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יעקב אמסלם

חגי תשרי כבר החלו ומיליוני ישראלים יבלו שעות רבות 
בבתי הכנסת בחודש זה. הכול מסכימים כי חודש תשרי 
הוא גם "חודש בתי הכנסת", שכבר מפאתי תמוז נערכים גבאי 
הכנסת לקראת תשרי: מי שמחדש ריהוט או משפץ, ומי שמחליף 
תאורה או מוסיף מקומות חדשים. התכונה בעיצומה, והגבאים 
והמתפללים, המתבססים רבות על התרומות מ"רכישת המצוות" 
זה, כבר מחשבים את תקציב בית הכנסת, כשהתרומות  בחודש 
השנה  למשך  מתקציבו  עיקרי  חלק  מהוות  זו  בתקופה  הנגבות 

כולה. 
כך שאם במשך השנה הנדבה על עליה לתורה תהיה בדרך כלל 
פחות מ-50 ₪, בחגי תשרי היא יכולה להאמיר לאלפי שקלים. 
קהילה   – הקודש  "שקל  חברת  מפרסמת  החגים,  ערב  משכך, 
הכנסת  בבתי  השנתי  והתשלומים  התרומות  מדד  את  מחוברת" 
בישראל המתבסס על נתוני אמת מ"תוכנת שקל הקודש לגבאי".

לראשונה.  השנה  שמתפרסמים  החדשים  בנתונים  כן  אם  נפתח 
לבית  נדבה  מרים  מתפלל  בממוצע  פעמים  כמה  ובדקנו  יצאנו 
הכנסת במשך השנה. מנתוני 'שקל הקודש' עולה, שמתפלל תורם 
בממוצע 5.5 פעמים בשנה. התשלום הממוצע לבית הכנסת עומד 
10% מהסקר הקודם, שם עמד  294 ₪ - עליה של  בתשע"ז על 

תשלום ממוצע על 268 ₪.
יוסי  מעדכן  בקהילות",  יש  פעילים  חברים  כמה  בדקנו  "בנוסף 
מור יוסף, יזם שקל הקודש. "זהו נתון חדש ומדהים שמראה על 
פחות  לא  הכנסת:  בבית  הישראלי  הקהל  של  הרבה  המעורבות 
מ-174 חברים פעילים בבית הכנסת בממוצע, זה המספר שעולה 

ממאות קהילות שנבדקו בישראל". 
חברים   323  – חב"ד  הן:  התוצאות  התפילה  לנוסחי  בחלוקה 
פעילים, אשכנז – 165, ספרדי – 127, ספרד 111 ובנוסח תימן – 

90 חברים פעילים בממוצע.
אז מה העלייה היקרה ביותר בשנת תשע"ז? כאמור השנה נרשמה 
עליה של עשרה אחוזים בסכום תשלום ממוצע, אך נראה כי הוא 
הושפע רבות ממחירי הכיסאות שנכנסו למדד, בעקבות התגברות 
אך  וכסאות.  חבר  דמי  על  לתשלום  הקודש'  ב'שקל  השימוש 
בפועל הסכומים "פר" עליה מצביעים על מגמת ירידה בנדבות 

בזמן עליה לתורה.
 )-62% ש"ח   393( הארון  פתיחת  היא  ביותר  היקרה  העלייה 
 ₪  77( לוי  עליית  היא  ביותר  והזולה  עזה,  ירידה  שסופגת 
45%+(. בתווך נמצאות העליות כהן )80 ₪ 23%-(, שלישי )60 
16%-(, שישי   ₪ 80( 6+%(, חמישי   ₪ 90( רביעי   ,)-43%  ₪
 .)-71%   166₪( ומפטיר   )%-8  ₪  73( שביעי   ,)-13%  ₪  81(
"אין סיבה ברורה למה ירדו הסכומים השנה בתרומות", אומרים 

בשקל הקודש, "אך ניתן להניח כי זה עקב יוקר המחיה הדיור".
השנה נמדדו גם נתונים נוספים. אז כמה עולה כיסא? אם תהיתם, 
תצטרכו להיפרד מסכום של לא פחות מ-2,545 ₪ בממוצע כדי 
לרכוש כיסא קבוע. ודמי חבר )שלרוב הם הבסיס הכלכלי הקבוע 
לבכם  נדבה  אם  בממוצע.   ₪  607 הם  הכנסת(  בית  לפעילות 
דמי  כי  להתעדכן  תשמחו  בוודאי  אז  שלישית,  סעודה  לתרום 

ההשתתפות הם 465 ₪ בממוצע.
בבית  נושנים  תהליכים  הופכת  הסקר,  את  שפרסמה  החברה 
במגוון  הקהילה  וחברי  הגבאי  לשירות  לאוטומטיים,  הכנסת 
אמצעים כגון: תוכנה לגבאי, אפליקציה למתפלל, מוקד טלפוני 
ועמדות שירות עצמי ותרומות לבית הכנסת. המיזם נולד בשנת 

תשע"ג ומאז מאות קהילות בארץ ובעולם הצטרפו אליו.
התפילה.  נוסח  לפי  החלוקה  הוא  החברה,  שבחנה  נוסף  היבט 
"אנו רואים מגמה מעורבת", אומרים בחברה. "בתי כנסת בנוסח 
חב"ד ממשיכים לשמור על ממוצע תרומה גבוה יחסית של 615 
הקודם,  הסקר  לעומת  אחוז   47 של  מרשימה  עליה  ומציגים   ₪
נוסח "ספרד" הנפוץ בקהילות החסידיות )464 ₪ 143%+( מציג 
את הזינוק הגדול ביותר, אחריו נוסח "ספרדי" של עדות המזרח 
)264 ₪ )26%+(, סוגרות את הרשימה נוסח "אשכנז" )182 ₪ 

32%-( ונוסח תימן )64 ₪ 32%-(".

הילה פלאח 

ילדים  לבטיחות  'בטרם'  ארגון  מנתוני 
הנפגעים  הילדים  מספר  כי  עולה 
מתאונות בתקופת חגי תשרי גבוה מבשאר ימות 
מקרים   837 אירעו  הארגון  נתוני  פי  על  השנה. 
נוער  ובני  ילדים  היפגעות משמעותיות של  של 
בתקופת חגי תשרי, בשנים 2010-2016. מתוכם 
ההיפגעות  כי  ניכר  תמותה.  של  מקרים   20

העיקרית בתקופת חגי תשרי היא תאונות דרכים.
נמצא כי אחוז הילדים שנפגעו בתאונות דרכים 
משמעותית  גבוה  תשרי,  חגי  בתקופת   56%  –
מאחוז הילדים הנפגעים במהלך כל ימות השנה 
הנפגעים  הילדים  התפלגות   .)32%( זו  מתאונה 
מהנפגעים   34% תשרי:  חגי  בתקופת  גיל  לפי 
הינם   26%  ,0-4 בגילי  ופעוטות  תינוקות  הם 
ילדים בגילי 5-9, 23% הינם ילדים בגילי 10-14 
15-17. התפלגות  17% הינם בני נוער בגילי  ו- 
 70% כ-  החגים,  בתקופת  מגדר  לפי  הנפגעים 

מהילדים הנפגעים הם בנים וכ- 30% בנות.
'בטרם'  ארגון  מנכ"לית  סילבינגר,  אורלי 
במספר  עלייה  חלה  "לצערנו  ילדים:  לבטיחות 
החגים.  בתקופת  הילדים  של  ההיפגעויות 
תקופות של חופש, בהן הילדים אינם במסגרות, 
ובמיוחד  בבית  הילדים,  עבור  מסוכנות  הינן 
במרחב הציבורי ובכביש. את רוב התאונות ניתן 
למנוע! חשוב שהילדים וההורים יכירו ויישמעו 

לכללי הבטיחות". 
בטיחות  למען  לפעול  להורים  קוראת  "אני 

כבישים  חציית  איתם  לתרגל  בדרכים,  ילידיהם 
הטלפון  עם  התעסקות  ללא  בטוח  באופן 
בעת  קסדה  חבישת  על  להקפיד  הסלולארי, 
על  פעיל  באפן  להשגיח  האופנים,  על  הרכיבה 
ילדים צעירים – להיות איתם בקשר עין, להרחיק 
לא  קטנים,  מילדים  חמים  ומשקאות  מאכלים 
שאינם  מאכלים  ולפעוטות  לתינוקות  להגיש 

מתאימים ליכולות הלעיסה והבליעה שלהם".

חשש: בחגים נפגעים יותר

של  הכלכלי  מצבן  את  מודדת  חדשה  תוכנה 
הקהילות ובתי הכנסת  מה המחיר הממוצע של 
כל עלייה, באלו עדות תורמים יותר וכמה עולה 
מפתיעים נתונים    הכנסת  בבית  קבוע  כיסא 

ארגון בטרם לבטיחות ילדים מזהיר מפגיעות בתקופת חגי תשרי    על פי נתוני הארגון, ישנה עלייה משמעותית 
במספר פגיעות בילדים ביחס לשאר ימות השנה    אחוז הנפגעים בתאונות דרכים בתקופת חגי תשרי 56%, הוא 

גבוה משמעותית מאחוז הנפגעים בזירה זו במהלך שאר ימות השנה 32% 

מדד התרומות: חב"ד 
מובילים, התימנים בסוף
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אלי כהן

לאחר  שנה  פנגו:  של  החניה  צייד  לשירות  גדולה  הצלחה 
 200,000 מעל  לצבור  הצליח  החברה  של  הפיצ'ר  שהושק, 
לשירותי  המנויים  בישראל  נהגים  מיליון   1,750 מתוך  משתמשים 

פנגו. 
בחברה מציינים כי נרשמת עלייה עקבית במספר הנהגים המאמצים 
את שירות צייד החניה, הניתן חינם, וכי הנתונים מצביעים על קיצור 
של כמחצית מזמן חיפוש החניה ללא השימוש בו וכן חיסכון כספי 

לנהג בעלות החניה ובזמן נסיעה. 
בטכנולוגיות  שימוש  באמצעות  נולד  החניה  צייד  של  הפיתוח 
ובקהילת  הישראלית   Anagog חברת  עם  בשיתוף  מתקדמות 
רב  זמן  ולמשתמשים  לנהגים  לחסוך  צורך  מתוך  פנגו  משתמשי 

המתבזבז על חיפוש חניה ובנוסף גם להוזיל את עלותה דרך בחירה 
באופציה הזולה ביותר או המתאימה ביותר מבחינת המיקום. היתרון 
במקום  לבחור  למשתמש  בסיוע  הוא  החדשה  בטכנולוגיה  הגדול 
כמו  הרלוונטיים  הפרמטרים  כל  הצגת  תוך  עליו,  המועדף  החניה 
מרחק נסיעה ליעד הסופי, מרחק הליכה מהחניה ליעד הסופי ומחיר 
החניה במידה ובחר בחניון. השירות קיים כרגע בחלק מהמכשירים 

ובקרוב בכולם .
טכנולוגיית איתור החניה של פנגו כוללת שילוב של מגוון עזרים, 
למשתמש  מאפשר  הממשק  מתפנות.  רחוב  לחניות  הפנייה  בניהם 
כאשר  פנגו,  לאפליקציית   Waze אפליקציית בין  במהירות  לעבור 
במסך כל אחת מהן יופיע כפתור שבלחיצה עליו יעבור המשתמש 
בין האפליקציות. שירות צייד החניה לא יכול להבטיח לנהג שהוא 
יהיה הראשון להגיע לחניה בכחול לבן שזה עתה התפנתה, אך הוא 

בהחלט יהיה הראשון לדעת על חניה שמתפנה.

תביעה אפויה

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: מדי שנה אני בונה סוכה בשטח המשותף בבניין, 
שאסור  החליטו  הדיירים  שרוב  הבית  ועד  הודיע  השנה 
לבנות סוכות באזור המשותף ושכל דייר בבניין יוכל לבנות 
את הסוכה רק בשטח הפרטי שלו. לכל הדיירים חוץ ממני 
יש אזור פרטי מתאים לבניית סוכה ולכן ההחלטה פוגעת 

רק בי, איך מתמודדים עם החלטה כזו?

התשכ"ט  המקרקעין,  לחוק  71)ב()ז(  סעיף  תשובה: 
המשותף  ברכוש  בשינויים  עוסק  משותפים(  )בתים   1969
ובזכויות הבנייה ברכוש המשותף בבתים משותפים וקובע 
יכולה להתקבל החלטה המונעת מדייר לבנות סוכה  שלא 
בשטח הרכוש המשותף, ובלבד שעד לאותה ההחלטה אכן 

נהג הדייר לבנות סוכה ברכוש המשותף.



שאלה:  אני ומספר חברים רוצים לקדם רעיון חברתי 
מסוים ומתלבטים האם להקים לשם כך עמותה או תנועה, 

מהו ההבדל?

לצורך  ועניין,  דבר  לכל  תאגיד  הינה  תשובה:עמותה 
ובקשה  העמותות  לרשם  אגרה  לשלם  יש  עמותה  הקמת 
אדם,  בני  שבעה  ידי  על  לפחות  שתוגש  עמותה  לרישום 
תנועה  הקמת  לצורך  מעמותה,  להבדיל  העמותה.  מייסדי 
לא נדרש לשלם כל אגרה ואין צורך להגיש בקשה לרשם 

העמותות או לגייס מינימום של חברים בתנועה. 



שאלה: איך ניתן לחייב הפעלת מעלית בבניין כמעלית 
שבת בבניין שבו כל הדיירים חילוניים?

 1969 התשכ"ט  המקרקעין,  לחוק  59ז.  סעיף  תשובה: 
כמעלית  מעלית  הפעלת  בעניין  עוסק  משותפים(  )בתים 
המשמשות  דירות  שבו  משותף  "בבית  כך:  וקובע  שבת 
למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת 
כל  רשאי  שבת,  פיקוד  מנגנון  הותקן  המעליות  ובאחת 
בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל 
המעלית  תופעל  כאמור,  דירה  בעל  דרש  שבת;  כמעלית 

כמעלית שבת."

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

מאפייה  בעלת  חברה  הינה  דגן"  "כל 
ופעילותה  מאפה,  דברי  המייצרת 
בשלוש  ביממה  שעות   24 פני  על  מתבצעת 
מודעת  פרסמה  היא  אחד  יום  משמרות. 
דרושים בזו הלשון: "למאפייה בחולון עובדים 
למשמרת לילה בשעות גמישות – עבודה בייצור 

ואריזות!!!" 
מספר ימים לאחר פרסום המודעה, חזר מנהל 
המאפיה והתקשר לאחד המספרים שלא נענו על 
ידיו. מעברו השני של הקו ענתה טובה והציגה 
עצמה כמי שהתקשרה בקשר למודעת הדרושים. 
ידי  על  והוקלטה  דקה  כחצי  שנמשכה  בשיחה 
כי  לטובה  מסביר  המאפיה  מנהל  נשמע  טובה, 
ושאינה  וארוכה  קשה  לילה,  בעבודות  מדובר 

לזה  זה  מודים  המשוחחים  לנשים.  מיועדת 
והשיחה מסתיימת. 

פיצוי,  טובה  דרשה  כך,  אחר  ימים  מספר 
לעבודה.  קבלתה  באי  אפליה  בגין  לטענתה, 
הגישה  היא  אותה,  לפצות  סירבה  כשהחברה 
כי  הגנתה  בכתב  טענה  הנתבעת  תביעה.  נגדה 
במשמרת  בצקים  לישת  הוא  הנדרש  התפקיד 
בצק  של  כבד  משא  הרמת  כולל  והוא  לילה, 
ובמשך  ועבודה במהירות רבה במכונת הלישה 
החברה  לטענת  מדובר  מרובות.  עבודה  שעות 
מרובים,  ומאמץ  פיזי  כוח  הדורש  בתפקיד 
ומשכך, ברור כי יש לקבל עובד בעל כוח פיזי 
התובעת  קבלת  ואי  התפקיד,  ממהות  כמתחייב 

לעבודה אינו נחשב אפליה. 

בנוסף טענה החברה, כי טובה היא עורכת דין 
בעלת משרד עצמאי ולא התכוונה באמת ללכת 
ולעבוד במאפייה. לטענת החברה, טובה חסרת 
ומטרה  כוונה  מתוך  נעשו  מעשיה  וכל  לב  תום 
משפטי  רקע  עבורה  ולהכין  תביעה"  "לחפש 
כעורכת  ועיסוקה  הכשרתה  ניצול  תוך  מתאים, 

דין. 
וקבע  הנתבעת  טענות  את  קבל  בית המשפט 
ניסתה  לא  היא  וככזו,  עצמאית,  עו"ד  טובה  כי 
משרדה  את  לנהל  בידה  יעלה  איך  להבהיר 
ולעסוק בעריכת דין, אחרי לילות מפרכים ללא 
בהתנהלותה  יש  קלה.  לא  כפיים  ועבודת  שינה 
ארכה  הטלפון  ששיחת  העובדה  לפגם.  טעם 
גם העובדה שטובה לא  פחות מחצי דקה, כמו 

מתאימה  אינה  העבודה  מדוע  להתעניין  ניסתה 
לראיון  להתקבל  ו/או  לשכנע  ניסתה  לא  ואף 
מדובר  אכן  כי  מצביעה  לשכנע,  כדי  עבודה 

בניסיון רע לייצר תביעה משפטית. 
מעבר לכך, אפילו הייתה טובה דורשת עבודה 
אמיתית, היא לא הצליחה ולמען האמת אף לא 
ניסתה לסתור את הטענות לפיהן מדובר בעבודה 
היא  כי  טענה  לא  היא  ומעולם  ומפרכת,  קשה 
אכן מתאימה לעבודה כזו. ממילא, לא הצליחה 
טובה להוכיח את האפליה הנטענת. בית המשפט 
דחה את התביעה ולנוכח האמירה כי טובה אינה 
תמת לב, הוא אף חייב אותה בהוצאות לטובת 

הנתבעת בסך של 10,000 ש"ח.

התמודדות נפשית מזכה בתמיכה כספית

ניסו לייבא 'תוספי תזונה' ללא ביקורת 

צייד החניה הינו שירות עזר של פנגו המאפשר לנהגים לחסוך את הזמן המתבזבז 
ניתן  'פנגו'    ולהפנות אותו לחניות הפנויות סמוך ליעד שלו  על חיפוש החניה 

להפעלה בכל הטלפונים, גם הניידים הכשרים.

משטרת ישראל עצרה כמה חשודים, בהם עובדים במשרד הבריאות, שניסו להבריח תוספי מזון ללא ביקורת 
המכס ומשרד הבריאות  לפי החשד, שולמו כספי שוחד לגורמים בנמל אשדוד כדי שיעלימו עין מהסחורה

אלי כהן

של  לזכאותם  שלם,  פרק  מייחד  לאומי  לביטוח  המוסד 
המתמודדים עם הפרעות נפש. ההתמודדות במקרים רגישים 
אילו, קשה פעמים רבות, פי כמה מכל התמודדות רפואית, ומלווה 
וחשש  רפואי  סיוע  וקבלת  לטיפול  פניה  חוסר  בהסתרה,  פעם  לא 

מזליגת מידע. 
"כל זה מהווה תרומה רבה לכך שכאשר ההתמודדות המשפחתית 
נעשית בלתי אפשרית, המשפחה פונה דווקא בבקשה לקבל הכרה 
והתקבלה  מסודר  טיפול  שהוחל  לפני  עוד  מהמדינה,  ותמיכה 
כל  ללא  אתה.  להתמודד  נדרשים  שאנו  בעיה  וזו  רפואית.  אבחנה 
בסיס רפואי ובניית תיק מסודרת, יהיה קשה עד בלתי אפשרי לסייע 
לקבל את ההטבות המגיעות." אומר הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה 
המרכזית למימוש זכויות, שמטפלת במשפחות רבות שמתמודדות 

עם הפרעות נפש.
שנדחתה  כך  על  ערעור  להגיש  למשפחה  סייענו  עתה  רק  "הנה 
נפשי  למשבר  שנקלע  המשפחה,  אבי  עבור  נכות  לקצבת  בקשתם 
ממושך ולא התרצה להגיע לוועדה הרפואית, המשפחה לא הצליחה 

עובדת הסתגרותו  להמציא את האישורים המתאימים, שינמקו את 
בבית, וישפכו על אור על מצבו המורכב ולכן נדחתה תביעתם על 

הסף." 
מקרה זה אינו אלא אחד מיני רבים, שבהם, המוסד לביטוח לאומי 
התביעות  הזכאות.  את  לקבוע  מתקשה  או  מוצדקת  תביעה  דוחה 
הועדה  בעת  שמתעוררת  החולה,  אמינות  שאלת  בשל  נדחות 
הרפואית שמייחסת לדבריו ולהופעתו בפניה נשקל רב,  תיק רפואי 
שאינו משקף אל נכון את המצב הרפואי, או בגלל שלא נעשתה פניה 
לטיפול אצל גורם מוכר ורשמי ולא הוצע כל טיפול. כך או כך, נראה 
היותם  עובדת  את  להוכיח  קשה  נפש,  הפרעות  עם  שלמתמודדים 

זכאים לקצבאות.
למימוש  המרכזית  בחברה  הרפואי  הצוות  שהזכרנו,  זה  במקרה 
זכויות, הצליח להוביל כנגד כל הסיכויים, לאישור הזכאות. הצוות 
שבקיא בנבכי הביורוקרטיה, שבה נתקלים המתמודדים עם הפרעות 
נפש, יודע לספר שכאשר ההתנהלות הראשונית נעשית כמו שצריך, 
לחולה  ורגישות  הבנה  מוחלט,  חיסיון  עם  רפואי,  ובליווי  בפיקוח 
הזכאות,   את  ומאפשר  שתואם  רפואי  תיק  בניית  ועם  ולמשפחתו, 

אפשר בהחלט לקבל את הקצבאות המגיעות.

אלי מזרחי

בכירים  עובדים   2 שעבר  בשבוע  עצרה  ישראל  משטרת 
פרשיית  במסגרת  מכס,  עמילי  ושני  הבריאות  במשרד 
ההברחה של תוספי מזון לספורטאים, שחקירתה הפכה לגלויה 
הסמויות  חקירותיה,  מנהלת  ישראל  משטרת  כשבוע  לפני 
והגלויות, תוך הפעלת כוחות משימה ואמצעים מיוחדים, על מנת 

לחשוף עבירות המסכנות את בטחון הציבור ושלומו ולהביא את 
מבצעי העבירה לדין.

 2 בהם:  חשודים,   4 עצרה  ישראל,  במשטרת  ארצית  יחידה 
מהנדסי מזון בכירים במשרד הבריאות ושני עמילי מכס, בחשד 
כי הארבעה קבלו שוחד מיבואן בתחום הספורט, על מנת לקדם 
את  לערוך  מבלי  לספורטאים,  מזון  תוספי  של  ייבוא  ולאשר 

הבדיקות הנדרשות.
מדובר בהתפתחות בחקירה במסגרתה עצרו חוקרי המשטרה 

בתום  ויבואן,  אשדוד  בנמל  הסגר  תחנת  מנהלת  את   433 בלהב 
חקירה סמויה שנערכה במהלך החודשים האחרונים. עפ"י החשד 
במטרה  מזון  תוספי  של  ייבוא  ביצע  בארץ,  מאוד  גדול  יבואן 
מבלי  ארצה  אותם  להבריח  ניסה  אולם  לספורטאים,  לשווקם 
שייבדקו ע"י משרד הבריאות , וזאת ע"י תשלום שוחד למנהלת 
תחנת ההסגר במשרד הבריאות בנמל אשדוד וכן חשד כי שיחד 
אישורי  מתן  על  האחראים  הבריאות,  במשרד  נוספים  בכירים   2

ייבוא של מזון ארצה.

שנה ל'צייד החניה': מעל 200,000 אלף 
נהגים בשירות 

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /



מלאים הטבות כרימון

www.pagi.co.il

לקוחות פאגי בבני ברק

ובנוסף, הטבות בלעדיות
 במגוון רחב של עסקים בבני ברק

למחזיקי כרטיס אשראי פאגי פלוס

תוקף ההטבות עד י״ב חשוון 01.11.17 • אין כפל מבצעים • כרטיס ויזה של Cal - בנק פאג"י משויך באופן אוטומטי למועדון פאג"י פלוס וזכאי להטבה • אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות 
רצונו • אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו • ההנחות ניתנות ע"י בתי העסק ועל אחריותם בלבד • הבנק וחברת Cal אינם אחראים לאיכות המוצרים ו/או טיב השירות • הבנק וחברת Cal רשאים לשנות או להפסיק 
את המבצע בכל עת • כל הטבה תינתן בתשלום בכרטיס אשראי פאג"י פלוס בלבד • עד גמר המלאי  ׳* אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו • אשראי יוענק בכפוף שיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות 
לשביעות רצונו • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל • ההלוואה בהחזרים חודשיים של קרן וריבית • פריים )P( – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק 
בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק • נכון ליום 20.8.17 שיעור ריבית הפריים הינו % 1.6 לשנה • ההלוואה בריבית פריים + 2% ריבית מתואמת 3.6601% לשנה נכון ליום 20.08.17 •  הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת.

₪50,000הלוואה עד

על הקנייה בחנות
צעצועים אי המטמון

 10%
הנחה

בחנות
בגדים אנג׳לס

 10%
הנחה

על מגוון מכנסי אלגנט
"BARRY" של המותג

 30%
הנחה

*בריבית פריים + 2%

סניפי פאגי בבני ברק:  אהרונוביץ 10 - 03-6174200  . לנדא 4 -03-6174200  . רבי עקיבא 86 - 03-6156200



צרכנות 
רוצים לזכות בכל יום ב- 500 ₪ 

בעיצומם של הבישולים 
מבלים  כשאתם  לחג, 
יותר  הכיריים  סביב 
חברת  פעם,  מאי 
מבקשת  אמישראגז 
להעניק לכם יותר! בכל 
יום יוכלו שישה לקוחות 
להרוויח  אמישראגז 

ואולי  להשתתף  מהרו  חסד',  'יש  ברשת  לקניות    ₪  500
לטלמסר  מתקשרים   .1 משתתפים?  איך  תזכו.  אתם  גם 
 .3 טריוויה   שאלות   2 על  במהירות  עונים   .2  03-9411041
ויכולים לזכות בכל יום ב-500 ₪ לקניות ברשת 'יש חסד'. 
הצטרפו  אמישראגז?  לקוחות  לא  עדיין  זוכים!!   6 יום  בכל 
עכשיו 3626* המבצע מתקיים בימים א' – ה', בין התאריכים 
י"ט אלול – י"ב תשרי ) 10.9-2.10( לא כולל יום ו', שבת וחג 

המבצע ללקוחות אמישראגז בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח

בסוכות מארחים בקלות עם הוד לבן
בחג?  הרבה  מארחת 
מגיע גם לך ליהנות ממנו 
עבודה  שעות  ולחסוך 
במטבח. הוד לבן מציעה 
לך מגוון מוצרים שיהפכו 
בסוכה  האירוח  את 
וקליל  לאטרקטיבי 

האצבעות.  את  ללקק  לכולם  שיגרמו  ובטעמים  במיוחד 
מגוון שניצלים של 'הוד לבן': שניצל דק ענק קריספי וטעים, 
מיני  או  אמא,  של  לשניצל  דומה  הכי  מעודן-  ביתי  שניצל 
קציצות  אוהבים,  שילדים  בצורות  שניצל  וחטיפי  שניצל 
ביתיות של 'הוד לבן' ניתן להגיש לצד פירה תפוחי אדמה / 
קוסקוס / אורז וירקות מאודים. כך תקבלו ארוחה מושקעת 

בקלי קלות.

יועצות מטרנה מלוות אותך גם בצום 
תזונתי  ליעוץ  המרכז 
עבורך  ריכז  מטרנה  של 
החשובות  ההמלצות  את 
לתועלת  הדין,  יום  לקראת 
האם והרך הנולד: 1. יומיים 
הצום,  טרם  שלושה  עד 

יש להקפיד על שתיה מרובה כ-2 ליטרים בעדיפות למים 
גדולה, אלה  2. לא רצוי לשתות את הכמות במנה  כמובן.  
עדיף לפרוס את השתיה על פני כמה פעמים במהלך היום. 
מגביר  הוא  שכן  השתייה  כוסות  במניין  נמנה  לא  3.קפה 
הפרשת נוזלים לכן כדאי להמעיט בצריכתו ביממה שלפני 
אך  חשובה,  סעודה  היא  הצום  שלפני  הסעודה   .4 הצום. 
המזון  את  השתייה,  כמו  ממש  באכילה:  להפריז  שלא  נסי 
כל  במהלך  הפרושות  במנות  לצרוך  כדאי  הצום  שלפני 
המפסקת  בסעודה   .5 מלוחים.  במאכלים  ולהמעיט  היום 
 .6 גופך.  על  אל תעמיסי  לכך,  לא מעבר  אך  לשובע,  אכלי 
קינוחים  תזונתי.  ערך  חסרות  פחמימות  מאכילת  הימנעי 
גורמים  פיקנטיים  או  חריפים  מטוגנים,  מאכלים  מתוקים, 
עוף  מרק  לאכול?  רצוי  מה  אז   .7 מוגברת.  צמא  לתחושת 
בנוזלים,  עשיר  שהוא  משום  מפסקת  לסעודה  אידאלי 
מלאות  פחמימות  מנת  להוסיף  רצוי  ובשומנים.  בחלבון 
ירקות  גם  וכמובן  בורגול.  או  מלא  לחם  אורז,  פסטה,  כגון 
8. את  שמכילים סיבים תזונתיים שיתרמו לתחושת שובע. 
הסעודה המפסקת יש לסיים שעה קלה לפני הצום. וממש 
לפני כניסתו לשתות עוד כוס עד שתיים כדי להתחיל אותו 

כשאת רוויה בנוזלים.

סדיני הסוכה שלכם יהיו הכי לבנים
הסוכות,  חג  ערב 
את  כבר  מרגישים 
וההתרגשות  השמחה 
באוויר והגיע הזמן להוציא 
הסדינים  את  מהארון 
יוצמדו  אליהם  הלבנים 
ולהחזיר  הסוכה  קישוטי 

להם את הלובן המקורי שיעניק לסוכה מראה בוהק במיוחד. 
השרו את הסדינים הלבנים במים מהולים עם אבקת ווניש 
הכניסו  מכן  לאחר  שעה,  חצי  למשך  לבנה  לכביסה  גולד 
החג  ובבוא  קצרה  כיבוס  לתוכנית  הכביסה  למכונת  אותם 
יבהיקו  הסוכה  וסדיני  השולחן  סביב  בסוכה  כשתשבו 

בלובנן, תדעו שהשתמשתם בווניש קליה גולד.

סדרה מנצחת לניקוי כללי ורצפות
ענקית  סנו,  בקלות?  הניקיונות  את  לשדרג  מעוניינים 
ייחודית  סדרה  להגיש  שמחה  הבית,  וטיפוח  הניקון  מוצרי 
בקטגוריית ניקוי כללי ורצפות: סנו + JET. מוצרים המשלבים 
את הניקיון והברק של סנו JET עם התכונות הייחודיות של 
חומץ ואבקת סודה לשתייה והופכים את הניקיון למשודרג 
חומר  הוא  חומץ   – חומץ   +  JET סנו  יותר:   הרבה  ולקל 

הברקה,  ניקוי,  ביכולות  הידוע 
ועוד.  נעימים  בלתי  ריחות  ספיחת 
 JET סנו  נעים.  לבנדר  ניחוח  בעל 
לשתייה  הסודה  אבקת   – סודה   +
והסרת  הניקוי  ביכולות  ידועה 
כותנה  בניחוח  שלה.  הכתמים 
בעלי  הם  הסדרה  מוצרי  רעננה. 
ומתאימים  גבוה  בסטנדרט  בישום 
ניקיון  יוצרים  לכל סוגי המשטחים, 
וניתנים  ובמהירות  בקלות  מושלם 

להשגה באריזות 1.5 ליטר.

סכין שף אחת שחותכת הכל
המטבח  כלי  יצרנית  סולתם 
המובילה בישראל, מציגה סכין 
רחב  למגוון  שימושית  רב  שף 
מחיתוך  החל  שימושים  של 
ירקות ועד לחיתוך בשר. הסכין 
ממקשה  עשויה  להב  בעלת 
המיוצרת  פלדה  של  אחת 
מעוצבת  הידית  בגרמניה. 
באופן ארגונומי ונוח, המאפשר 

מה  מתעייפות.  שהידים  מבלי  במטבח  שעות  של  עבודה 
יתרונותיה:  ומה  ושימושית  נוחה  כך  לכל  הסכין  את  הופך 
ולחם.  דגים  עוף,  בשר,  פירות,  ירקות,  עגבניות,  חותכת 
רבות.  שנים  לאורך  שנשארת  חדות  עם  משוננת  *סכין 
*להב הסכין מחושל ממקשה אחת של פלדה. *ידית אחיזה 
וללא  מרבית  נוחות  עם  שליטה  למקסימום  ארגונומית 
מבוסס  הסכין  ייצור  החיים.  לכל  מלאה  *אחריות  החלקה. 
ובטוח  איכותי  מוצר  המבטיחה  קפדנית,  ייצור  שיטת  על 

לשימוש. טווח מחירים: 39.90 ועד 199.90 ₪. 

הולכים בריא גם ביום כיפור
בו  כיפור  יום  לקראת 
נעלי  נעילת  נאסרה 
ברשת  מציעים  עור, 
מבית   WeShoes
מגוון  מור'  אנד  'קרוקס 
ללא  נעלים  של  עצום 
ומאווררות  קלות  עור, 

באב  לתשעה  ומתאימים  ונוחים,  קלים  מחומרים  העשויות 
ולימי הקיץ החמים. ברשת WeShoes, קיים מגוון עצום של 
נעליים לכל אחד מבני המשפחה וכן למצוא גם מגוון נעלים 

רחב במחירים שווים לכל נפש.

חדש: מחזורים מפוארים ומאירי עיניים
המחזורים החדשים "בית רבן" שיצאו 
לקראת  מחודשת  במהדורה  שוב 
מיזם  מציגים   – תשע"ח  תשרי  חגי 
את  שמחבר  עיניים,  ומאיר  מושקע 
התפילה  למילות  היהודי  של  ליבו 
רבן"  "בית  במחזורי  מיוחדת.  בכוונה 
כיצד  מאוד,  רבה  מחשבה  הושקעה 
את  ולהפוך  המתפלל  על  להקל 
בשנה  ביותר  החשובות  התפילות 

– למלאות בכוונה. מחזורים לימים הנוראים – שני כרכים – 
אשכנז וספרד. סט מחזורים לכל חגי השנה – שישה כרכים 
רבן"  "בית  מחזורי  עם   - חיים"  בספר  "כתבנו  אשכנז.   –
ומכון  פלדהיים  הוצאה:   אחרת.  תיראה  שלכם  התפילה   –

"נאוה קודש", הפצה: פלדהיים.

תחליב רחצה בניחוח דבש 
מציג   Crêma הטיפוח   מותג 
תחליבי  בסדרת  דבש,  ניחוח  את 
הזנה  רכיבי  עם  האהובים  הרחצה 
תחליב  העור.  לטיפוח  ייחודיים 
Crêma בניחוח דבש,  הרחצה של 
הייחודי  הקומפלקס  את  מכיל 
Nutrivit Complex TM המעניק 
התחליב  לעור.  אפקטיבית  הזנה 
עשיר בויטמינים ומינרלים החודרים 
לעומק  אותו  מזינים  העור,  אל 

בתחליב  יומי  שימוש  שלו.  והגמישות  הלחות  על  ושומרים 
מציעה  עוד  בריא.  למראה  וקטיפתי  רך  מגע  לעור  מעניק 
נוספים:  ניחוחות  מגוון  הרחצה  תחליבי  בסדרת   Crêma
הרחצה  תחליבי  בסדרת  נוסף  ניחוח  וקלאסי.  וניל  מאסק, 
בניחוח  רחצה  תחליב  ייחודיים:  הזנה  רכיבי  עם  האהובים 

פרח מים

משמיד מזיקים בהרכב יבש 
להציג  שמחה  הבית,  וטיפוח  הניקיון  מוצרי  ענקית  סנו, 
עש  יתושים,  זבובים,  המשמיד  'יבש'  תרסיס   –  K600 את 
וניחוח  יבש  ייחודי  הרכב   K600 לסנו  אחרים.  ומעופפים 
נעים, דבר שהופך אותו לשימושי במיוחד לריסוס ישיר על 

אריגים, ריפודים, ספרים ועוד פריטים שאינם 
ניתנים לכביסה. בפרט בתקופת חג הסוכות, 
K600 מהווה פתרון מצוין לסכך, שעלול  סנו 
של  מסתור  למקום  להפוך  השנה  במשך 
אינו   K600 סנו  ועוד.  יתושים  עש,  מעופפים, 
חומרים  ומכיל  סימנים,  מותיר  ואינו  מכתים 
פעילים הידועים ביעילותם ומסייעים לקטילה 
המעניק   – ניאופינמין  המזיקים:  של  מידית 
המזיקים,  את  ומשתק  מידי  הלם  אפקט 

וסומיטרין – חומר בעל יכולת קטילה גבוהה.

לימוד וכוס קפה טורקי
ובתי  הישיבות  היכלי 
בימים  מלאים  המדרש 
כולם  קודש.  בחרדת  אלה 
מרגישים באוויר את תכונת 
שפושטת  ההתעוררות 
הלימוד  סדרי  פינה.  בכל 
השעות  עד  מתמשכים 
הלילה,  של  הקטנות 

ומתחילים שוב עם אור ראשון. כל לימוד, תפילה, מקבלים 
להתעורר...  זמן  ה-  זה  מתמיד.  יותר  אף  גדולה  משמעות 
בכך. מלבד הטעם המוכר  לכם  עלית, מסייע  טורקי  וקפה 
תורמת  שצריכתו  קפאין  מכיל  עלית  טורקי  קפה  והאהוב, 
לשיפור כושר הריכוז והערנות ומסייעת להתעורר לעוד יום 

מלא לימוד והכנות. 

השנה תהא שנת זול
הישיבות,  בני  בקרן 
לציבור  המשווקת 
באמינות  החרדי 
למעלה  ובנאמנות 

הזולים  במחירים   - איכותיים  חשמל  מוצרי  שנה,  מ-15 
לחסוך  אתכם  ומזמינם  תשרי  חגי  לקראת  נערכים  ביותר, 
בענק וליהנות  מחגיגת מבצעים הנחות ומתנות לחג: קונים 
מקפיא 6 מגירות בית 'אלקטרה' ב-999 ₪ בלבד ומקבלים 
מאורר במתנה. קונים תנור 'סאוטר'  ומקבלים סט חצובות 
'סאוטר'  מקרר  קונים  כן  כמו  במתנה.  נוספים  ומבערים 
 ₪  600 בשווי  השבת  משמרת  התקן  ומקבלים   )539 )דגם 
קרן  ברשת  והטבות.  מבצעים  של  רחב  מגוון  ועוד  במתנה 
בני הישיבות מתחייבים לכם למחירים הזולים ביותר בשוק, 
מפריסת  וכן  בשוק  המשתלמות  החשמל  מוצרי  חבילות 
ליהנות  תוכלו  בנוסף  תשלומים.   36 עד   – נוחה  תשלומים 
ממתנות  וכן  ורדינון/נעמן  ברשת  לקניה   – קנייה  מתווי 

יוקרתיות בשווי עד 1200 ₪.

שנה חדשה ומתוקה עם שמרלינג'ס
ג  ת ו מ
ם  י ד ל ו ק ו ש ה
י  ת ר ק ו י ה
ס  ' ג נ י ל ר מ ש
אתכם  מזמין 
ך  י ש מ ה ל

גם  והאהובים  היוקרתיים  השוקולדים  מסדרות  וליהנות 
בשנה החדשה.   לשמרלינג שוקולדים במגוון טעמים רחב: 
משובח,  פרלין  במילוי  שוקולד   – ה'רוזמרי'  מסדרת  החל 
המשך בסרת ה'סוליד' הקלאסית הכוללת שוקולד לבן עם 
וכלה בחטיפי המינור  ועוד  או חלבי  שקדים, שוקולד מריר 

הנימוחים והמשובחים.

בואו להתחיל שנה מתוקה ב'נאמן'
טעם של שנה מתוקה 
מתחילה  באמת, 
ב'קפה נאמן', עם מיטב 
והמאפים  העוגות 
המדהימים, בעלי טעם 
וניחוח  ומיוחד  ייחודי 
ב'מאפה  משכר. 
לכם  מורידים  נאמן' 
האפייה  עול  את 

לקראת החג, ונערכים במיטב העוגות, עוגיות ומאפים. ואם 
האולטימטיבית  המתנה  בדיוק  זו   – בחג  מתארחים  אתם 
שהמארחים שלכם הכי ישמחו לקבל ויברכו אתכם. תוכלו 
לבחור בין מבחר עשיר של מאפים ייחודיים שנקרחו על ידי 

מיטב השף-קונדיטורים, מאפים בטעמים חגיגיים במיוחד.

מתנת חג: 100 ₪ 
את  להתחיל  כמו  אין 
מלתחה  עם  השנה 
המתבססת  חדשה 

בגיר,  המובילה  האופנה  רשת  מדפי  בגיר.  קולקציית  על 
ואתם   ,2017  -  2018 חורף  סתיו  בקולקציית  מתחדשים 
מוזמנים ליהנות מהופעה מושלמת ממיטב קולקציית הסתיו 
החדשה העשירה במבחר ענק של דוגמאות חדשות בגזרת  

לשנה  חדשה  במלתחה  להתחדש  בואו  אז   .SLIM FIT
חולצת  לקניית   ₪  100 בסך  חג  ממתנת  ותיהנו  החדשה 
אריג חדשה או מכנס כותנה לחג, מהפריטים המשתתפים 
במבצע, ניתן לממש בקניית 2 מוצרים המשתתפים במבצע.

שיבאס ריגאל
להשיק  גאה  טמפו  של  האלכוהול  חטיבת 
שיבאס ריגאל, וויסקי היוקרה מספר 1 בעולם 
מומלץ  מחיר  אולטיס'.  ריגאל  'שיבאס  משיק 
לצרכן: 550 ₪ )מכיל אלכוהול ומותר לשתיה 

מגיל 18 ומעלה(

קופסת אתרוג מעור
 Novel המותג  סוכות,  לרגל 
קופסת  מציג:   collection
אתרוג דקורטיבית מעור. מחיר: 
רשתות  במגוון  להשיג   ₪  139

ובחנויות כלי בית ונוי 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

 ז' בתשרי תשע"ח 627/9/17

קצרצרים
טמפו משיקה בישראל 2 טעמים חדשים של 
סטרונגבואו - STRONGBOW מבית היינקן: 

 )HONEY( בתוספת דבש
יער  פירות  ובתוספת 
 .)DARK FRUIT(
 ₪  29 מומלצים:  מחירים 
לבקבוק   ₪  7 לרביעייה, 
בהשגחת  כשר  בודד. 
הרבנות  ובאישור   KF-ה

הראשית לישראל

מים  בר  משיקה  מים  שטראוס 
 Bubble תמי4  לראשונה:  חדש. 
המתקדם  המים  בר   PLUS
חדשה  טכנולוגיה  הכולל  בעולם 

הרתחה  של 
מחיר:  חכמה. 
119 ₪ לחודש 
)או  שנים   4 ל- 
139 ₪ לחודש 
למשך 3 שנים(

מציג  טורא  יקב 
שלושה יינות קיץ 
רוזה,  מרעננים 
ר  נ י מ ר ט צ ר ו ו ג
ליצירת   וסנואו 
חגיגית  אווירה 
בימי  ומצננת 
הקיץ המהבילים. 
בקבוק:  מחיר 

₪ 89

 To אריזות  משיקה  סוכרזית 
Go לשלושת הממתיקים שלה 
75 טבליות של סוכרלוז, 75 של 
סטיוויה ו-75 קלאסי המותאמות 

לנשיאה בכיס או בתיק

חוות צברי אורלי, המתמחה בגידול זן צברי אורלי, עם 
אבקת צבר אדום אורגני מיובשת, המעניקה לנו יתרונות 
תזונתיים מרובים בשלוק אחד. ניתן יהיה להשיג  החל 

אוקטובר  מאמצע 
השיווק,  ברשתות 
קפה  בתי  רשתות 
של  האינטרנט  ובאתר 
www.ocf. החווה  

למארז   מחיר    co.il
    ₪ 18-20

איפור עמיד בחגים

לאורך  ורענן  עמיד  איפור  על  לשמור  איך 
לך  שיעזרו  הטיפים    הארוכים?  החג  ימי 

להיראות נפלא גם למחרת בבוקר
 

בעונת החגים, כמעט כל ערב חג מזדמן לנו להתאפר 
להתפלל  החמות,  אצל  להתארח  מהבית  ולצאת 
החג  את  מתחילות  אנחנו  לארח.  הכנסת,  בבית 
כבר  ולפעמים  החג,  בסוף  אבל  ורעננות,  מאופרות 

באמצעו, לא נותר זכר לאיפור שעל הפנים.
Double Wear, שפתון עמיד  מייקאפ  עוד. עם  לא 
Pure Color Envy, ושאר המוצרים העמידים איתם 
לאורך  ועמיד  יפה  איפור  לך  יבטיחו   – נכון  תתאפרי 

היום. 
ישראל  לאודר  אסתי  הדרכה,  מנהלת  גוטליב,  שרון 
בכל  עמידים  איפור  מוצרי  שימוש  על  לנו  ממליצה 

תנאי מזג האוויר:
הנוטות  לנשים  מיועדים  העמידים  האיפור  "מוצרי 
לבחורות  המעבר,  בגיל  נמצאות  אשר  או  להזיע 
צעירות עם עור שמן ומעורב ולכל אישה באשר היא 
וזמנים  לחגים  ויציב  עמיד  איפור  במוצר  המעוניינת 

ובעונות מזג האוויר השונות", היא אומרת.
גוטליב מסבירה לנו כיצד להתאפר נכון וכיצד לקבל 
שלנו  שהאיפור  כדי  באיפור,  יותר  עמידה  תוצאה 

יחזיק לאורך כל החג:
אותך  ילווה  שבאמת  עמיד,  באיפור  הראשון  הצעד 
לאורך שעות ארוכות הוא הקפדה על תהליך איפור 
עמידים  בחומרים  להשתמש  הוא  הרעיון  בשכבות. 
יותר בבסיס ועליהם להלביש בשכבות את הדברים 
להעמיס  לא  השתדלי  כללי,  באופן  עמידים.  הפחות 

הרבה איפור על הפנים. 
מים  בסיס  על  סרום  נכון.  העור  את  להכין  מומלץ 
פריימר  זה  ועל  רעננה  לחות  מאט.  מראה  שיעניק. 
רענן  ייראה  והעור  אפ  המייק  על  ישמור  אשר  מאט 
בכל מזג אויר. בחום. לחות. מים. המייק אפ אינו נודד 
ויציב למשך  והוא אמין  או נמרח. צבעו אינו משתנה 

היום והלילה.
הסומק.  שלב  מגיע  וקיבועו,  הבסיס  הנחת  לאחר 
מסומק  עמיד  יותר  הרבה  קרמי  במרקם  סומק 
פודרה. כל דבר שהוא על בסיס לחותי במרקם שלו 
ייתפס יותר טוב על העור מאשר אבקה, במיוחד אם 
ישירות על העור ללא בסיס  את מניחה את הסומק 

לפני.
להשתמש  חשוב  העיניים,  איפור  מבחינת  כעת, 
עיפרון  צלליות  או  קרמיות  צלליות  עמיד-  בבסיס 
ואבקות.  קרמיות. אלה מהווים בסיס מצוין לצלליות 

מסקרה  מרחי  לסיום, 
מסקרה  במים.  עמידה 
עמידה צריך רק להקפיד 
בעדינות,  להסיר 

באמצעות מסיר איפור.
לשפתיים,  הקשור  בכל 
שפתונים  למרוח  חשוב 
על  ישר  עמידים 

על  ולא  השפתיים 
לחות,  שכבת 

עובדים  הם 
על יובש.

הרשי  משיקה:  שליסל  ליימן 
נטיפים   –Semi Sweet
מוצקי   40%( משוקולד מריר 
פרווה  כשר  לאפייה.  קקאו(  
ובאישור   OUD-ה בהשגחת 

הרבנות הראשית לישראל



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

לקביעת תור לתיאום מפגש עם פסיכולוג/ית לייעוץ,
boimr@bbm.org.il :ניתן לפנות לטל': 5789228, בשעות 15:00-8:00, או במייל

החגים בפתח. אתם במתח?
חגי תשרי מביאים לרוב שמחה והתרגשות,
אך לחלק מהילדים החופשה ושבירת השגרה

גורם לבלבול ושבירה של גבולות.
ההתמודדות עמם בתקופה זו מהווה לעיתים 

אתגר משמעותי.
 

אם גם אתם חוששים מהחופשה ומתלבטים
כיצד להתמודד עם הילדים 

אין צורך שתשארו לבד...

"הדלת הפתוחה" בשירות הפסיכולוגי
במסגרת התכנית 360 לילדים ונוער, אגף החינוך בעיריית בני ברק

יעניק לכם את ההכוונה הנדרשת.
מחנכים והורים לילדים בגילאים 18-3,

המתמודדים עם קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים
מוזמנים לפנות ולקבל יעוץ והדכה על ידי פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי.

*השירות ממומן ע"י התכנית 360 לילדים ונוער והשתתפות סמלית בלבד*
*עד 5 מפגשים לפונה*

למחנכים, גננות ומורות שאינם מקבלים שירות מטעם
השירות הפסיכולוגי העירוני,

הפונים בעניין ילד הלומד אצלם – השירות חינם!
 

 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

הערכות מיוחדת – נכונות מוגברת
ולשדרוג  לחיזוק  הפעילות  ובמסגרת  החגים  לקראת  מההערכות  כחלק 
תחומי האבטחה, משטרת מרחב דן ועיריית בני ברק שמות דגש מיוחד על 

נושא אבטחת בתי הכנסת ברחבי העיר.
ציבור גבאי בתי הכנסת והמתפללים נקרא:

עירנות  חשודים,  אנשים  חשודים,  חפצים  על  דגש  ולתת  לב  לשים  א. 
מוגברת.

ב. יש לבצע סריקות סביב בית הכנסת, כדי לבדוק שהכל תקין.
וקריאה  ראשוני  בטיפול  הכללים,  לפי  לפעול,  יש  חריג  אירוע  בעת  ג. 

לכוחות הביטחון וההצלה, מד"א משטרה, כבאות והצלה.
זכרו! פיקוח נפש דוחה שבת וחג.

ד. הציבור מתבקש לנעול דלתות וחלונות, כדי למנוע פריצות.
על  דן,  מרחב  משטרת  עם  בשיתוף  מיוחד,  דגש  יושם  תנועה:  אכיפת  ה. 
תנועה  עבירות  של  אכיפה  ועל  צירים  חסימת  ומניעת  תנועה  הזרמת 

באזורים השונים של העיר.

יש לסייע לכוחות הביטחון, ככל הניתן, כדי להציל חיים ולטפל באירוע כראוי.

טלפונים חיוניים למצבי חירום:
משטרה- 100.

מד"א- 101.
כבאות- 102.

מוקד עירוני – 106.

מוקדים נוספים (מופעלים ע"י נכרים):
"בטרם", "שיבה טובה", "הצלה", ”איחוד הצלה“.

ניידות השיטור העירוני, המופעלות ע"י גויים, ישהו בעיר לאבטחת הסדר 
והביטחון בעיר.

הרב חנוך זייברט
ראש העיר

שלום בוריה, נצ“מ
מפקד משטרת מרחב דן

גבאים ומתפללים נכבדים,
  

בברכת שנה טובה!

האגף
לשירותים חברתיים

מחלקת משפחתונים

במסגרת הפעילות הנרחבת, המשודרגת והמחודשת
של מח' המשפחתונים, כחלק משיפור השירות לציבור,

הננו להביא לידיעת הציבור הרחב את הזמנים העדכניים
של קבלת הקהל במשרדים ושעות המענה הטלפוני.

קבלת קהל במשרדי המחלקה, רחוב הירדן 31, בני ברק:

ימי ראשון וחמישי- 8,30 בבוקר-12,30 בצהריים;
ימי שלישי-4 אחה"צ-5,30 לפנות ערב.

מענה טלפוני-טל‘: 03-770-7330, פקס: 03-7707398
ימי ראשון וחמישי- 2,30-12,30 בצהריים.

ימי שני ורביעי- 8,30 בבוקר-12,30 בצהרים.
ימי שלישי- 10 לפנה"צ- 12 בצהריים.

תמיד לשירותכן,
ההנהלה

גישה חדשה - שעות חדשות

 
  

שי“ל

בס“ד

האגף
לשירותים חברתיים

מידע לניצולי השואה בעיר

מרכז מידע לניצולי שואה
רחוב אחיה השילוני 2, קומה 1,

ימי שלישי בין השעות 13:00-9:00, 
טלפון: 03-6186090.

נקודת זכות - מיצוי זכויות לניצולי שואה 
שע“י עמותת אביב

רחוב אחיה השילוני 2, קומה 1,
ימי רביעי, בין השעות 19:00-15:00,

טלפון: 03-6444851.

ש.י.ל- שירות ייעוץ לאזרח
רחוב דוד המלך 10,

ימי שלישי, בין השעות 12:30-9:00,
טלפון: 03-5776391

בתיאום
מראש
בלבד

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

אנו מזמינים את ניצולי השואה לפעול למימוש זכויותיהם
ללא עלות במקומות הבאים:
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יותר. הנה שלושה  ליציאה לדרך בריאה  נהדרת  תחילת השנה החדשה היא הזדמנות 
כיווני חשיבה שכדאי לאמץ, אם רוצים ליהנות בשנה הקרובה מבריאות ומערכת חיסונית 

חזקה ותקינה:
 -  חשוב להיות בהקשבה והתאמה לסביבה. בימים אלה הטמפרטורות יורדות 
ונכנסות רוחות סתיו שיילכו ויתגברו. חשוב אם כך לשנות את התזונה כך שתחזק את הגוף 
לקראת העונה הקרה. המלצה: איכלו שורשים מתוקים שייחזקו את המערכת החיסונית. 
טובה.  לבריאות  השורש  היא  שורשים  אכילת  פטרוזיליה.  ושורש  סלק  בטטה,  למשל: 
כעת  עז, שנמצאים  צבע  עם  ופירות  ירקות  ובכלל  הזו  לעונה  כתומים מתאימים  מזונות 

בשיא העונה. למשל רימון.
- זיכרו, תרופות תעשייתיות מעמיסות על הכבד עבודה רבה של פירוק רעלים וכך 
ניתן  גופנית,  בעיה  כשיש  הגוף.  על  בהגנה  המרכזיים  תפקידיו  את  למלא  ממנו  מונעות 
המגיעים  ומפוקחים,  בדוקים  מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות  בעזרת  גם  בה  לטפל 
לנטילת  במקביל  להתנהל  יכול  הצמחי  הטיפול  לעתים  כמוסות.  או  קרם  נוזלי,  במיצוי 

תרופות מרשם ולפעמים הוא יחזק את הגוף לקראת נטילת תרופות חזקות. 
 - כשיש לכם בעיה נקודתית, כמו למשל פטריה בציפורן או רמות גבוהות של 
שומנים בדם, חשוב לזכור שכל איבר בגוף הוא חלק ממערכת איברים וכדאי תמיד לטפל 

בבעיה באופן מערכתי, כדי לפתור אותה לטווח הארוך.
 איך עושים את זה? אם רוצים לטפל בפסוריאזיס, לא הגיוני לקחת תרופות שידכאו את 
המערכת החיסונית ויחלישו את הגוף. אם רוצים לטפל בדלקת בשריר, חבל לקחת תרופה 
הצמחים  רפואת  וכואב.  מכווץ  לגוף  ותגרום  העיכול  במערכת  לוואי,  כתופעת  שתפגע, 
מטפלת במחלה בצורה רחבה ומחזקת. השורה התחתונה: כדאי להתייעץ עם נטורופת או 

הרבליסט ולשקול דרכי טיפול חדשות וטבעיות בשנה החדשה.

מה יחזק אתכם?
אין דרך חזרה. הגוף  ומשחות חזקות, כבר  כדורים  אומרים שכאשר מתחילים לקחת 

נהיה עצל ומתרגל להיתמך במקום לפעול בצורה עצמאית. לפעמים יש ממש התמכרות 

פיזית לכדורים חזקים.

בגוף.  טיפול  של  חדשה  דרך  לסלול  למטרה  לה  שמה   T T M בשם  ישראלית  חברה 

השיטה שהיא מציעה, מורכבת ממענה של צמחי מרפא מובחרים, שמטרתם להפוך את 

הגוף לחזק ועצמאי ללא תלות בתרופות. 

פטרת  בדם,  גבוהות  שומנים  רמות  טחורים,  בעצירות,  זה  בשלב  מתמקדת  החברה 

הציפורנים, כאבי שרירים, פסוריאזיס ובעיות חניכיים.

יועצי החברה מנהלים שיחת טלפון ראשונית כדי להבין את הרקע הרפואי ואת התלונה 

לתחבורה  להמתין  מהבית,  לצאת  צורך  שיהיה  מבלי  ללקוח,  המענה  את  ומתאימים 

היא  השיטה  הרופא.  אצל  ההמתנה  בחדר  מכרים  ולפגוש  חנייה  לחפש  או  ציבורית 

דיסקרטית וחסכונית בזמן.

משלוח  עלות  ללא  הבית  עד  מגיעים  המוצרים  מתאים,  צמחי  מענה  שהותאם  אחרי 

והיועץ מלווה את הטיפול וזמין לשאלות בטלפון, באופן שוטף.

בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,MSC  
כי  כ-15 שנה, שהרכיבה את הפורמולות של מוצרי החברה, מספרת  טיפולי של  ניסיון 

"לקוחות מופתעים הרבה פעמים מהתוצאות הטובות והמהירות של צמחי המרפא. אנחנו 

מזונות  יש  ההחלמה.  את  שתקדם  מתאימה,  לתזונה  עצות  עם  לקוח  בכל  תומכים  גם 

שיחריפו מצבי דלקת למשל וחשוב להיות מודעים לכך".

אפשר  הצלחה,   96% שמשיגה  ומוכחת,  טבעית  משיטה  החדשה  בשנה  ליהנות  כדי 

 לטלפן

בברכת בריאות טובה! 

    


אל תתחילו 

בלעדיהם!
את השנה החדשה



הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

משרדנו ברח' הרוא"ה 164 ר"ג
טלפון: 0737422202 | פקס:  0737422207 | חיים מלול: 053-3357316

הגעת אל היעד...!

5 חד'

2.5 חד'

דו משפחתי 
6 מפלסים 

12 חד' 4 חניות-
& 6.350.000

קומה ראשונה + 
מרפסת, מעלית, 

חניה-
& 2.250.000

80 מ"ר,קומה 2.5 
אחרונה. אופציה 
לבניה בגג ובצד,

פיר למעלית,
& 1.800.000

גדולה,קומה 
שלמה,מעלית,חניה,

בנין שמור ויפה,
במחיר הזדמנות

& 2.470.000

4 מפלסים, 
כ-400 מ', גימור 

ברמה גבוהה מאד! 
אכלוס לקראת פסח

קומה 2, 
4 חד',  

90 מ"ר, 
חניה, 

מעלית, 
בנין חדש יחסית 

+ 2 מחסנים 
מושכרים ב- 

&1,000
& 2.050.000

5 חד' + יחידה 
+ 180 מ"ר חצר 
משופצת ויפה-
& 3.100.000

בסמיכות לב"ב, 4,5 חד', קומה 3, 
שמורה ומסודרת + גג, כ-65 מ"ר, חניה 

בטאבו, 6 דיירים, רחוב שקט ונעים
& 1.990.000

דופלקס גג בדו משפחתי, שקט, 
4 כיווני אוויר, מאווררת ומעוצבת, 

משופצת ברמה מהממת, מרפסת ענקית, 
חניה כפולה, ארונות קיר-

& 4.200.000

קומת קרקע 55 מ' + 
אופציה לסוכה, 

2 כיווני אוויר
& 1.450.000

12 חד'

דירת גן

השכרה

השכרה

השכרה

4 חד'

3 חד'

5 חד' 170 מ"ר 2 
מפלסים משופצת

& 7.000

2,5 חד' שמורה
& 3.700

2 חד' משופצת
& 2.350

במשרדנו מבחר גדול של דירות למכירה / להשכרה בר"ג ובגבול ב"ב

דופלקס

6 חד'

4 חד', 100 מ', קומה 6 ואחרונה, 
מעלית ישירה, מעוצבת, 

אדריכלית ברמה הגבוהה ביותר! 
& 3.500.000

4,5 חד'

4 חד' נדירה למביני ענין בלבד!!
4 חד'

בהבניםבהר השלום

באהרונסון
בבעלי 
מלאכה

בשכונת 
הלל

באבן גבירול

בחנה סנש

הסנה

באזור יוקרתי בר"ג

ביהודה 
הנשיא

בחנה סנשבחנה סנשבהר השלום

054-6215521

054-6215521

054-6215521

054-6215521

דו משפחתי

4 חד', כ- 90 מ"ר, משופצת, 
אדריכלית.יפיפייה, בנין בוטיק

& 2.250.000

בשיכון ג'



ז’ - ט’ בתשרי
תשע”ח           

27-29/9/2017

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

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

בית שמש

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אלעד

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________
בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)39-39(_____________________________________________

דופלקסים

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

באר שבע

 מציאה, באיזור פינוי 
בינוי, רח' ביאליק, 3 חד', ק"ב, 
כניסה מיידית, 830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(תיווך יעקב, 054-4901948 

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

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

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק
 ברובע ז' דופלקס 5 

חדרים, 150 מ"ר + אישורי 
בניה על הגג. תיווך:

050-4123771)36-39(_____________________________________________

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

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

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

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

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

 בבלעדיות בחזו"א, 
5 חד', כ- 130 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

2,450,000 גמיש. "רוזנר 
_____________________________________________)38-41(נכסים" 054-3978367  בבלעדיות וילה בעליון 

9 חד'. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

 

וילות ובתים

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

 ברח' בר אילן 3 חד', 
מיידי, מזגן, 1,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(054-4901948 תיווך יעקב

 בתיווך בנע"ם מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ. 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים. ליווי עד 
חתימת החוזה. 054-7477054 

_____________________________________________)39-39(03-5444815 מוטי

 בפרדס כץ בחיים לנדאו 
בתחילת בניה בהזדמנות!!! 

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

03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 
מחולקת ל- 4 + גג 

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

 בלעדי באזור זכריה 
דופלקס 5 ח' במקור 7 קומה 

ג' מושקעת מאד, חזית, 
אופציה למעלית, 3 מליון 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב -054
5500263)39-39(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דופלקס 5.5 חד' ענקית 

180 מ"ר חדשה מושקעת, 
ק"ג+ מעלית+ חניה+ יחידת 
דיור למטה 35 מ"ר 6 דיירים 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

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

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

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

 באזור רמב"ם ד.גג 
מטופחת, 5.5 ח'+ מרפסת+ 
יחידה מושכרת+ חניה, ק"ג+ 

מעלית+ נוף, 3,200,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

5791514)39-39(_____________________________________________

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

150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 באזור רבינא ד. גג ענקית! 
6 ח' 240 מ"ר, סלון ענק! 

מטבח ענק! ק"ג, חזית, 
3,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

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

"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר+ 
אפשרות ליחידה. תיווך- 

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

 בבנין חדש במרים הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית+ 

מרפסת 3,000,000 ש"ח. 
תיווך- ישוב- הארץ -052
03-8007000 3344721)39-39(_____________________________________________

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

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

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בהבנים דירת גן חדשה 
מקבלן+ חניה, מיידית, 

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

03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

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

משופץ ברמה גבוההף 
מעלית, גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,900,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

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

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

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

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 5 ח', 
משופצת, ק"ב+ מעלית, 3 

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

053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בשכון ג' בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת+ 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק 
_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

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

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

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

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

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

050-3000121)39-39(_____________________________________________

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

מחסן, 2,250,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 הורדת מחיר, בשכון ג', 
בשמחוני, 5 חד'+ 1/2 + 
אופציה לבניית סוכה קו'1 

מיידי. "רי/מקס"- משה דסקל 
050-5926021 למתווכים 

_____________________________________________)39-39(שת"פ מלא

 באזור אלישע כ- 4 ח' 
מושקעת, סלון גדול, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 1,900,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 03-5791514)39-39(_____________________________________________

 באלישע 4.5 ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת 3 כ"א, 
2,100,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4, יפהפיה 
מטופחת מאווררת+ מ. 

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

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בשכון ג' בבניה 4 ח'+ מ. 
שמש+ י. הורים, חזית. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 באזור הרצוג, 4, ענקית! 
שמורה מאד! ק"ג אחרונה, 

חזית, 3 כ"א, מאווררת, 
2,080,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בעוזיאל דירת נכה 4 חד' 
80 מ"ר, 3 כ"א, 1,790,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

מעלית+ חניה, מושקעת 
ביותר, 2,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות 

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

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבניה חדשה, 4 חד'+ אופציה 

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-39(הקריה 050-3000121

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

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

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

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

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

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

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

 4 חד', 100 מ"ר, בשיכון 
ג', בבנין חדש, מושקעת 

מאד!! מחיר מציאה. 
054-30-50-561 הראשון 

_____________________________________________)39-39(בתיווך 

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

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 המחיר הוזל רש"י/ 
שפת אמת, 4 חד'+סוכה 

ענקית 105 מ' משופץ 
ק"א עורפית, 1,900,000 
ש"ח גמיש, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

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

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

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

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

מעלית, חניה, סוכה, 
יחידת הורים. 1,830,000 

_____________________________________________)38-41(גמיש. 050-8898020

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

הרצוג בהזדמנות, 1.35 מיליון 
הקודם זוכה. 054-7477054 

_____________________________________________)39-39(03-5444815 מוטי

 תיווך 3 חדרים אזור 
המכבים כ- 55 מ"ר 

משופצת+ אופציה גדולה, 
קומה ב' 1.2 מיליון גמיש. 

הקודם זוכה. 054-7477054 
_____________________________________________)39-39(050-5765449 דוד

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

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

_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 3.5 ח' כמו 
4 באזור הירדן קומה א' 

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

_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

054-5500263)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירת 3 חד' אחרונה 

בבנין! 1,700,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

 ברח' בעש"ט ק"ב, 
חזית, 3 חד' 74 מ' 

1,580,000 ש"ח. מפתח 
במשרד. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' ר' 
עקיבא אזור גן ורשא 80 
מ', ק"קרקע עם חצר 3 

כ"א, מתאים גם לפעוטון, 
1,560,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד' 60 מ"ר+ 

רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 
מיידי. "רי/מקס"- משה דסקל 

050-5926021)39-39(_____________________________________________

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

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

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

ואחרונה עם אפשרות 
להרחבה של 22 מ' בצד 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

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

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

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

נתניה
 ברחוב יוספטל 

לאחר שיפוץ קומפלט, 
2.5 חדרים, 50 מ"ר + 

מרפסת שמש 45 מ"ר, 
קומה ג', 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(ללא תיווך, 054-2000030

צפת

2-2.5 חדרים

קריות

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

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

קריית מוצקין

לפרסום
בלוח

03-6162228

גבעת שמואל

טבריה

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000,

052-7103979)37-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

 בסלומון השקט! 4.5 חד' 
ענקית) 115 מ"ר!!( משופצת 

חלקית, יחידת הורים, ללא, 
1.530.000 לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)38-38(רם נכסים 054-5566145

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 2.5 חד' כ- 55 מ"ר, ק"4, 
ברח' רשב"ם ללא טאבו, 
מושכרת ב- 3,300 ש"ח. 

750,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 באזור קפלן/ אנילביץ 
2.5 ח' גדולה, ק"א, חזית 3 

כ"א, 1,450,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

 באזור יחזקאל 2.5 חד' 
60 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, שמורה, 

חזית, 1,390,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בהנגב 2.5 חד' מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,500,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

 בדב הוז 2.5 חד' 55 
מ"ר+ אופ' רק 1,250,000 

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

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

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

 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)39-39(_____________________________________________

 פרויקט חדש בשרי ישראל 
יפו, דירת 4 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 פרויקט חדש בשרי ישראל, 
יפו דירת 2 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה, משופצת מרוהטת, 

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

 במרכז העיר דירת שותפים 
משופצת כחדשה להשקעה, 

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

 במרכז העיר דירת שותפים 
מעולה להשקעה, תשואה 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

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

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

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

052-2948691)39-39(_____________________________________________

 במרכז העיר בברנדה 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

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

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

שמורה ומסודרת. 
 058-4482760

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

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

הכנה למ"ש/ סוכה. -058
_____________________________________________)39-39(4482760 איציק ברנט רימקס

 במנחם בגין, 3 חד, קומה 
058-0 2

_____________________________________________)39-39(4482760 איציק ברנט רימקס

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

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

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

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

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

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

050-6610501)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

 במתחרדים 3 ח' 
משופצת, מרפסת לנוף, 

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

 טיפול השכרה מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

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

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

אתא. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)39-39(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

 בהזדמנות! 5 חד', 
בשכונה החרדית מול עתידים 

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

תל אביב

עסקים

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

פתח תקווה

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 יח"ד בפרל ליד הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 
ומרוהטת, ק"ק, מיד, 

2,400 ש"ח, גמיש. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 להשכרה, 3 חדרים 
+ מרפסת גדולה, קומה 
א', שירותים כפולים, רח' 

אברבנאל 36, מיידי, לפרטים: 
050-4521306)36-39(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

_____________________________________________)36-39(מרכזי ושקט, 054-6804376

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים
 בבלעדיות בגרונר, 5 חד' 
יפייפיה, חדשה + מעלית + 

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח, 6,100 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-39(חכמת רחוב, 052-2585808

4-4.5 חדרים

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

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

054-6856793)37-40(_____________________________________________

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

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

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

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

גבעת שמואל
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בעמישב, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת. FOX נדל"ן, 

050-6926400)39-39(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-39(חזית 054-3034375

 1.5 חד', מרוהטת, חדשה, 
2 מזגנים, ק"ק, בשיכון ה', 

2,750 ש"ח, מיידי,
054-8154750)38-39(_____________________________________________

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית + מ.שמש + יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)38-39(ארוך, 054-4346744

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-39ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת, 052-7396092

 במשפחה חרדית חמה 
ומקצועית בב"ב התפנה חדר 

עבור נערה/אישה הזקוקה 
לסיוע נפשי, 052-7659259, 

03-6182063)38-41(_____________________________________________

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

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

אלעד

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-39(נאור נכסים 054-4566453

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

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

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

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

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

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

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

050-4192808)39-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת 2 
חדרים יפה ומרווחת, כיורים 

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

 2.5 חד', חדשה, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נורוק ק"ב, 

מיידי, לזו"צ, מזגנים, דוד"ש. 
054-8425580)39-42(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-39(נכסים 054-4566453

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

052-7607764)39-40(_____________________________________________

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

 בהנשיא 3 חדרים קו'4 
משופצת מהיסוד, מיידית. 

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

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/ קרית הרצוג. 

_____________________________________________)39-40ח(לל"ת 052-7396092

נדל”ן 
מסחרי

השקעות

מגרשים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות
 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

זולים ואוכל מעולה,
054-2321111)35-38(_____________________________________________

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

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

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

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

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

מ"ר, 17,500 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 ברשותנו מאגר גדול מאוד 
של דירות למגורים והשקעה. 

תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-41(לחלוקה, 058-7169409

 להשכרה חנות ואו משרד 
16 מטר + חצר, מתאים גם 

לספר/ית, 2,200 ש"ח,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

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

אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 מגרש לבניה רוויה
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים, 04-8441111

 בחיפה, מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)38-38(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-41(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

מבנים

 מגרש לבניה רוויה בק. 
אתא, מסחרי ומגורים. מאיר 

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

 בחיפה מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

משרדים

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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

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

2,500 ש"ח.

050-5308742

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 משרד מרוהט מרחוב יפו 
210 בירושלים, כ.פרטית, מיידי 

_____________________________________________)35-38(לכל תקופה, 054-2321111

 מבצע ענק! בבלעדיות 
משרדים בקומה 19, נוף לים, 
רק 40,000 ש"ח כולל ריהוט 

ומיזוג. תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

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

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

03-5704670)39-39(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

בית חורון

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

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

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

02-5361450 ,052-2611920)36-42/18(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-35/18(_____________________________________________

בני ברק

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

בר יוחאי

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

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

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

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

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

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

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-11/18(+ מעלית, 052-7613554

 במיקום מעולה לחג 
הסוכות וחול המועד, 

דירה גדולה עם 2 חדרי 
שינה פנויים )2 מיטות 
לזוג + 3 מיטות בחדר 

ילדים( ממוזגת ונעימה, 
מול מגדלי שקל,

לפרטים לרציניים בלבד -
נא לשלוח הודעה ל-

054-6565361)38-40(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

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

03-6162228

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

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

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

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

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

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-38/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)35-38(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-39/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

toda toda.co.il)36-39(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 

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

מושב תרום

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

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

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-36/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-36/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

גליל עליון

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

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-38/18(_____________________________________________

 וילת נופש מפוארת+ 
בריכה בכפר חב"ד 

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

כפר חב”ד

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

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

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

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

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-16/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

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

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

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

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

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-35/18(ונדנדות, 052-5856465

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון
 דב ושושנה לנדאו - 

דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות, למשפחות, 

אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 
04-6989510 ,052-8771810)38-37/18(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב 
צפת העתיקה, מחירים 

מיוחדים לחגים. יובל, 
050-2777611)38-38(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-14/18(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

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

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

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

מכירת רכבים

מיצובישי

מאזדה
 בהדמנות, מאזדה סטיישן 
7 מקומות, מודל 2000, מצב 
מעולה, שמורה, 8,000 ש"ח, 

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "הובלות אחים לוי" 
- העברת דירות, פסנתרים, 

מקררים + עטיפות מגן + נוף 
_____________________________________________)36-39(לרהיטים, 052-2743106

 ,MPV 2005 מאזדה 
אוטומטית, 7 מקומות 

מרווחים, שמור מאוד, דגם 
מפואר, מזגן מפוצל + חלון 

בגג, 168,000 ק"מ - 36,000 
ש"ח + מולטימדיה,

055-2346293)37-37(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2009, יד 
שניה, שמורה ומטופלת, צבע 
כסוף מיטאלי, כחדשה! טסט 

ל- 9 חודשים, 23,500 ש"ח, 
055-9356525)37-37(_____________________________________________

 ספייס וואגן  7 מקומות - 
1999 אוטומטי שמורה מאוד 

קמ' נמוך, 180,000 טסט 
לשנה!! בהזדמנות!! 9,500 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-9678475

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

 מפרטי- פורד פוקוס 2007 
אוטומט 1600, 166,000 ק"מ
מצויינת, טסט ארוך, 11,000 
_____________________________________________)39-42(ש"ח. אבשלום. 050-8760484

פורד

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

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

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

 השכרת רכב לאברכים 
בבני-ברק מגיל 24, החל מ- 

_____________________________________________)36-39(100 ש"ח ליום! 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

התקנת דלתות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

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

 מוצרים לשלמות הבית 
לגברים ונשים, יעוץ חינם, 

054-8518428)35-38(_____________________________________________

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

 C.B.T מטפלת 
בירושלים, טיפול קוגנטיבי - 
התנהגותי לשינוי מחשבות 

והתנהגות, הגורמים למצוקות, 
מיועד לנשים, נערות וילדים, 

052-7646222)36-37(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

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

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

צילום אירועים

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-11/18(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

מעונות

מטבחים

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)34-37(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

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

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

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

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

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

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

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

 "מטבחים יעקב"- 
מטבחים במבצע, מטבח 

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

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

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-46(050-2340973 - אילן

נגרות
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 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

שיפור הראייה

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים, 
טיפול בליקויי הראייה 

ומחלות עניים,
,050-4145359

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

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

יהודה, 08-9945915.
בין השעות - 2:15-3:30 

_____________________________________________)36-39(בצהריים ומשעה 1:00 בלילה

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 פמוט תמונה כבר יש 
לך? ויטרינה מתקפלת 
להדלקת נרות, איכותי, 

בטיחותי ומהודר,
052-7600005)38-39(_____________________________________________

תשמישי קדושה

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

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

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

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

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

 אם ברשותכם סוכה/
סכך שאינכם צריכים, בן תורה 

ישמח לקבלם,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לגמ"ח לחלוקת מזון 
מקפיא במצב טוב בתרומה, 

_____________________________________________)38-39ח(03-5741007

 מעוניינת בטייפ לשמיעת 
קלטות למשפ' אברך,

_____________________________________________)38-39ח(054-8504868

 דרוש מקרר לבחורי ישיבה 
במצב טוב באזור אלעד, 
_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 054-8491154

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)38-39ח(054-8478353

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)38-39ח(לאברך, 054-7432011

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)38-39ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092  דוד שיפוצים- כל עבודות 
השיפוצים, הריסה, בניה, טייח, 
צבע. 0522-784729 המלצות 

_____________________________________________)39-42(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרום בכ"ד אב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8410467

 מהמכירה בווגשל ביום 
חמישי פרשת ניצבים וילך 

_____________________________________________)39-40ח(054-8466860

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט- חיפה. 

_____________________________________________)39-40ח(055-6701554

 דרוש סוכה מעץ/ ברזלים 
בתרומה/ סמלי וגם סכך 

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

 אם ברשותכם סוכה/ סכך 
שאינכם צריכים, בן תורה 

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

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/ במחיר סמלי לבן 

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

 רוכש במזומן אלבומי 
מדבקות שונים כגון אלבומי 

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

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7396092

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

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

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

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

 מעונין לקנות פאקטים 
של סיגריות מאוקראינה 

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

ריהוט

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

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

תינוקות

בס"ד

לפרטים והרשמה: 050-3131740, 03-6880091

במחיר חסר תקדים!
"ושמחת בחגך"...

במלון בוטיק טבריה

⋅ ספא בריכה מקורה וחדר כושר
⋅ בהשתתפות טובי הרבנים 
⋅ הופעת קוסמויות מרהיבה 

⋅ פעילויות לילדים

⋅ שמחת בית השואבה עם טובי הזמרים. 
⋅ שייט בכנרת. 

⋅ ועוד מגוון פעילויות
⋅ אפשרות לחלק מהחג ולחוה"מ

נופש סוכות נופש סוכות 
אוצרות חיים

עם 
בהשגחת

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

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

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם "סופר אוטומטית" 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 מכשיר ייבוש לק ג'ל חדש 
+ 5 לק ג'ל חדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 053-3364930

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצויין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-8401909, פ"ת

 מכונת כביסה אריסטון 
איטלקית, פתח עליון, מצויינת, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 058-7373696

 מקרר אמקור במצב 
מעולה, מחיר מציאה, 500 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6564872

 אוזניות סנהייזר מגנטיות, 
בס מעולה, בצבע ירוק, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מאוורר קטן על בטריות, 
כולל מצנן, רוח חלשה, 15 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מחשב נייח בהזדמנות, 
ב- 250 ש"ח, 052-2421622, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה

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

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה, 052-2421622

 מחשב שולחני מבוסס 
אינטל + ווינדוס חוקי, 490 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-6784969

 מכשיר GPS של חברת 
NOVOGO במצב מצוין, 

_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח, 054-8450152

 מחשב נייד - לעבודה 
וצפייה - במצב מעולה, רק 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3281503

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7171228

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8470594, ירושלים

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 תנור דלונגי במצב מצויין, 
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)38-39ח(052-7656266

 מסך מחשב דק, 20 אינץ, 
חברת סמסונג במצב טוב, 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 054-8491154

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 אוזניית בלוטוס עם 
אפשרות לשמיעת שירים, 

150, חדש באריזה,
_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

GPS  חדש באריזה עם 
כל הטכנולוגיות כולל בלוטוס, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-7612883

 למסירה למשפחת אברך/
ישיבה, מזגן רצפתי 3.5 כ"ס 

_____________________________________________)38-39ח(עובד, טל': 053-3181213

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מאוורר שולחני קטן שתי 
מהירויות, בגובה 45 ס"מ, 

מצויין - 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס, 400 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)38-39ח(050-6370452

 160ixus מצלמת קנון 
mp20, זום אופטי X8 במצב 
מצויין, 280 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8468010

 כיריים לגז מזכוכית, 5 
להבות, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 

בירושלים, 050-4120286, 
_____________________________________________)38-39ח(דרוש תיקון

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלג'י ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

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

_____________________________________________)38-39ח(054-5823874

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

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-5823874

 מסך דק למחשב, 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-7432035

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7396092

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם ימהה 
+ כסא )דרוש תיקון קל(, 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8487627

 ארון 2 דלתות, חזק 
במיוחד, נמוך, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

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

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 כסא עור מתאים למשרד 
או ליד מחשב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3160767

 שולחן עץ מלא צבע ונגה 
נפתח 12 מקומות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כיסא מנהלים דגם הכי 
מפואר, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(הקודם זוכה! 054-7612883

 2 כסאות בר חדשות 
בצבע אדום, רק ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3763582

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים 

במצב כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 עמודון/ספריה מצוין, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7156347

 קומודה לחדר הורים, 
מפוארת כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 ארון סנדוויץ דובדבן, 4 
דלתות במציאה, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטה משולשת בצבע 
שמנת, מזרונים נשלפים, רק 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-3286875

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מהודר, 
190 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 גגון לעגלת בוגבו בי 3, 
צבע בלו אייס, מהמם, חדש 

באריזה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
כחדשה, בצבע כחול כהה, 

מחיר: 490 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-7177539

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

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 עגלת תאומים במצב 
מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק כחדשה, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל בחולון, 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה מגיל לידה כחדשה, 
_____________________________________________)38-39ח(490 ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
ברכב, בצבע ורוד/אפור מגיל 
חצי שנה, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-2897977

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, טל': 054-8423405

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש לחלוטין, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-8447306

 מיטת תינוק דר' בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 נעלי פילה ורוד/לבן/
אפור, מידה 21 ונעלי בובה 
פאפיה כסופות, מידה 22 

כחדש, רק 40 ש"ח כ"א, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית תוצרת 

בריטניה, צבע אדום עתיק, 
כסוף ושחור, ב- 1,950 ש"ח, 

052-7773526)38-38(_____________________________________________

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

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

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

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

ZM- שלט חדש דגם 
906N מתאים למזגנים 

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

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש 30 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-8428037

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר, לבן 220 ש"ח. -052

_____________________________________________)39-40ח(2727474

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-40ח(052-8318303

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

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

 ברה"ע למכירה מקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 

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

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

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

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

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

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

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

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

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-42(בני ברק 054-4584974

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

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 למכירה כורסא עם 
מסאז' 5 מנועים במצב טוב 

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

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

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים במצב מצוין, 

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

 ארונות אמבטיה כחדשה+ 
כיור+ מראה+ אפשרות לברז 

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

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

_____________________________________________)39-40ח(052-6140800

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

מגירות. כוורת מחולקת ל- 
ארבעה כולל שידת 4 מגירות 

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

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

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

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

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

 שידת טואלט במצב 
מצוין! סגנון עתיק חום כהה 

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

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

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 משאבת חלב ידנית של 
אוונט מהדגם החדש ב- 190 

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

 למכירה טיולון 
QUINNY כמו חדש ב- 240 

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

 MAX מציאה! עגלת 
כחדשה! 450 ש"ח. -052

7146087)39-41(_____________________________________________

 מיטת תינוק משכל לבנה 
וחזקה כולל מזרון, רק 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, ב"ב, טל': 077-3004602

 עגלת דר' בייבי
שחורה/אפורה, ידית מתהפכת 

לשני הכיוונים, החל מגיל 
0, רק 300 ש"ח, ב"ב, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4", ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע ככה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 טיולון ציקן, 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(שווה לראות, 052-5737813

 טרמפולינה - נדנדה 
לתינוקות, איזי בייבי, כחדש 

ממש! 70 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 טרמפולינה שטיח 
משחקים + אביזרים שונים, 

כחדש באריזה ! 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)37-38ח(כחדשה, 500 ש"ח

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה 3 צבע חום, עץ 
מלא, מצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ארונות לנעליים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן אוכל, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ספה מעור, צבע כחול, 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלונים במצב מצוין, כל אחד, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 050-4160457

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ מצב חדש, כל אחד, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7168623

 מזנון ושולחן פינת אוכל, 
400 ש"ח, 052-5452332, 

_____________________________________________)37-38ח(054-6664615

 שידה/קומודה לחדר 
הורים מפוארת ומיוחדת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 ארון לאמבטיה + כיור + 
ברז חמת + מראה וארונית 
כחדש - 400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 מיטת יחיד נפתחת + 
מגרות למצעים, כחדשה, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-6463465

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

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, כחדש, 
מידות 79X59, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן סלוני )לספות(, עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-3286875

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4135002

 ארון אמבטיה רוחב מטר 
כולל מראה, תלוי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 עמודון ספריה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(מצויין, טלפון: 052-7366764

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 
ארגז מצעים, 380 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרן לתינוק, במצב חדש 

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

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

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

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

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 סט מצעים פו-הדוב 
למיטת תינוק, 4 חלקים, 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בוגבו קמיליון לחלקי חילוף 
)דרוש תיקון(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4119092

 פגוש לבוגבו בי, 180 ש"ח. 
גגון קצר לבוגבו בי - 120. 

_____________________________________________)37-38ח(כ.גשם, 100, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100. 
אירגונית מקורית, 60. צידנית, 

_____________________________________________)37-38ח(80. 050-4119092

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטרנה מהדרין ספיישל, 
400 גרם, דל לקטוז, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002
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 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

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

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8454536

 זוג קנרים רגילים + 3 
גוזלים, ב- 450 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7175776

 פינת מטבח לילדים, 
מהממת וגדולה במצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 052-7117487

 מראה לחדר אמבטיה, 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, כחדשה, 052-7156347

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית, במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120285

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

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 סוכה 3X2 ממסגרת ברזל 
- 350 ש"ח + בד - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 תוכי דררה + כלוב גדול + 
כל האביזרים, מחיר 190 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 03-5740868

 שמלה בצבע בורדו עם 
תחרה שחורה חדשה, 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8409399

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)38-39ח(02-6522251, 052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)38-39ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)38-39ח(מ- 50 ש"ח, 054-4327919

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

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

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(160 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד חדש לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 משחק מודולר כבישים, 
כ- 100 חלקים, 85 ש"ח, 
פחות מחצי מחיר בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בב"ב, 052-7600336

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

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

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

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 תלת אופן לילדים במצב 
מצויין! 150 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מטבעות חו"ל לפי משקל, 
_____________________________________________)38-39ח(45 ש"ח לקילו, 052-7653753

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה, בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש תוצ"ח, לגבר, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 כסא רכב מעולה וחזק, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק גב למחשב נייד עם 7 
תאים נוספים בצבע חום/אדום 

+ ידית נשיאה, כחדש, 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 עציץ פרחים גדול באגרטל 
יפה, חדש בצלופן! 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

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

_____________________________________________)39-40ח(054-8426180

 אופניים לילד גיל 8-12 
120 ש"ח. ק. הרצוג -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-40 70 ש"ח. -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

 תליונים כסף טהור 
לשרשרת, 20 ש"ח כ"א. -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

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

 נעלי קדס נערות, שחור 
מידה 39-40, 50 ש"ח. -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 בית מנורה יפה לשתי 
פלורוסנטים, צבע נחושת 80 

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

 משקפת מקצועית, 
הגדלה פי 20 של חברת 

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

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

 דלת עץ+ משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 80 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7600336

 ארון אמבטיה+ כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה 390 

ש"ח בלבד בב"ב. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 אופני כושר במצב טוב 
150 ש"ח בב"ב. -052

_____________________________________________)39-40ח(7148004

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול- אפור ב- 
_____________________________________________)39-40ח(290 ש"ח. 054-4327919

 כלוב לתוכים כחדש צבע 
שחור 130 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

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

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 נגן סאן דיסק חדש באריזה 
ברמה ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 שעון יד לבחורה, חדש, 
איכותי עם תאריך, חברת 

"סווס" ב- 70 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 משקפי שמש טייס 
חברת "ארוקה" ברמה ב- 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 050-8776286

 חוברות סכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

כללי

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

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 למכירה בב"ב סוכה 
מהודרת וגדולה דפנות עץ 

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

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

_____________________________________________)39-40ח(052-7175776

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

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

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

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

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה 120 
ש"ח חדש. סידורים תורת 
אבות 25 ש"ח חדש. ארגז 

לספר תורה 250 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 

מסך "24 200 ש"ח גמיש. 
שולחנות 100 ש"ח גמיש. 

פלטה לשבת 50 ש"ח גמיש. 
ש"ס טלמן 400 ש"ח גמיש. 
רדיאטור חימום 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

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

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 תוכי דררה מטופח כולל 
כלוב גדול + כל האביזרים, 

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

 תוכונים מטופחים+ כלוב 
גדול+ אוכל וכל האביזרים 170 

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

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר, רק 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 שטיח קינג, תמונת גובלן 
יפה וגדולה ושולחנות, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4840045

 מראה לחדר אמבטיה, 
80 ש"ח, כחדשה, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

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

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

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

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו במצב מצוין - 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 בפ"ת: קורקינט לילד גדול 
במצב טוב, צבע שחור, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 8 תוכונים ב- 30 ש"ח 
לאחד, 5 תוכי אהבה ב- 65 

ש"ח לאחד, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7175927

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 
45 ש"ח לכל הארבע בב"ב, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 חלון + תריס )כיס(, 
91X72 ס"מ, סה"כ 75 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8457009

 למסירה: שטיח לסלון, 
נברשת, ספה, הכל במצב טוב 

_____________________________________________)37-38ח(מאוד, 058-3229022

 למסירה: 6 מגירות של 
מקפיא לובהר ישן,

_____________________________________________)37-38ח(058-3229022

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24. רוחב - 1.19, ב- 100 

ש"ח, 050-4147729 - אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות 
תימן - 180 ש"ח,

050-4147729 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית גודל 3*3 )גודל ניתן 

לשינוי(, 500 ש"ח, בד תואם 
לסוכה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-3073826

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

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

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

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

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

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

תקשורת
 טלפון נייד לרכב חברת 

מוטורולה כולל הכול, באריזה, 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 120 ש"ח לשלושה 

_____________________________________________)38-39ח(חודשים, 052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

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

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
חדש באריזה עם משיבון, רק 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח, 054-7612883

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
צבע שמנת במצב טוב ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

410 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 למסירה עגלת תאומים, 
אדום. למסירה עגלת בודד. 

כיסא לתינוק, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(052-4873490

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-8380655

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין,

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 054-4327919

 עגלה משולבת עם 
אמבטיה בבה קונפורט, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בד שחור לאמבטיה של 
בוגבו בי חדש לגמרי, 350 

ה_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

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

גיטרה קלאסית 200 ש"ח 
כחדשה. טוסטר אובן חדש 

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

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

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

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

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 תוכי קוואקר האכלת יד+ 
כלוב גדול+ אוכל ומתקנים 

ב- 500 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7175927

 סוכה ממסגרת ברזל 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 למכירה ברט של הט 
פוינט חדש ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 למכירה חלוק קטיפה 
חדש תוצ"ח מידה L ב- 290 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-8480077

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

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

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

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

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 גיטרה קלאסית + תיק, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, 050-4155286

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 פאקט וינסטון ישראלי, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(230 ש"ח, 050-4104225

 ברז מספרד חדש לגמרי, 
7 שנות אחריות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-7373696

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

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-4514210

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית, גודל 3*3 )גודל 

ניתן לשינוי( + בד תואם 
לסוכה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 500 
ש' )במקום 1,500(, שימשו 

_____________________________________________)38-39ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתנתיות +4-8-12

)ברוקד/שמנת/זהב(, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 052-7622260

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

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

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 
בירושלים, דרוש תיקון,

_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 כיריים לגז, 5 להבות 
מזכוכית במצב מצוין, חב' 

זק"ש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שואב אבק לשטיחים, 
ספות ורצפה, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)37-38ח(450 ש"ח, 052-6784969

 מקרר בקו, 450 ליטר, 
מצב מצוין איזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-3548715

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903

 סוללה לאופנים חשמליות 
36 וואט, סמסונג + מטען, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7101972

 שעון מותג )אוגינל( 
חתנים יוקרתי, חברת 

MOVADO, ציפוי זהב, 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 054-8464909

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 
תחתונה, 50 ש"ח פריט, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8439150

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)37-38ח(054-9784433

 אקווריום גדול. בר מים, 
ספה מעור אמיתי עתיק, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 סוכני/ות מכירות 
לעבודה בב"ב, למכירת 
שטחי פרסום. בסיס + 
עמלות. נסיון במכירות 

חובה.קו"ח למייל:
9898717

@gmail.com)30-35(_____________________________________________

 עבור פטנט, דרושים 
משקיעים שותפים 

רציניים, הפטנט נמצא 
בשלבים מתקדמים 

_____________________________________________)32-39(ביותר, 054-6970525

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

למעון בשיכון ה'
דרושה מטפלת

050-4158147

משרה מלאה/חלקית
אווירה נעימה + בונוסים

 דרושה לעבודה משרדית 
באזור המרכז, מוכשרת מאוד 
בלבד! שליטה גבוהה במחשב 

+ חשבונאות, 03-6128483
Davidp.rtd@gmail.com)35-39(_____________________________________________

 דרושה מזכירה/
קלדנית למשרד עו"ד בר"ג, 
8:30-15:30, קו"ח לפקס: 

03-6128059, מייל:
gidansky@zahav.net.il)36-39(_____________________________________________

 לארגון ערכים דרושים 
עובדים במרכז הארץ בלבד! 

למחלקת כנסים: שעות עבודה 
מ- 15:00 עד 01:00 בלילה + 

רשיון גיר רגיל בלבד! למחלקת 
מחסן עובדים חרוצים! לשעות 

העבודה מ- 14:30 עד 21:00 
בערב, 050-4119440,

054-3236080 ,03-6744061)36-39(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים,
,052-6391018
052-3391017)36-39(_____________________________________________

 דרושות עובדים לחנות 
_____________________________________________)36-39(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח - 
hacollshoshi@gmail.

com)36-39(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)36-39(בין 6-9 בערב בלבד(

דרושה סייעת למעון ברמת-
גן, מחיר התחלתי 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-36/18(לשעה, 052-8286090

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקינטג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 
ממוחשבת, שפות 

נוספות: אנגלית ורוסית, 
קו"ח למייל:

Glassner.s@gmail.com)37-39(_____________________________________________

 לפיצה דומינו ב"ב מהדרין, 
דרוש מנהל משמרת רציני 

_____________________________________________)36-39(ואחראי, 054-7596311

 נהג המונית שלך מאנ"ש 
רכב חדיש, נח וממוזג ומחירים 
נוחים, 054-8536645 )מספר 

_____________________________________________)36-39(כשר(

 דרושה קופאית למיני מרק 
ברמת גן, רצוי ניסיון, תנאים 

_____________________________________________)36-39(טובים, 0512-616242

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות עובדות למשרה 

מלאה/חלקית וכן עובדות 
לצהרון לילדים גדולים, 3-5 

_____________________________________________)36-39(שנה, 050-7884864

 למשרה מלאה בתל 
אביב, מנהלת חשבונות 

מתחילה, סביבה חרדית, 
03-9205309

ester radan@malam-
gemel.com)36-39(_____________________________________________

 דרושה בחורה, עובדת 
לחנות נעליים בבני ברק. שעות 

18:00-21:00 תשלום 100
ש"ח ליום. לפרטים:

052-4332491)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בגני הדר פ"ת 
* טבח/ית * עובד/ת נקיון 

052-7640276)38-41(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)36-39(053-3135772 - בערב!

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לחברת שקל הקודש, 
דרוש מפיץ באזור. שכר גבוה 

_____________________________________________)38-41(+ בונוסים 03-5050222

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת 

למשמרת בוקר אפשרות 
לאחרי החגים, שכר גבוה,

052-7177524)37-40(_____________________________________________

 דרושה אישה/בחורה זריזה 
ויעילה לעבודה במשק בית 

_____________________________________________)37-40(בב"ב, 053-3137490

 לחנות תכשיטים 
יוקרתית בר עקיבא 

דרושה מוכרת אחראית 
תנאים טובים

050-4121985)37-40(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה מטפלת 
למעון, אווירה חמה, תנאים 

_____________________________________________)37-40(טובים, 052-7686713

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-01/18(הולמת, 050-4112499

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת 

לשעות 2-5 )14-17( אופציה 
למ.מלאה בהמשך,

058-4457040)37-40(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)37-40(שיניים בלבד, 054-7867311

 דרוש נהג לחלוקה בבני-
ברק רשיון ב' לפני 2007 או 

_____________________________________________)36-39(רשיון ג', 053-5251291

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-42(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל.תנאים טובים 
_____________________________________________)36-39(משרה מלאה 052-3651355

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 דרושים משווקים עצמאים 
לחברת מזון, שכר גבוה. דוד, 

053-9338399)38-39(_____________________________________________

 למשרד ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות, שכר הולם! 

052-4751951)38-41(_____________________________________________

 לסניף פיצה אורי החדשה 
בשמגר דרוש עובדי דלפק, 

עדיפות לדוברי אנגלית,
052-2600312)38-39(_____________________________________________

 דרושים אברכים או 
בחורים להתרמה במקוואות 
בערב ראש השנה וערב יו"כ 

בתשלום, הכנסת כלה,
052-7699573 ,050-4157595)38-39(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון ל- 6 
שעות ביום, לישיבה קטנה 

_____________________________________________)38-39(בב"ב, 054-8480308

 דרושים בחורי ישיבות 
נמרצים בני- 18-22 עבור פדיון 

כפרות בערב יו"כ, שכר נאה 
_____________________________________________)38-39(למתאימים, 052-7428580

 עובד אחזקה נייד לרשת 
מוסדות חינוך ברמה גבוהה 

באזור ירושלים תנאים מצוינים. 
לפרטים במייל:

amachzakot@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 מורה מנוסה בגיטרה, 
מקבל תלמידים בביתם באזור 
_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, לפרטים: 058-5802411

 מזכירה + הנהלת 
חשבונות סוג 1, 2 + 

חשבשבת בעבודה בתחום, 
_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 052-7118963

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)38-39ח(050-4160390

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-42(לניסיון. 054-7771118

 דרושה מזכירה למשרד- 
נדל"ן בבני ברק לשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס:
03-8007050)39-39(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז: 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 
מעדניה אפשרות לפנסיונר, 

בימי חמישי ושישי.
052-8535523)39-40(_____________________________________________

 עבודה זמנית אחרי 
החגים! לחברת בטוח בקרבת 
ב"ב, נציגות לחידוש פוליסות, 
סביבה נפרדת, הכרת מחשב 

חובה. לפרטים- 
073-25-90-300

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 בואי ללמוד את תחום 
הביטוח, בחברת ביטוח גדולה 
באזור ב"ב, שכר גבוה, תנאים 

מעולים, הכרת המחשב חובה! 
לפרטים: 073-25-90-300 

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 למעון יום במרכז בני 
ברק, מטפלת במשרה 

מלאה, תנאים מצויינים! 
טל': 050-5903001

03-5703853)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת בק 
אופיס לחברה מובילה 

בר"ג. התפקיד כולל 
ניהול אדמניסטרטיבי 
שוטף של המחלקה. 

טיפול בלוגיסטיקה והכנת 
דוחות. שתילת נתונים 

ובקרה שוטפת. מתן 
 BACK OFFICE שירותי
לצוות העובדים. העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א'-ה' 08:00-17:00 

שכר מצוין למועמד/ת 
המתאימ/ה! קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)39-42(משרה 1010

 דרושים/ות פקידי/ות 
גבייה בעלי תודעת שרות 
גבוהה העבודה במשרה 
מלאה. בימים א'- ה' בין 

השעות 08:00-17:00 
ללא ימי ו'. קו"ח למייל: 
jobs@aeh.co.il בציון 

_____________________________________________)39-42(משרה 998

 בב"ב דרושה מטפלת 
אמינה ואחראית לשעות 

הבוקר, גילאי 91/2-1 
)לא קבוע( שכר הגון.

054-2859394)39-40(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-42(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-42(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-42(_____________________________________________

 דרושים/ות בחורים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-41(ב"ב. 055-6610818

 דרושים רכבים מתנדבים 
לאיסוף עוגות לבית חולים, 

לכבוד שבת קודש.
055-6610818)39-41(_____________________________________________

 דרוש עובדות למכבסה 
בר' עקיבא לשעות 

16:30-20:00 )אופציה 
לבוקר(, תנאים טובים. 

050-3330332)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-42(נוי- 054-6504449

 דרושים סוכנים לשיווק 
קווי סלולר מכל החברות: 
052-716-7777 או במייל: 

E0527167777@gmail.com)39-39(_____________________________________________

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-42(מכובדת. 054-2569492

 לחברת הפקה במרכז 
מנהל/ת לעבודה מהבית, 

אחריות כל ניהול המשרד, גיוס 
עובדים, ועוד, מפעם לפעם 
יש להגיע למשרד, 65 ש"ח 

לשעה. קריירה 
072-22-222-62)39-39(_____________________________________________

 לחברה בירושלים פקיד/ה 
לעבודה משרדית, שעות 

נוחות, 7,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)39-39(_____________________________________________

 לחברה חרדית סמוכה 
לבני ברק מנהל/ת משרד, א'-
ה' 09:00-16:00. שכר 9,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד רציני ואמין 
אחראי עם ראש גדול לחנות 
מכולת בב"ב למשרה מלאה, 
מ- 14:00-22:00 כולל שישי. 

054-7840987)39-40(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-42(_____________________________________________

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-42(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובדי דלפק מסורים למשמרות 

_____________________________________________)39-40(בוקר/ ערב. 052-6607070

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי. לפרטים: 

03-6714809 להתקשר מ- 
10:00-15:00)39-40(_____________________________________________

 מתפנה מנהל פרסום 
ושיווק, מומחה למגזר דתי 

_____________________________________________)39-40ח(חרדי. 050-4160390

 מחפש עבודה כפקיד 
הנה"ח משרדי ברחובות.

054-4934001)39-40(_____________________________________________

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

120 ש"ח בלבד,
054-8527470)37-38(_____________________________________________

 שולחן משרדי זכוכית 
חלבית, רק 199 ש"ח,

058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מחשב נייד IBM לנובו 
מסך גדול )להקלדות וכדומה( 

+ DVD, ב- 499 ש"ח,
058-7920448)37-38(_____________________________________________

 נגן וידאו DVD  - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)37-38ח(052-2727474

 מציאה! גז + תנור חב' 
בקו במצב מצוין, תא אחד, 

לבן, 350 ש"ח - גמיש,
_____________________________________________)37-38ח(054-8428615

 כרטיס קול להקלטות, 
 2i2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-5802411

 מקרוגל. בר מים. מזגני 
חלון. מיבש. רדיאטור, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מכונת כביסה כחדש, 
פתח קדמי CROWN, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7177654

 ,CROWN תנור אפיה 
תא אחד, צבע לבן כחדש, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7177654

 מערכת פיוניר לרכב 
משוכללת ביותר כולל בלוטוס 

בבני-ברק, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7153007

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי ח' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלגזי, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

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

_____________________________________________)37-38ח(054-5823874

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

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

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-5823874

 כיריים גז זכוכית שחורה, 
הצתה אלקטרונית, 4 להבות, 

_____________________________________________)37-38ח(350 ש"ח, 054-3119339

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן עילי "טרנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 פלטת גריל חדשה 
באריזה, 100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 אוזניה בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)37-38ח(02-6521736

 LG זוג רמקולי של חברת 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 200 ש"ח, 050-4131235

 כיריים אמישרגז 4 להבות, 
כשנה בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 סגווי במצב מצוין + לדים 
+ שנה אחריות, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 מסך דק למחשב, 23 
אינץ, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ixus 145 מצלמת קנון 
חדשה ממש + כל האביזרים, 

מציאה!! 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7144246

 מפזר קור במחיר מציאה: 
_____________________________________________)37-38ח(140 ש"ח, 052-7146087

 טאבלט במחיר 200 ש"ח, 
להשאיר הודעה:
_____________________________________________)37-38ח(050-3533439



יהיה לכם עונג יום טוב
גם אם תשלמו עליו פחות, 

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
שמחת חג ב חסד

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים   טבריה  צפת  
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