לכיוון 

ירושלים, ה' תמוז,
_____________________________________________)29-30ח(052-7654764

 נמצא בטז' תמוז בשרת, 
משפקת, מצלמה ושני 

משקפיים. אהרון,
_____________________________________________)29-30ח(052-7187729

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב(, ח' 

_____________________________________________)29-30ח(תמוז, 052-7102809

 נמצאו תפילין בבני-ברק, 
נשכחו בטרמפ ביום רביעי 

12.7.2017. עמיחי,
_____________________________________________)29-30ח(050-7202828

 אבד ארנק עור בירושלים 
בתחנה המרכזית לפני כחודש, 

בצבע בורדו עם השם נחמה 
_____________________________________________)29-30ח(איינהורן, 058-3284586

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה, 054-8432271

 אנו מעוניינים במכשיר 
הליכה איכותי במחיר זול/

_____________________________________________)29-30ח(למסירה, 052-7149648

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)29-30ח(מקרר קטן, 054-7432035

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(פאלפון: 052-8958197

 קוטל יתושים וזבובים 
כחדש - 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)29-30ח(02-6561606

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W ב- 190 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

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

_____________________________________________)29-30ח(054-5705546

 אופניים חשמליים 
מתקפלים, ב- 1,500 ש"ח, 

054-8454536)29-29(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-7432035

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 מכונת כביסה אלקטרה 5 
_____________________________________________)29-30ח(ק"ג, 500 ש"ח, 052-7676402

 בהזדמנות חלפי חילוף 
מקוריים למכונת כביסה 

הוותיק - AEG, דגם 508, 
משאבה חדשה, טיימר ומנוע, 

100 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)29-30ח(050-4129600

 רדיאטור במצב מצויין 
קומפקטי, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4113059

 אופה לחם חדש חדש, 
פעם 1 בשימוש, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4130196

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כוח סוס + שלט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 פקס חדש, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מסך רגיל, עבה מצב 
מצויין, 110 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מכונת תפירה זינגר, 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 אופניים חשמליים תקינים, 
חצי אוטומט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-2339529

 שעון מעורר רוטט הסוג 
הכי חזק + אחריות, במחיר - 

_____________________________________________)29-30ח(199 ש"ח, 055-6787707

 מקרר קטן במצב טוב, 
צבע לבן, 150 ש"ח, -03

_____________________________________________)29-30ח(9307308

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 פקס ברדר J430, ב- 380 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 כיריים גז נירוסטה במצב 
מצוין, 3 להבות, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 נגן סאנדיסק משוחזר, דגם 
ישן, 4 ג'יגה, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8427920

 מיני בר קר/חם, 350 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8412903

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח, 054-8412903

 מטען בטריה לאופנים, 
חדש באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 סדין חימום חשמלי, 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7156347

 מצבר לרכב, רק 100, הגה 
כיסוי איכותי, חדש, 80 מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, מי-ם, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדש, 35 ליטר, 
3 מצבים, 250 ש"ח מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 
2 ב- 100 רדיו דיסק 100 י-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 PC מסך דק למחשב 
כחדש, 22 אינץ, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4119140

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם, 
_____________________________________________)29-30ח(ב- 500 ש"ח, 050-3337530

 תנור אפיה + גז כחדש, 
400 ש"ח )ירושלים(,

_____________________________________________)29-30ח(054-4680218

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 למסירה לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)29-30ח(054-8477988, 03-5740224

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)29-30ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)29-30ח(03-9332786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל, 6 
ק"ג במצב מעולה, 350 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
5 להבות במצב פנטסטי, 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מגהץ אדים 
NORMANDE כחדש, 80 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( קנדי, 
כחדש, 50 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)29-30ח(054-7216671

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 מקרר חברת בקו, 500 
ליטר, גדול, במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7151693/2

 מחשב נייח בהזדמנות, 
במחיר - 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 מקרוגל כחדשה, נפתח 
גדול, 200 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7660512

 בטריה 36 וולט, כמעט 
גמורה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-8419056

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3537660

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8469223

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

סת”ם

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

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

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

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)30-31ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)30-31ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושים כיסויים לעגלת 
תאומים בייבי ג'וגר וכן גלגל 

_____________________________________________)30-31ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במסירה ללא תמורה, בכל 

_____________________________________________)30-31ח(מצב, 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)30-31ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 054-8432271

 דרוש אופנים במצב טוב 
לילד בן 12 "היפר" אקטיבי, 

_____________________________________________)30-31ח(לבריאות, 058-3225810

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)30-31ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)30-31ח(050-6778763

 דרוש אופניים חשמליות 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 058-303567

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )למסירה( בב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 לכולל אברכים רציני, 
דרושים ספרי לימוד בתרומה, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 052-7189933

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)29-30ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)29-30ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)29-30ח(050-6778763

 משפחה עם קשיים 
זקוקים למקרן או מקרנצ'יק 

_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-2151692

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )מסירה( בב"ב,

_____________________________________________)29-30ח(054-8412976

 מחשב נייח בהזדמנות 
במחיר 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(052-7625772

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

G.P.S  לרכב ולאופניים, 
חדש ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-7612883

 מזגן חלון 3/4 כ"ס, 400 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, בני-ברק, 050-4121875

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-7432035

 פלטה חשמלית גדולה 
ל - 6 סירים, 110 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

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

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-5343924

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

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)30-31ח(052-7966786

 תנור אפיה קטן כחדש, 
_____________________________________________)30-31ח(רק 190 ש"ח, 050-9089110

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 מחשב נייד 2cre, שמור 
מאוד, "10, ב- 320 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469339

 גמבוי כשר נפתח כולל 
מטען בשווי 250 ש"ח, ב- 180 

ש"ח!!! )10 מריו + אלפי 
משחקים(, כחדש!!!

_____________________________________________)30-31ח(052-7177539

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצוין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)30-31ח(052-8401909 בפ"ת

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
מצב חדש כולל נרתיק + סים, 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(054-7561146

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3537660

 טוסטר אובן מנרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 דיספנסה מכונה למיצים, 
מתאימה לקיוס, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 מיחם מים, מתאים 
לישיבות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 200 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 גריל + פלטה עם גז, 
תעשייתי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כיריים גז 4 להבות במצב 
טוב, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-8958197

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כ"ס + שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 מחשב נייד HP מעולה, 
_____________________________________________)30-31ח(490 ש"ח, טל': 052-2727474

 מקרן חום נלה על הקיר, 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מסך מחשב מצב טוב, רק 
90 ש"ח בלבד, 052-5737813, 

_____________________________________________)30-31ח(בני-ברק

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
100 ש"ח, להתקשר: -02
_____________________________________________)30-31ח(5383155, 050-6290069

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 מיקרוגל דיגיטלי קריסטל, 
24 אינץ, 200 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 סגווי )הוברבורד( במצב 
מצויין נקלה לפני חודש, ב- 

500 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 אורגן ימהה psr710 מצב 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 058-3245685

 למסירה מפזר חום כמעט 
חדש, דרוש תיקון קל,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168623

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח, במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 שולחן אוכל + 6 כסאות 
בצבע חום במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-4578091

 כיור + ארונית צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, בב"ב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 מיטת מעבר + מזרון 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 שידה, 7 מגירות, רוחב 40, 
עץ בהיר, בני-ברק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7130020

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-3286875
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-31(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-31(500 ש"ח, 052-2530036

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/ובנות, 

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח, 052-6140800

 שולחן ומזנון לסלון, מעץ 
מלא, חדש, 450 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-5344914

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות, שמור ויפה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-4578091

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-5303037

 ארון 4 דלתות + 4 
מגירות, רוחב 160 ס"מ, מחיר 

- 300 ש"ח, פרטים בנייד: 
_____________________________________________)29-30ח(052-8905416

 ארון כתר לבן במצב מצוין, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7660512

 שידה/קומודה לחדר 
הורים, מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7156347

 מזרון קפיצים במצב טוב 
90X90 בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8446370

 שולחן פלסטיק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-3286875

 כסא מנהלים עור אמיתי 
עם ידיות וגלגלים ריפוד נוח, 

140 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן אוכל במצב טוב + 
6 כסאות בצבע חום, נפתח ל- 

2,40, ב- 500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)29-30ח(054-4578091

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת במצב 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-3156349

 ארון כתר 6 מדפים, 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-3156349

 עגלה של תינוק, חדש 
באריזה במחיר 380 ש"ח 

במקום 590 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-7676969

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4", ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כחדשה! עגלת תינוק חב' 
איטלקית )אמבטיה וטיולון(, 
צבע כתום + אפור, ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים "בייבי 
גוגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 כיסא בטיחות לילדים 
לרכב מלידה אמריקאי, במצב 

מצויין - 150 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(02-6561606, 050-2897977

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בלבד!! 054-8455030

 עגלה + אמבטיה לתינוק 
חב' צ'יקו במצב חדש, במחיר 

500 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)29-30ח(054-8462466

 מזרון לעגלה "מזרונית" 
חדש באריזה, 120 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154427/6

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7396092

 מזרון חדש לעריסת תינוק, 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 052-7156347

 סמסונג E1050, ב- 90 
ש"ח, אוזניות + מטען, מגן, 

_____________________________________________)29-30ח(תומך כשר, 052-7658245

 טלפון ביתי אלחוטי 
APEX, חדיש, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 טלפון נייח משוכלל, חדש 
UNIDEN, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 טלפון קוברה אלחוטי 
KOBRA + מזכירה 

אוטומטית, כחדש, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-6389446

 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

תיקון ”פדיון נפש“ והוצאת ”עין הרע“ בעופרת
ע“י ”מוסדות עטרת עובדיה“ (ע“ר)

90% הצלחה בשני התיקונים, מרגישים הקלה מיידית
    בדוק ומנוסה שמועיל כמו פצצת אטום:

   לחולים, ילדים, רווקים, גרושים, זש“ק, עסקים ועוד

מענה אנושי1700-707-556
24 שעות ביממה

    לביטול מוחלט של כישוף, שחור, קשירה

   יש צלחת ע“פ הקבלה בהזמנה מיוחדת מראש
   ע“פ שמות הקודש, מצורף דף הוראות

כל ההכנסות קודש למוסדות, ללא מטרות רווח ובניהול תקין
תרומה באשראי / העברה בנקאית: דיסקונט | סניף 64 | חשבון 91905 

ע"י "מוסדות עטרת עובדיה"(ע"ר
לזכרו של מרן זצק"ל

(

גמט' צלם שפודה את האדם  160 מטבעות כסף  ע"י  ע"פ הקבלה  נפש:  1.פדיון 
מכל הצרות והייסורים (הרש"ש הקדוש, החיד"א, מהרח"ו) כל יום עד השקיעה.

בנפרד,  שם  לכל  חדשה  עופרת  וטהרה,  בקדושה  ל:  והתחייבות  הרע  עין  הוצאת   .2
מינמום 3 פעמים, ביום ולא בלילה, סדר התיקון משביע אני עליכון, אמינות, מקצועיות!

• כולל תוספות: 26 טבילות בור קר בכוונות ויחודים ע"פ הקבלה, כל שם בנפרד, מסירת 
3 שמות לתפילה בכולל לרבנות, דיינות, וקבלה הדלקת הנר הקדוש מציון מרן. (יש כוח 

עוצמתי בתוספות בשני התיקונים לפתוח כישוף, שחור, קשירות, וזה בזה תליה)
בדוק ומנוסה שמועיל כמו "פצצת אטום" ל: חולים בגוף ונפש, זיווג, שלום בית, 
זש"ק, גרושים,ילדים, מבוגרים, נושרים, עסקים, חרדות, פחדים, פתיחת מזל וכו'
• 90% הצלחה בשני התיקונים, מרגישים הקלה מיידית. השם שלך חייב להיות שם

תרומות לאירגון באשראי, או בהעברה בנקאית 
בנק דיסקונט|סניף 64|חשבון 91905

בנק הדואר בכל הארץ חשבון 2621161
או מערכת "נדרים פלוס בכל הארץ

למסירת שמות 1700707556 - מענה אנושי 24 שעות ביממה

תיקון "פדיון נפש
 והוצאת "עין הרע" בעופרת

"

אתם 
חייבים זאת

לעצמכם
ונושעתיתרמתי

ונושעתיתרמתי 
אתם חייבים

זאת לעצמכם

בס“ד

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, ירושלים, 054-4680218

 MDF 50/50 2 שידות 
ציפוי פורניר בוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מיטת נוער, מצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 052-7658245

 MDF קומודה מפוארת 
ציפוי פורניר בקו, 120/55, 
_____________________________________________)29-30ח(450 ש"ח, 052-7658245

 2 כיסאות מטבח חדשים, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7658245

 2 כורסאות סלון מעץ 
בוק מהגוני, מושבים ורוד, 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 שולחן מטבח 90/55, ב- 
100 ש"ח, מצב טוב,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

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

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

 ,79X59 ,מתקפל, 130 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(טלפון: 052-3073826

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, שלושה 

מגירות, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 כיור + ארונית, צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת נוער 100 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 2 שידות 50/50, ב- 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4119140

 ארון עץ מלא 4 דלתות 
בציפוי פורמיקה בהירה, 500 

ש"ח, 198X265, טל':
_____________________________________________)29-30ח(077-7005402

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל מרובע, 
עץ מלא, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 052-7060235

 כורסת מנהלים נוחה, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, 210 
ש"ח, מצב מצויין,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן + 4 מגירות על 
גלגלים במצב טוב, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 ספה 3 מושבים, 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח()קרוע קצת(, 052-7148004

 כסא נוח ספה מתכוון 
רגליים עולות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 ארון 2 דלתות צבע עץ, 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח, 052-7148004

 ארון אמטיה + כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה, 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-7148004

 בהזדמנות ספת - מיטת - 
נוער + הייריזר, נפתח לשלוש 

במצב מעולה, עם כיסוי תואם, 
ידיות מעץ מעוגלות, 500 

ש"ח, לפרטים פל':
_____________________________________________)29-30ח(050-4129600

 שולחן אוכל אליפסה חום 
כהה במצב טוב, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3662700

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפיהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3662700

 מדפים עץ מלא, 260 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, חזקה ללא 
קרעים, 052-5737813, אפשרי 

רק אחד מהם, בני-ברק,
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

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

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים( מתקפל, מידות: 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת 

מעוצב, מתאים לבנים ובנות, 
_____________________________________________)30-31ח(350 ש"ח, 052-6140800

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012 אלעד,

_____________________________________________)30-31ח(054-8465707

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(053-5303037

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות, 

במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 054-9770855

 כיסא משרדי שחור במצב 
טוב, רק 150 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 מזרון אורטופדי למיטת 
תינוק כחדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים, 050-4120286

 בסיס מיטה יהודית מעץ, 
חדש חדש X 2, כל אחד 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7168623

 שידת החתלה עץ מלא, 
מצב טוב, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 עגלת תינוק "איזי בייבי" 
2 מצבים, שחורה כחדשה, 
במחיר מציאה - 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד! לפרטים: 058-3230089

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
"ELITE" "בייבי ג'וגר" - 400 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6651365

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-7966786

 סל-קל ב- 80 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-8432271

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 120 ש"ח, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(052-7633401

 כסא בטיחות לרכב, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, ב"ב, טל': 052-7633401

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7676969

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 450 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב, פל': 054-8433715

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 
jane-rider, כחולה, 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טל': 052-7177593

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק ברייטקס 
כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5078585

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 שידה של שילב צבע עץ, 
רוחב 110, עומק 55, גובה 57, 

מחיר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-7300563

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס, שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
עם מזרון אורטופדי, רק 250 
ש"ח, מצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7396092

 שידה ארבע מגירות, 
סנדוויץ, גדולה, להחתלה וכו' 

במצב מצוין, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512, ירושלים ת"ו

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה 
במצב מעולה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)30-31ח(260 ש"ח, 058-3230089

 עגלת צ'יקו במצב מעולה 
כוללת עריסה, טיולון, וסל קל, 

_____________________________________________)29-30ח(40 ש"ח, 052-7123040

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4135002

 מארז שישיית בקבוקי 
טומי טיפי חדשים, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-8603699

 עגלת אמבטיה כחדשה 
במחיר מפתיע, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 במציאה! סלקל לרכב 
נוח, קל כחדש ממש עם ריפוד 

במחיר מפתיע: 80 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 משחק לפעוטות "חילזון 
התאם צורה" של פישר פרייס, 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 משאבות מדלה חשמלי, 
באריזה מקורית + אחריות, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(390 ש"ח, 050-4127708

 משאבות אוונט נטורל 
באריזה מקורית ובאחריות 

מלאה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-4127708

 עגלת תאומים מקלרן, 
מצויינת, 280 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-4127708

 עגלת טיולון מקלרן, צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינות, 220 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 לול מרובע כמו חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינות, 200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 כסא אוכל לילד מתכוון + 
מגש אוכל נשלף - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(054-8432271

 פלאפון סמסונג לבן כשר 
במסגרת האחריות, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223, 03-9332486

 טלפון נייח קוברה אלחוטי 
+ מזכירה אוטומטית, כחדש, 

_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח, 054-6389446

 טלפון חכם, 5 אינץ, כולל 
מגן ואוזניות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 052-4831449

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח, 050-4146777

 שעון חכם חדש עם 
פלאפו ו- SD חדש, רק ב- 

_____________________________________________)30-30(150 ש"ח, 054-8461535

 סמסונג E1050 תומך 
כשר, 80 ש"ח כולל,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)29-30ח(149 ש"ח, 054-4783220

GT- פלאפון סמסונג 
E1081T, יד ראשונה, ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8427920

 מכשיר כשר סמסונג + 
2 סימים + וכן סים כטוקמן, 

הכל ב- 220 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)29-30ח(050-4183200

 מספר יפה
,050-419-33-55

_____________________________________________)29-30ח(ב- 100 ש"ח בלבד!

 נוקיה 208 דרוש החלפת 
מסך, עובד מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 סמסונג אברכים 1200 
עובד מצויין, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 נוקיה 208 ומגן לא כשר 
_____________________________________________)29-30ח(230 מי-ם, 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 מטען מגן לאיפון 55 חדש 

_____________________________________________)29-30ח(80 מי-ם, 058-3216830

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

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

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

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מראת אמבטיה חדשה, 
גודל 1X0.6 מטר, מסגרת 
ניקל, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 058-3230089

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 ברז נשלף חדש, ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 2 שמלות ערב חדשות 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח, 054-6800702

 7 ויטרינות, זכוכית כהה, 
גודל - 2.25X103 למפרסת 

כחדש, במחיר מציאה,
_____________________________________________)30-31ח(054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתית, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-4514210

 לאספנים בהזדמנות, שטר 
של 20 ש"ח, 60 שנה למדינת 

ישראל, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)30-31ח(03-6167949

 תיק ענק לנסיעות עם 
גלגלים, ניתן לקיפול לפי 

הצורך, 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512

 עגלת שוק ברזל ענק, 4 
גלגלים, 100 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 חליפות כחדשות, נוער, 
אפור כהה, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)30-31ח(ירושלים ת"ו, 052-7660512

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מס' 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3289108

 טטריס אלקטורני חדש עם 
בטריות, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(03-6182130

 ,JVC רדיו דיסק לרכב 
מצוין ללא VSB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 052-7161030

 ברז חמת מתחבר לקיר, 
מצויין, גם ברבור ארוך, 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8430025

 אופנים במצב טוב, 
אלומיניום, קפיץ אחורי, בב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח, 055-6788302

 שעון יד לגבר במצב מצוין, 
ב- 50 ש"ח בלבד, בטל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 050-4169800

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 בושם קוק שנל, חדש גודל 
כפול, 500 ש"ח, 200 מ"ל, 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 חליפה לנער בן 15 
אמסלם חדשה צבע אפור, 

מידה 48 נוער, במחיר מציאה - 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 052-7163334

 מכשיר בריתה חדש 
באריזה, הקנקן ללא מסנן, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד, 052-7168623

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831494

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 כלוב לארנב 80 ס"מ 
במצב טוב אביזרים, 120 

ש"ח, ירושלים, 054-8412382, 
_____________________________________________)30-31ח(הודעה

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 ב"ב אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 מוט כיסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב, 050-5343924

 גלגל לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 צמיג לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)30-31ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

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

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 BMX אופנים לילדים 
גודל בינוני, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ואיכותיות, רק 70 במקום 150, 

_____________________________________________)30-31ח(באלעד, 050-4128016

 2 ארנבות מלאות שיער, 
50 ש"ח )גמיש(, באלעד, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 תוכי דררה יפיפה ב- 220 
ש"ח, גמיש, באלעד,

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 מזוודה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7626106

 סטפר חדש ממש, מכשיר 
כושר אזור בית שמש, ב- 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7127874

 מסגרת משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפיה במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

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

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק( חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(30 ש"ח, 052-7171872

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7171872

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)30-31ח(וירושלים - 40 ש"ח(

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

_____________________________________________)30-31ח(70 ש"ח, 050-4177726

 מראת אמבטיה גדולה 
עם  מסגרת, חדשה באריזה, 

רוחב 60, גובה מטר, -058
_____________________________________________)30-31ח(3230089

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 
ב- 100 ש"ח, פולו וכו', -055

_____________________________________________)30-31ח(6777117

_____________________________________________

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף, זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 פאקט מלבורו אדום/לייט, 
250 ש"ח בלבד - בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4125224

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7142640

 שעון שבת ללוח חשמל, 
חדש באריזה, חברת טבן, 90 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4208522

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 120 ש"ח. 
_____________________________________________)30-31ח(קטנה - 70 ש"ח, 03-9307308

 בושם אסקיפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 180 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 נעליים יוקרתיות מעור 
איטלקי באיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)30-31ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע, ב- 270 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים, 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בבני-ברק, 054-8415692

 נגן דוקו חדש באריזה 
סגורה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 שובר למלכות וקסברגר 
200 ש"ח, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 מגבעת לבר מצווה, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 סט גמרא וילנא בינוני, 
חדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 ספרי ילדים, 5 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)30-31ח(לא קומיקס, 052-7168509

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8483305

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24, רוחב - 1.19, ב- 100 
ש"ח, 050-4147729, אחרי 

_____________________________________________)30-31ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 - 
_____________________________________________)30-31ח(להתקשר אחרי השעה 15:00

 מציאה! ספר מדריך 
הדגים של ישראל, ב- 60 ש"ח 

בלבד, חדש לחלוטין,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, מידות 

78*93*107 ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 וילון לבן יפה וקטן חדש 
ממש, נפתח ונסגר במשיכה 

מיוחדת, רק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 ברז נשלף, חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר, רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 אופניים לילד, 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7148004
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טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
 יודעת לשכנע? פנויה 

בשעות הערב? ארגון "חברים 
לרפואה" מחפש אותך! 

למשמרת ערב חדשה, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאלים ביותר, שיחות 
נכנסות ויוצאות, בונוסים 

גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 
חרדית, לפרטים:

054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)30-33(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)30-33(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)30-33(למתאימה, 050-4499560/1

 בפ"ת, גננת מוסמכת, 
למילוי מקום ארוך, תנאים 

מעולים, למתאימות,
054-2040635)27-30(_____________________________________________

 בעקבות פתיחת מרכזי 
בריאות לתזונה וספורט, 
דרושים למגוון תפקידים, 

חלקי/מלא, תקשורת טובה 
ורצון להתפתח חובה,

053-3153055)28-31(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת מנוסה 

וחמה לשנה הבאה 
לגילאי 1-1.5 שנים, 

למשרה מלאה -7:00
 ,052-8530061 ,16:00

052-8226582)29-33(_____________________________________________

 לרשת מעונות לדודס 
בגבעת שמואל, דרושות 

מטפלות מסורות למשרה 
מלאה/חלקית, תנאי שכר 

מעולים: 054-2681695,
054-6759370)29-32(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
מקביל לב"ב גננות לגיל הרך 
8:00-13:00 למשרה מלאה/

חלקית. תנאים טובים!
050-7884864)27-30(_____________________________________________

 להדברות דרושות 
טלפוניות טלמרקטינג + 
נסיון לעבודה במשמרות, 

אוויר המשפחתית ותחושת 
שליחות, להשאיר הודעה:
_____________________________________________)27-30(073-2009700, מגיל +20

 לרגל התרחבות מרפאה 
בב"ב דרושה מזכירה ייצוגית 

ואחראית לאחה"צ, קו"ח 
לפקס: 03-5786530

w0532280970@gmail.
com)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרושים 
עובדים למטבח, ידע בבישול 

מוסדי, חובה! עד גיל 40, 
052-5676038)27-30(_____________________________________________

 לפרפרים ב"ב מנהלת 
למשמרת ערב, שכר גבוה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)27-31(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן בבני-
ברק, דרוש אופה,

050-7755442)27-30(_____________________________________________

 להוסטל נשים פגועות 
נפש, דרושות:

עו"ס ומדריכות שיקום.
שרה: 052-7634986

קו"ח למייל:
sara-levi@shany.co.il)28-31(_____________________________________________

 דרוש/ה קלדן/ית 
לעבודה בב"ב. הקלדה 

מהירה ושליטה באין דיזיין 
חובה. קו"ח למייל: 

9898717
@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 למינימרקט בב"ב, דרוש 
קופאי ערב/בוקר, שכר טוב 
_____________________________________________)28-31(למתאימים, 050-2044066

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח דרושה 
טלפנית/ופקידה, שכר נאה. 

מתאים לאמהות!
054-5965153)28-31(_____________________________________________

 דרושות למעון בק.הרצוג, 
עובדות חרוצות, נקיות 

*עוזרת טבחית, מטפלות 
למשרה מלאה, תנאים טובים 
למתאימות: 050-4146721, 

03-5792896)28-31(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-9223999)28-31(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
נהגים בעלי רשיון למשאית 
עד 12 טון, תנאים טובים, 

052-6628690)28-31(_____________________________________________

 דרושה גננת יצירתית 
מ- 7:30 עד 13:30 לגן 
בגבעתיים לגילאי שנה 

עד שלוש, בנוסף דרושה 
סייעת איכותית למשרה 

מלאה עד 16:45! תנאים 
מעולים, טלפון:
052-3838484)28-31(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון ה' 
ב"ב, מטפלות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)29-29(מצויינות, 052-7662633

 דרושה גננת בב"ב עם 
נסיון, והמלצות, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)29-30(5781832, טל': 03-5799586

 דרוש עובד רציני ואחראי 
לקו חלוקה של גז ביתי בב"ב, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
050-8789371)29-30(_____________________________________________

 לרשת חנויות בב"ב, 
דרושות מכורות רציניות בלבד 
לעבודה קבועה מעל גיל 18. 
דרוש מחסנאי ואיש תחזוקה 

עצמאי, לפרטים:
054-2096957 ,052-4878110)29-30(_____________________________________________

 למוקד דינאמי ומגוון בב"ב, 
נציגות קשרי לקוחות למשרה 

קבועה, תנאים מעולים,
052-7427700)29-30(_____________________________________________

 התפנה מקום במעבדה 
לתיקון מחשבית ניידים לבחור 

הרוצה לרכוש מקצוע, ללא 
עלות לימודים )ידיע בסיסי 
במחשבים ואנגלית יתרון(, 

050-3866001)29-30(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לחצי 
משרה בשעות הצהריים כולל 

עבודות בית קלות,
058-7454567)29-32(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון ת"א 
לגילאי 1.5-3, סייעת + גננת 
מסורות וסבלניות, למלאה, 

_____________________________________________)29-36(תנאים טובים, 050-5792272

 דרוש עובד לחנות במרכז 
ב"ב טמבוריה ומוצרי בית, 

רצוי נסיון בעבודה ובשכפול 
מפתחות, טלפון:

052-4887430, פקס:
03-6889943)29-32(_____________________________________________

 לחברת "אגמים" בב"ב 
דרושה אשת מכירות עם נסיון 
לידים חמים, 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)29-30(+ בונוסים, 058-7632114

 בב"ב דרושה מטפלת 
למעון מלאה, אווירה חמה, 

תנאים טובים + עוזרת מטבח, 
052-7686713)29-32(_____________________________________________

 לקיטנות קיץ בהרצליה, 
דרושות סייעות וגננות מתאריך 

י' באב - כג' באב, שעות 
עבודה מ- 7:00-17:00, תשלום 

סייעות: 3,800. גננות עם 
תעודה: 4,750, הסעה מב"ב 

_____________________________________________)29-30(חינם! 052-7154643

 נהג אוטובוס דתי מאיזור 
בני-ברק, להסעת תלמידים, 

תנאים טובים מאוד,
054-8474605)29-30(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול 
בבני-ברק, דרוש חשמלאי עם 

תעודה, ידע במזגנים חובה, 
לפרטים: 052-7661008, 

קורות חיים לפקס:
072-2740299)29-30(_____________________________________________

 איש מכירות חנות חשמל 
במרכז שכר ותנאים טובים, 

קו"ח:
ig@electrokudi.com)29-30(_____________________________________________

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)29-30(_____________________________________________

 גננות וסייעות ספרדיות + 
נסיון, לגן בנות בבני-ברק,

,050-4114483
_____________________________________________)29-30(פקס: 03-6765269

 לת"ת בב"ב דרושה 
מזכירה עם ראש גדול, קו"ח 

opskd@gmail.com :29-31(למייל(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
ואחראית לגן בעמישב 

פתח-תקווה )גילאי 1.5-2(, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-5933224)29-30(_____________________________________________

 לחנות פרחים בב"ב, 
עובדת מנוסה לחצי 

משרה, תנאים טובים, 
03-6183505)29-32(_____________________________________________

 למוסד תורני לנוער בצפון 
דרוש עו"ס

davidravitz@walla.co.il)29-30(_____________________________________________

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בבחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

 מנהל ארועים אחראי בעל 
נסיון רב, פנוי לניהול אולם 

_____________________________________________)29-30ח(שמחות, 050-4673311

 אישה אחראית עם 
סבלנות, מעוניינת לטפל 

בילדייך עם עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)29-30ח(בערב. רחל, 053-3371782

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
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גב
ם ו

שי
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ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנוסה חמה
 ואחראית
לגילאי 3-4

לגן בגבעת שמואל

תנאי שכר של 
משרד החינוך

קו“ח לפקס:
153-37511558

דרושה גננת
לרשת צהרונים חרדית בפ“ת

גננות מנוסות וכריזמטיות
סייעות חרוצות

אופציה לימי 
השלמה בבקרים

קו“ח לפקס:

03-9048221

דרושות

תנאים 
טובים

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 

בס"ד

ם
רי
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שי
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ה 

מ
אי

ת
מ

ה 
שר

מ
ה  העבודה כוללת: 

 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  
 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג

 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 
   ופעילות ליישום המסקנות

 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 
   את סדרי הבטיחות

 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 
   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   

   התעבורה

למרכז השירות והמכירות של חברת קליר באיירפורט סיטי

דרוש/ה נציג/ת קשרי לקוחות
לעבודה מול לקוחות עסקיים

העבודה כוללת ניהול קו לקוחות טלפוני, ביצוע שוטף של הזמנות 
קבועות, מתן שירות ושימור הלקוח.

ניסיון קודם במוקד שירות/מכירה - יתרון
אוריינטציה מכירתית - חובה!

העבודה בימים א'-ה', בין השעות: 8:00-16:00
קיימת גמישות בשעות העבודה - מתאים לאמהות!

*אוירה משפחתית *דמי כלכלה *קליטה ישירה לחברה ואפשרויות קידום

קו"ח יש לשלוח בדוא"ל: HR@klir.co.il | או בפקס: 08-6404065

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה שכר גבוהה, 

סייעת לגילאי 2-3, תנאים 
מעולים למתאימות, לפרטים: 

052-6471287)30-33(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דורשות טלפניות 

לעבודה מיידית. משמרת 
בוקר - תמי, 052-5808957. 

משמרת ערב - שירה,
054-8496283)30-33(_____________________________________________

 פרנסה מכובדת! קורס 
סוכני נדל"ן ארציים, זכאות 

למאגרי נתונים ופרסום ע"ח 
החברה, לרציניים!!

050-4103002)30-33(_____________________________________________

 לארגון חינוכי תורני 
פקיד/ה לעבודה מהבית, 

עבודה משרדית, 3 שעות ביום 
- גמיש, 2,500 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)30-30(_____________________________________________

 דרושות מורות ומחנכות 
בירושלים ובני-ברק לשנה"ל 

הקרובה, משרה קבועה. 
_____________________________________________)30-30(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני-ברק, 
פקיד/ה לעבודה משרדית, 

7,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)30-30(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, דרושה 
סייעת/מטפלת + נסיון 

לגילאי שנה וחצי
_____________________________________________)22-30(מ.מלאה, 052-4491044

 דרושות גננת וסייעת 
איכותיות לגן בתל-אביב, 

_____________________________________________)30-33(תנאים מעולים, 050-4175115

 בבני-ברק, דרושים 
מתנדבים למחסן ערכים 

בשעות 2.30 עד 9 בערב, 
03-6744061)30-31(_____________________________________________

 עוזרת למנה"ח, חצי 
משרה, ידע באקסל, קו"ח: 

pbk3@netvishan.net)30-33(_____________________________________________

 לחנות מזון שתפתח 
בקרוב באזור גאולה, דרושים 
עובדים בוקר/ערב, עדיפות 
לבעלי נסיון בתפעול חנות 

מזון. תשלום הוגן למתאימים,
054-5538716)30-31(_____________________________________________

 למעון בב"ב מטפלות 
מלאה/חלקית גמישות 
בשעות, תנאים טובים,

054-5558835)30-31(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת בק 
אופיס לחברה מובילה 

בר"ג התפקיד כולל ניהול 
אדמיניסטרטיבי שוטף 
של המחלקה. טיפול 
בלוגיסטיקה והכנת 

דוחות. שתילת נתונים 
ובקרה שוטפת. מתן 

 BACK OFFICE שירותי
לצוות העובדים. העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א-ה 08:00-17:00, 

שכר מצוין למועמד/ת 
המתאימ/ה! קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)30-31(משרה 1010

 מוכרת למוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל 

שלושה ימים בין השעות 
15  - 19.30 וביום שישי 

9 עד 14, טל':
052-4254111)30-33(_____________________________________________

 לגבעת שמואל, דרושה: 
1. גננת לגילאי 4. 2. גננת 

משלימה. 3. גננת צהרון. 4. 
סייעת צהרון לגן, קו"ח למייל: 
bmg5327924@gmil.com)30-31(_____________________________________________

 דרוש עובד אריזה למאפייה 
בפ"ת, שעות 12:00/13:00 עד 

סיום המשמרת,
054-7708222)27-30(_____________________________________________

 דרושות מטפלות מיידי 
למעון ולצהרון לגן חבד 

_____________________________________________)30-33(בגבעתיים, 052-6521726

 דרושות מטפלות חמות 
ומסורות לתינוקיה וקבוצת 

פעוטות, למעון באזור רכבת 
מרכז, תנאים טובים , לפרטים: 

055-8837921)30-31(_____________________________________________

 דרוש עובד לכנסים 
בערכים בני-ברק בלבד! רשיון 
חובה גיר רגיל בלבד! בשעות 

3.00 עד 1.00 בלילה, לרציניים 
בלבד! 03-6744061,

050-4119440)30-31(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
עם לב גדול למעון ילדים 
לתינוקיה/בוגרים בגבעת 

שמואל, צוות משפחתי, שכר 
נאה + בונוסים למתאימה, 

050-8883909)30-33(_____________________________________________

 קופאית מנוסה לעבודה 
קבועה 8:00-16:00 משכורת 

מעולה, להתקשר מהשעה 
054-6379400 ,12:00)30-33(_____________________________________________

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 בפ"ת לשנת הלימודים 
תשע"ה - סייעת למעון 

חמוד ובחורה/אישה, לתגבור 
_____________________________________________)30-33(בספטמבר, 052-6420120

 דרושים: *אחראית למעון 
בשעות הצהריים, בלעת נסיון 

בתחום וידע במחשב.
*מטפלת.

*גננת משלימה.
*מתגברת

054-8487716)30-33(_____________________________________________

 דרושות סייעות וגננות 
לרשת מעונות וצהרונים 
באזורים: מרכז, שפלה, 

מודיעין, +18, תנאים מעולים, 
טל': 053-2321446. פקס: 

072-2448465)30-33(_____________________________________________

 שף מומחה לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(לעבודה מיידית, 050-6560424

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבוע בכל תחום בבני-ברק 
_____________________________________________)30-31ח(או בירושלים, 053-3147562

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות, 12 שנים,

_____________________________________________)30-31ח(052-7633316

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני + 
אנגלית, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)30-31ח(הולמת, 050-4160390

 אישה חרדית מנקה בתים 
+ גיהוץ, סידור ארונות,

_____________________________________________)30-31ח(053-3020279

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160390

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

_____________________________________________)29-30ח(054-8454536

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

_____________________________________________)29-30ח(054-5705546

 סורגים חזקים ברונזה, ישר 
מדוגם, 3X2, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 050-4113059

 גדר לבנה גובה מטר, 
מחולקת, כ- 8 מטר, 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4113059

 מספר זוגות אופניים 
כחדשות, כל אחד ב- 140 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טל': 052-7625772

 תלת אופניים גדולות 
להובלות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 אקווריום גדול מאוד, 
כולל כל החלקים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-2339529

 אופניים רגילות, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-2339529

 אופני ביאמקס לילד בגיל 
_____________________________________________)29-30ח(4-7, 150 ש"ח, 052-7148004

 TREK4300 אופני 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(03-5781470

 פאקט סיגריות ווינסטון 
אירופאי, ב- 200 ש"ח, הסוג 

_____________________________________________)29-30ח(הטוב, 052-7142640



חדש! 
16 מיני מילקי

במארז משפחתי

לכולם!
מספיקיש
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