
בס"ד יום רביעי ד' בתמוז תשע"ז  28/6/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

קנו דירה –
ונקלעו לסיוט

/ עמוד 2

מתן שכרה: 124 אלף 
שקל בתפילין

/ עמוד 4

שערי מטבעות
יום ג', ג' בתמוז תשע"ז 27/6/17

דולר ארה"ב « 3.5180
אירו « 3.9593
לירה שטרלינג « 4.4860
יין יפני « 3.1485
פרנק שוויצרי « 3.6393

 צרכנות

עמודים

6 - 7 

ליקויים חמורים 
באוטובוסים של 

'סופרבוס' 
/ עמוד 4

רח‘ שדרות משה דיין 170 ירושלים, טל: 02-5911-998 ליד הרכבת הקלה | רח‘ אהרונוביץ‘ 10 בני ברק, טל: 03-651-8811 מהפכת מחירי המשקפים
עלות בדיקה

& 50

מולטיפוקל כולל ציפוייםעדשות מגע חודשיות

390 ש“ח45 לקופסאש“ח בדיקת משרד הרישוי ב 25& בלבד

חדש בירושלים!!
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מסגרת כולל עדשות עד 2/6מסגרת כולל עדשות עד 2/6
100 ש“ח50 לקופסאש“ח

על כל
החנות

על כל
החנות

    

חדש
רק ב150 ש“ח בלבד

משקפי שחייה אופטיים  מהפכת מחירי 
המשקפיים של ישראל

חדש!

עיריית ניו יורק מזמינה 
והיזמים החרדים מגיעים

בניו יורק התקיים כנס לעידוד יזמים ישראלים 

מעלה  'ביזנס'  בדיקת  אך  במדינה,  להשקיע 

חרדים  בעיקר  הם  בתחום,  הדומיננטיים  כי 

הקהילה  שמעניקה  הדתית  "המעטפת   

אנשי  עבור  נוח  פעולה  כר  מהווה  המקומית, 

אחרים  שבמקומות  החרדים,  העסקים 

מתמודדים עם בעיות כשרות ותפילות"  / עמ'  2

עסקית צהרים דגים 49
בין השעות 12:00-17:00

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

מנת דגים זוגית 
149₪  בלבד! 
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קקאו מהדרין, מסעדה חלבית עם אווירה מושלמת, משיקה מנות דגים טריות! 
 ראול ולנברג 32, רמת החייל, 03-5229038
10 דק’ מבני ברק | אירועים עד 150 איש

חלבי

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

מסעדת מהדרין | דגים | חלבי | טבעונית

 קקאו. הבחירה הכי מוצלחת 
מהים עד לצלחת

 אנשים ה  אוכל 

קפ



הם יכולים להיות הילדים שלכם, האחים שלכם, ההורים 
שלכם, המשפחה שלכם. אל תעצרו להם את הדרך!

1 מכל 3 הרוגים בתאונות דרכים, הוא הולך רגל.
1 מכל 4 הולכי הרגל שנהרגו - נהרג על מעבר חצייה.

מהיום, עוצרים לפני מעברי החצייה
ומצילים את הולכי הרגל!

עצרו! 
מחכים להם בבית





PB ד' בתמוז תשע"ז 28/6/17ד' בתמוז תשע"ז 428/6/17    י"ח בטבת תשע"ו 

בעקבות תלונות נהגים, פשטה המשטרה בשבוע שעבר על מוסך 
  סופרבוס ועצרה נהגים החשודים בנהיגה ברכבים עם ליקויים

בבידוק פתע שנערך: ב-18 אוטובוסים מתוך 24 נמצאו ליקויים

ליקויים חמורים באוטובוסים 
של 'סופרבוס'

מוטי פוקס 

מושבתת  בעפולה  'סופרבוס'  האוטובוסים  חברת 
ברשתות  שהתפרסמו  סרטונים  עשרות  בעקבות 
ליקויים  על  שהתלוננו  מהסניף  נהגים  של  החברתיות, 
לכאורה בתפעול התחבורה הציבורית, ובין השאר שעות רבות 
גם  כמו   ,168 בסעיף  התעבורה  לתקנות  בניגוד  עבודה  של 
תלונות על ליקויים רבים ותקלות באוטובוסים שמונעות מהם 

נהיגה בבטחה כנדרש בחוק.
שהצטברו  חקירה  חומרי  בעקבות  האחרונים,  בימים 
שוטרי  ביצעו  המדוברים,  הליקויים  אודות  ישראל  במשטרת 
ובלשי אגף התנועה פעילות גלויה וסמויה על מנת לאתר את 
האוטובוסים לצורך בדיקות תקינות. השוטרים המתינו לנהגים 
לפני עלייתם להגה בכדי למנוע את נסיעתם עם ליקויי בטיחות 

ובכך למנוע מלסכן את הנהג ונוסעיו. 
במהלך הפעילות נבדקו על ידי בוחנים סיירים מאגף התנועה 
בסיוע של ניידות בטיחות של משרד התחבורה 24 אוטובוסים 
של החברה, ונמצאו מתוכם 18 אוטובוסים עם ליקויי בטיחות 
חמורים, בין היתר ליקויים במערכות ההיגוי והבלימה, דלתות 
ועוד  תקינים  לא  נוסעים  מושבי  חשמל,  תקלות  מוטרדות, 

עבירות תקינות נוספות.
בסיום בדיקות התקינות עוכבו לחקירה במשרדי החקירות 
בחשד  החברה  כעובדי  הנמנים  נהגים   18 התנועה  אגף  של 
עולה  עוד  בטיחות,  ליקויי  עם  ציבורים  ברכבים  לנהיגה 
וככל  בחברה  לגורמים  בעבר  דווחו  הליקויים  כי  מהחקירה 
הנהגים,  שוחררו  החקירה  בסיום  כנדרש,  טופלו  לא  הנראה 
בנוסף לנהגים עוכבו לחקירה עוד 3 סדרנים וקצין הבטיחות 

בתעבורה, וכן זומן לחקירה מנכ"ל החברה.
מסופרבוס נמסר בתגובה: "בטיחות הנסיעה והנוסעים היא 
והחברה  ביותר בסדר העדיפויות של החברה  הנושא החשוב 
לא חוסכת ולא תחסוך כל משאב בתחום זה. כל ליקוי שנמצא 
מתוקנים  היום  שנמצאו  הליקויים  וגם  מידי  באופן  מטופל 
האוטובוסים  של  המהירה  חזרתם  לאפשר  כדי  אלה  ברגעים 

לשירות".
תבדוק  "חשוב שהמשטרה  כי  אמרו  סופרבוס  עובדי  בועד 
את נושא הבטיחות באוטובוסים ואנו מברכים על כך, אך חשוב 
מתלוננים  שבוע  מדי  הנהגים.  כתפי  על  ייפול  לא  שהמחיר 
הנהגים על ליקויי בטיחות שאינם נענים. הגיע הזמן שהחברה 

תישא באחריות לזילות בביטחון הנוסעים".

הנכה שניצח את העירייה
גלגלים  נכה המרותק לכיסא  ד' הינו  מר 
ורכבו משמש כרגליו. כנגד מר ד' נרשמה 
לחוק  בניגוד  בגן,  רכב  חניית  בגין  קנס  הודעת 

העזר של עיריית תל אביב. 
חניית  חוק  כי  וטען  להישפט  ביקש  ד'  מר 
לנכה לחנות במקום אסור לחניה  נכים, המתיר 
משתמשי  את  ומסכן  מפריע  לא  שהוא  ובתנאי 
הדרך האחרים, גובר על חוק העזר. עוד טען מר 
ולוקה בחסר, שהרי לא  ד', כי הדו"ח אף לקוי 
צורפה  לא  וגם  נכה,  ברכב  מדובר  כי  בו  רשום 

תמונה, כפי שנדרש. 
בית המשפט, טענה  בפני  בישיבה הראשונה 
העיריה כי הדו"ח נרשם בגין "חוק שמירת הסדר 
והניקיון" ולא בגין "חוק חניה אסורה" והוסיפה 
המשפט  בית  מתאימות.  תמונות  בידיה  יש  כי 
בה  אשר  נוספת,  לישיבה  הצדדים  את  זימן 

לבדוק  לעירייה  והורה  הצדדים  ראיות  יישמעו 
ולברר האם לא מדובר בעבירה שהתיישנה, עקב 
הזמן שחלף מביצועה לכאורה ועד הגשת כתב 

האישום, קרי, רישום הדו"ח ומסירתו לנאשם. 
זו של בית המשפט, הודיעה  לאחר החלטתו 
העיריה כי היא חוזרת בה מהאישום לאור "פגם 
המועד  בוטל  משכך,  הקנס".  בהודעת  טכני 

הקבוע להוכחות והתיק נסגר. 
לא ברור מדוע, לא הגיעה החלטה זו למר ד' 
והוא התייצב בבית המשפט במועד אשר נקבע 
האישום  כי  לו  נודע  אז  רק  הראיות,  לשמיעת 
המשפט  לבית  פנה  ד'  מר  נסגר.  והתיק  נמחק 
בפיצוי  אביב  תל  עיריית  את  לחייב  וביקש 
התנהלה  העיריה  לטענתו,  הוצאותיו.  ותשלום 
וגרמה  ולהוראות,  לחוק  ובניגוד  רשלני  באופן 
והוצאות  נפש  עגמת  זמן,  השחתת  טרדה,  לו 

בגין יעוץ משפטי, אשר לו הוא נדרש. העיריה 
כמובן התנגדה וטענה כי האיום בוטל מסיבות 
שעשה  באדם  מדובר  עדיין  אך  גרידא,  טכניות 

עבירה ונהג בניגוד לחוק. 
בית המשפט קבע כי אכן הודעת הקנס, בחטא 
ותוך התעלמות  נרשם ברשלנות  נולדה, הדו"ח 
הפקח  כי  שמלמד  מה  הקבועים,  הכללים  מן 
הצריכים  השיקולים  את  שקל  לא  הרלוונטי 
של  זכותם  בהסדרת  חשוב  אינטרס  יש  לעניין. 
תוך  לשוויון,  וזכותם  לנגישות  הנכים  ציבור 
שמירה על שלומם וביטחונם של שאר משתמשי 
הדרך ויכולתם לעשות שימוש במרחב הציבורי 
בהפרעה המינימלית ההכרחית, ומשכך, אפילו 
אם נרשם הדו"ח בהתאם להוראות חוק שמירת 
חניית  לחוק  כפוף  הוא  עדיין  והניקיון,  הסדר 

נכים. 

לא  החונה  הרכב  כי  ומשהתברר  כך,  לאור 

הרי  ביטחונם,  את  סיכן  ולא  לאחרים  הפריע 

נרשם ברשלנות. האם  ד'  שהדו"ח לחובתו של 

בפיצויים?  העיריה  את  לחייב  יש  כך  בעקבות 

מחד גיסא יש להביא בחשבון את הנזק שנגרם 

יש  ומאידך  הפלילי,  ההליך  בעקבות  למבקש 

לקחת בחשבון את האינטרס הציבורי שבאכיפת 

יבצעו  האכיפה  גורמי  כי  זה  ובכלל  החוק 

עבודתם נאמנה ללא חשש וללא רפיון ידיים. 

שבפנינו,  המקרה  של  המיוחדות  בנסיבות 

על  להורות  נוטה  הכף  כי  המשפט  בית  קבע 

לשלם  העיריה  את  וחייב  חלקי,  פיצוי  פסיקת 

למר ד' סך של 2,170 ₪ בגין הוצאותיו בהליך 

שננקט נגדו.

איציק שכטר 

תורה  שומר  שאינו  בחור  מיכאל,  כאשר  החל  הכל 
חסיד  עם  נפגש  אביבית,  התל  אביב  מרמת  ומצוות 
יורק לארץ.  חב"ד, מנדי הנדל מקראון הייטס, בטיסה מניו 
החסיד  השאיר  השיחה  כשבסיום  ביניהם,  שוחחו  השניים 

רושם רב על מיכאל והשניים קבעו לשמור על קשר. 
להתחיל  למיכאל  מנדי  הציע  נוספת,  בשיחה  זמן,  לאחר 
כדי  חב"ד  לבית  פנה  בחיוב,  נענה  מיכאל  תפילין.  להניח 
הטלית  בתיק  הצטייד  ואף  זאת  לעשות  יוכל  כיצד  ללמוד 

והתפילין של אביו.
הרב יהודה ליפש, מנהל בית חב"ד ברמת אביב ג' שקיבל 
לבית  השייך  תפילין  להניח  לו  הציע  מיכאל,  של  פניו  את 
של  והתפילין  בטלית  להשתמש  התעקש  מיכאל  אך  חב"ד, 
אביו ז"ל דווקא, וכאן חיכתה לו הפתעה. כשפתח את נרתיק 
עיניהם, מתוך  ליפש למראה  והרב  נדהמו מיכאל  התפילין, 
ובה  הטלית,  קיפולי  בין  ששכבה  מעטפה  בצבצה  הנרתיק 
היו שני צ'קים על סך 62 אלף שקלים כל אחד, משנת 1995, 
בפתאומיות  שנפטר  המנוח,  לאביו  שייכים  שהיו  צ'קים 

במהלך נהיגה כתוצאה מדום לב.
תפילין  להניח  המפתיע  המקרה  לאור  שהחליט  מיכאל, 
בקביעות, סיכם: "אם הייתי מניח תפילין מיד כשאבא נפטר 
- היו לי כבר אז 124 אלף ₪... למה הייתי צריך לחכות עד 

שאפגוש את שליח חב"ד במטוס?"

מלהניח  נמנע  בהן  ארוכות  שנים  לאחר 
החליט  מיכאל  בטלית,  ולהתעטף  תפילין 
להניח את תפיליו של אביו - וגילה סכום 

כסף בנרתיק הטלית

מתן שכרה: 124 
אלף שקל בתפילין

הילה פלאח

רוצה לעסוק בעבודה מכובדת שתביא לך פרנסה בכבוד? 
ולתכונות  לכישורים  שיתאים  המקצוע  לגבי  מתלבטת 
האופי שלך? חושבת שהגיע הזמן ללמוד תחום שאהוב עלייך 

במיוחד?
מזמינים  אונו,  האקדמית  הקריה  של  החרדיים  הקמפוסים 
אותך לבוא ליום פתוח מיוחד, לפגוש את המרצים המובילים של 
אונו, לשמוע על מגוון מסלולי הלימוד המוצעים ולקבל הכוונה 
יינתנו  הפתוח  ביום  עבורך.  הרלוונטי  לבחירת המקצוע  אישית 

הטבות ייחודיות ויוגש כיבוד. 
היום הפתוח יתקיים באור יהודה, ג' בתמוז )27.6( ובירושלים 

ביום שני, ט' בתמוז )03.7(
לפרטים על היום הפתוח: 072-223-7551

יום פתוח בקמפוסים החרדיים אונו

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /



את כל התשובותבערב הזה תקבל למצוא עבודה?תוכנה ולא הצלחתלמדת פיתוח/ בודק

איש הייטק

אל תפספס!

השנה: תרצ״ב
המקצוע: מדליק פנסי רחוב

לפרטים והרשמה: 
yaridhitech@gmail.com |  03-7707300/1 

הערב יתקיים אי״ה ביום שני כ"ג תמוז 17.7 בשעה 19:30
במרכז הכוון תעסוקתי, רח׳ הירדן 31, בני ברק

הערב לגברים בלבד  |  ההרשמה חובה!

מדליק הפנסים, החלבן, מחלק הקרח ועוד בעלי מקצוע רבים חלמו שכל חייהם הם ימשיכו בעבודה 
שלהם. גם נהגי המוניות, סוכני ביטוח, טלרים, משלוחנים ועוד... בטוחים במקצוע שלהם. אבל לא.

מקצועות רבים ייעלמו כליל.
ומה יקרה איתך?

העולם עובר להייטק.
הצטרף להצלחה הכלכלית!

רוצה לדעת אם יש לך את הכישורים להתמקצע ולהשתלב בהייטק?
אתה מוזמן עכשיו להירשם לערב מיוחד ועשיר בנושא:

חשיפה לעולם ההייטק 2017
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צרכנות 
המערכת שתזהה את התקלה במזגן 

הטכנולוגיה:  בחזית 
המובילה  המזגנים  חברת 
מפתחת  ‘אלקטרה’ 
בשיתוף קונצרן טכנולוגיה 

“אלקטרה  בשם  דרך  פורצת  שרות  מערכת  בינלאומי, 
החברה  של  השרות  למוקד  תאפשר  המערכת   .”view
לרבות  לקוחות  בבתי  מזגנים  על  מרחוק  בקרה  לבצע 
מסננים,  לניקוי  התראות  לתחזוקה,  התראות  שליחת 
בריחת גז, אתחול המערכת, עדכון תוכנה וכיו”ב.   המערכת 
ייחודי   )IOT( שתושק בקרוב מבוססת על פתרון תקשורת 
השרות  למוקד  יאפשר   התקשורת  רכיב  במזגן.  שמותקן 
של אלקטרה לקבל דיאגנוסטיקה בזמן אמת של המכלולים 
השונים של המזגנים בבתי הלקוחות ובמידה וישנה חריגה 
שרות  התראת  מיד  מופעלת  תחזוקתית  או  תפעולית 
מכל  מידע  ולנתח  לאסוף  המערכת  תדע  בהמשך  במוקד. 
ייחודים תועבר  המזגנים בבית הלקוח ובסיוע אלגוריתמים 
המלצה ללקוח כיצד נדרש ממנו להפעילם על מנת לצמצם 
את הוצאות החשמל מבחינת שעות ההפעלה, טמפרטורה 

מומלצת, משך ההפעלה וכיו”ב.

חודש המיזוג ואתם נהנים 
נמצאת  הישיבות,  בני  קרן 
במכירות  הראשון  במקום 
זו  החרדי  במגזר  מזגנים 
ברציפות,  השלישית  השנה 

בני  ב'קרן  כהלכה'.  'סקר  המחקר  מכון  מנתוני  עולה  כך 
בשוק,  האיכותיים  מהמותגים  הלקוחות  נהנים  הישיבות' 
 +PLATINUM במחירים המשתלמים ביותר, לדוגמה: מזגן
מבית ‘אלקטרה’ עם דירוג אנרגטי A החסכוני ביותר בעלות 
של פחות מ-2 ₪ ללילה שלם של מיזוג ובנוסף נהנים מ-7 
שנות אחריות )לרוכשים עד ו’ תמוז תשע”ז( וכמובן שתקבלו 
לפריסת  הלקוחות  זוכים  כמו’’כ  ביותר.  הזול  המחיר  את 
במיוחד  שמקל  נתון  תשלומים(   36 )עד  נוחה  תשלומים 
ומשפחות  אברכים  משפחות  ובכללם  החרדי  הציבור  על 
ייהנו הרוכשים מתלושי קנייה בשווי  ילדים. בנוסף,  ברוכות 

של עד 700 ₪ לקנייה ברשתות המובילות ורדינון/ נעמן.

עושה את העבודה באחריות! 
הקיץ כבר כאן, הטמפרטורות 
להצטייד  הזמן  וזה  עולות, 
באמצעי למיזוג אוויר שיאפשר 
בכל  וממוזגת  טובה  אווירה 

את  קודם  לבדוק  חשוב  כאן,  גם  קניה,  בכל  כמו  מקום. 
את  לבטח  כדי  המוצר,  את  רוכשים  ממנו  הבית  ‘הבית’, 
אינטגראלי  חלק  המהווה  והאחריות,  המוצר  של  איכותו 
ומחייב ברכישת מוצר מסוג זה. בטורנדו, החברה המובילה 
בישראל במתן פתרונות בתחום מיזוג אוויר, קובעים מחדש 
חדשנות,  בזכות  האוויר,  מיזוג  בתחום  הסטנדרטים  את 
רק  מוצריה.  על  הניתנת  תקדים,  חסרת  ואחריות  עיצוב,  
ב’טורנדו’, מעניקים ללקוחות אחריות מלאה למשך 7 שנים! 
המבטיחה  אחריות  שלה.  אינוורטר”  ה”טופ  דגמי  כל  על 

שקט, קניה בטוחה ואיכות מושלמת של המוצר.

שגרה? לא בנתיב החסד
עובדים  עסוקים,  כולנו  כאן,  השגרה 
ולומדים, והקיץ ממש כאן, אך בנתיב 
אין  בראש-  תמיד  הלקוח  החסד 
מעניינים  מבצעים  תמיד  ויש  שגרה, 
הקיץ...  את  לכם  שירעננו  וחדשים 

עד  בתוקף  מועדון  לחברי  מיוחדים  מבצעים  והשבוע 
 /  70 ב-   2 גר’   700 שלבים/מהדרין  מטרנה   :30/06/17
עוגיות ברמן 600 גר’ 3 ב- 20 / שמפו הד אנד שולדרס 400 
מ”ל 2 ב- 30 / קטשופ אסם רק ב- 7.90 / קפה רד מאג 200 
גר’ רק ב- 16.90 ועוד עשרות מבצעים. נתיב החסד שצברה 
עצמה  שמה  נרחב,  לקוחות  וחוג  מוניטין  מועט  זמן  בתוך 
מטרה “להביא את מחירי הרשתות הגדולות לכל השכונות” 
והכל במחירים חסרי מתחרים ובשירות אישי ומסור. אז בואו 
וקרוב לבית ובמחירים  לערוך את הקניה בכיף, בלי תורות 

שירעננו לכם את הקיץ.

K רב קוטל
המשמש  תכליתי  דו  מוצר   – קוטל  רב   Kסנו
וזוחלים.  מעופפים  חרקים  של  מיידית  לקטילה 
זוחלים  נגד חרקים  בעל אפקט קטילה מתמשך 
המשפיע גם לטווח הארוך. על ידי הרכבת צינורית 
למקומות  גם  להגיע  תוכלו  הריסוס  פיית  על 
הזוחלים  החרקים  את  ולמגר  ונסתרים  צרים 

והמעופפים כאחד בטיפול קצר ופשוט.

קבלת האורחים תהיה מעולה
האירוח  סדרת  את  מציגה  ‘מעולה’  המזון  מוצרי  חברת 
הטעימה, האיכותית והמושלמת שלה, המכילה מגוון עשיר 

לאירוח  מוכנים  מזון  מוצרי  של 
רק  הוא  שנדרש  מה  שכל  כך   –
ולהגיש  האריזה  את  לפתוח 
של  האירוח  סדרת  לשולחן.  
של  עשיר  מגוון  כוללת  ‘מעולה’ 
היתר:  בין  הכוללים,  מוצרים 
טעמים,  במבחר  וופל  גלילי 

גליליות במבחר מילויים, עוגיות קרמיות ממולאות במבחר 
וופלים  וניל,  ובטעם  שוקולד  בטעם  קרמיס  עוגיות  טעמים, 
במבחר טעמים, וכן מרשמלו וסוכריות דרג’ה בטעם שוקולד 

ועוד.

אפקט דקורטיבי במראה בטון 
הבטון  מראה  האחרונות  בשנים 
נפרד  בלתי  חלק  להיות  הפך 
ממראה  המעבר  העיצוב.  מעולם 
למראה  ומנוכר  לקר  שנחשב 
שיקי, עירוני, צעיר וחדשני, נותן את 
כיורים,  חיפויים,  בריצופים,  ביטויו 
ריהוט וכמובן בעולם הצבע. בימים 
 B.TONE אלה, נירלט משיקה את

– סדרת מוצרים במראה בטון המאגדת את מגוון הפתרונות 
ליישום חוץ ופנים הקיימים בנירלט. לסדרה מצטרף מוצר 
באפקט  מדובר   .DIY ליישום  בטון  במראה  אפקט   – חדש 
ליצירת  מהודק-משופשף  בטון  במראה  אקרילי  דקורטיבי 
הבשורות  ומודרני.  מעוצב  מראה  לחלל  המקנה  כוח  קיר 
בעצמו.  זאת  לעשות  יכול  אחד  כל  שעכשיו  הן  הטובות 
מדובר במוצר המותאם לצרכני DIY והינו קל ונוח ליישום 
ניתן  הבטון  אפקט  את  ויסקוזה.  וספוג  רולר  באמצעות 
להשיג ב-6 גווני בטון ייחודיים שנבחרו בקפידה בשיתוף עם 

מעצבים ואדריכלים. המוצר מיועד לשימוש פנימי.

בד”צ: אוכל משובח ליולדת בשיבא
לאמא  ארוחות  כידוע, 
חשיבות  בעלות  הן  הטריה 
ההחלמה  לתהליך  רבה 
הלידה.  לאחר  וההתאוששות 
בעלות  מגוונות  ארוחות 
חשובים  תזונתיים  מרכיבים 

להעניק  כדי  הדרך.  להמשך  רוח  ומצב  כוחות  מעניקות 
את  לעבור  מנת  על  הנדרשים  התנאים  כל  את  ליולדות 
הנשים  מחלקת  יוצאת  ובשמחה,  בבריאות  הלידה  תקופת 
משמחת:  בבשורה  שיבא  הרפואי  המרכז  של  והיולדות 
ליולדת  יום  יום  וטריות  מזינות  טעימות,  מפנקות,  ארוחות 
והן  ומשופץ  החרדית. הארוחות מוגשות בחדר אוכל חדש 

בכשרות בד”צ העדה החרדית.

חופשה נעימה: הכל כלול
מציעה  השנה  גם 
ונופש”  תיירות  “אפקטיב 
במלון  כלול  הכל  נופש 
)נירוונה  קלאב  לאונרדו 
בשני  המלח  ים  לשעבר( 
אפקטיביים,  מסלולים 
בין  השבוע   אמצע  חבילת 

שבת”  “עונג  חבילת  או   2-6.7.17 תמוז  י”ב  ח’-  התאריכים 
מיוחדת לסוף השבוע פרשת בלק – מיום חמישי י”ב תמוז 
עד מוצ”ש י”ד תמוז )6-8.7.17(. ‘אפקטיב” מציעה לאורחיה, 
 - ביתי  בטעם  עשירות  שבת  וסעודות  גורמה  ארוחות 
“לאונרדו  מלון  המהדרין.  מן  למהדרין  בכשרות  היימיש, 
מרהיבה  חוף  רצועת  של  לאורכה  שוכן  )נירוונה(  קלאב” 
כאשר למלון שני חופי רחצה נפרדים, ספא פתוח בכניסה 
חופשית הכולל בריכת מי ים המלח מקורה, ג’קוזי וסאונה 
ויבשה, חדר כושר, בריכת מים מתוקים ענקית עם  רטובה 
ועוד מיגוון פעילויות, אטרקציות  קירוי מיוחד, מזנון בריכה, 
והפתעות לכל המשפחה – בהפרדה מלאה. מוקד ההזמנות 

03:6190086 –

מצננים לכם את הקיץ 
חודשי  את  לצנן  צונן,  משקה  כמו  אין 
נאמן  מאפה  רשת  החמים.  הקיץ 
מציעה בעשרות סניפיה, ברחבי הארץ 
מגוון  החמה,  הקיץ  עונת  לקראת 
טעמים מפתיעים של משקאות קיציים, 
בין  ומפנקים.  מרעננים  גרוסים,  קרים, 
המשקאות המוצעים: אייס קפה, אייס 
גרוסים  משקאות  קרים,  מיצים  וניל, 

בטעמים ועוד. רשת  נאמן, שחגגה שבעים שנים להיווסדה 
מונה עשרות סניפים בפריסה ארצית, וממשיכה בקו המנחה 
אותה, חוויה ביתית, אווירה חמה, ומתכונים מבית היוצר של 

נאמן בכשרות המהודרת של בד”ץ אגודת ישראל.

לבית נקי גם מתיקנים
המובילה  החברה  סנו,  החרקים?  גם  ואתו  בפתח  הקיץ 

הבית,  וטיפוח  ניקיון  למוצרי  בישראל 
נוזל   – פלוס  ריצפז  סנו  את  מציגה 
ללא  תיקנים  הדוחה  וייחודי  יעיל  ריצפה 
לניקוי  מיועד  פלוס  ריצפז  חומרי הדברה. 
בושם  תמצית  ומכיל  מרצפות,  של  יסודי 
שטיפת  נוזל  התיקנים.  את  המרחיקה 
רענן.  לימון  ניחוח  בבית  מותיר  הרצפות 
פלוס  ריצפז  סנו  הוא  בסדרה  נוסף  מוצר 
שבנוסף  תכליתי  ורב  ייעודי  נוזל   – ווקס 

גם  התיקנים,  ולדחיית  לבישום  היסודי,  הרצפה  לניקיון 
מצפה את הרצפות בשכבת וקס מגנה ומבריקה כדי להשיג 

תוצאה מושל מת ומראה בוהק.

לראות טוב, להיראות טוב
 ,Care מרפאת  רשת 
רפואה  שירותי  המעניקה 
ראייה  לתיקוני  מתקדמים 
בלייזר ולמגוון טיפולים בתחום 
השבוע  קיימה  האסתטיקה, 
מיוחד  עיתונאיות  מפגש 

והמומחיות  מגוון תחומי הפעילות  שהציג למשתתפות את 
אביב,  בתל   Care במכון  שהתקיים  במפגש  הרשת.  של 
עשיר,  כיבוד  ומעשיר,  מרתק  מאירוע  המשתתפות  נהנו 
במהלך    .Care של  המקצועיות  במחלקות  מורחב  ומסיור 
הסיור, קיבלו המשתתפות הסברים מקצועיים על כל סוגי 
אסתטיקה,  בלייזר,  משקפיים  הסרת  המוצעים:  הטיפולים 
ועוד, תוך התרשמות אישית  הסרת שיער בלייזר, הזרקות 
מן המקום, המכשירים החדישים, הצוות המיומן והמקצועי 
הרשת.  את  שמאפיינים  והאמינות  השקיפות  השירות,  ומן 
סניפים   38 מונה  והיא  רחבה  ארצית  פריסה   Care-ל
מעניקה   Care ומתקדם.  חדש  מכשור  בעלי  משוכללים 
צוות  כיום  ומונה  שנה   26 כבר  מתקדמים  רפואה  שירותי 
עשרות  רופאים,  כ-50  עובדים,  כ-750  של  ביותר  מקצועי 

טכנאים וצוות פרא-רפואי. 

יקבי כרמל זכו בפרס היוקרתי 
הזוכים  הם  כרמל  יקבי 
בתחרות  מישראל  הגדולים 
 –  Citadelle du Vin היין 
ביותר  היין הנחשבת  תחרות 
המתקיימת  היין,  בעולם 
בורדו,  באזור  אלה  בימים 

 Special ה-  בפרס  זכה   2016 רוזה    2VATS יין  צרפת. 
Trophy - היין שנבחר כיין הטוב ביותר מישראל בתחרות, 
 35 נבחנו  שבה  רוזה  בקטגוריית  זהב  מדליית  גם  שקיבל 
בנוסף  זכו  כרמל  יקבי  התחרות  במסגרת  מהעולם.   יינות 
המספר  זהב,  מדליות  ב-3  גם   Special Trophy ל- 
 2VATS יינות:  על  ישראלי  ליקב  זהב  מדליות  של  הגבוה 
רוזה 2VATS ,2016 לבן 2016 ומלבק, כרם אדמון 2013 . 
בתחרות משתתפים למעלה מ- 75% יינות ממדינות זרות. 
התחרות מתקיימת בצמוד לתערוכת היין השנתית הגדולה 

והחשובה בבורדו.

מאות מאפרות במפגש עם קרליין 
כל אישה מכירה את החיפוש אחר מוצרי 
קרליין  המושלמים.  והטיפוח  האיפור 
הרימה את הכפפה, ומביאה את הבשורה 
קרליין  והסטיילינג.  הטיפוח  חובבת  עבור 
מהשורה  מאפרות  למאות  מפגש  ערכה 

הראשונה במגזר והציגה בפניהם את ליין המוצרים הרחב 
המותאם במיוחד לאקלים הישראלי, לטרנדים המבוקשים 
ובישרה  החרדית  האישה  של  הגבוהות  ולדרישות  ביותר 
חובבות  מהיום   I.C. COSMETICS של  השיווק  בזכות  כי 
האיפור והטיפוח תוכלנה למצוא את מוצרי קרליין השונים 
במגוון גדול של חנויות איפור ייעודיות בתוך המגזר ובמחירים 
אטרקטיביים. המאפרות נהנו מהרצאות מקצועיות ותצוגות 
מארוחה  האיפור,  בתחום  ביותר  העדכניים  הטרנדים  על 
את  קרליין.  מוצרי  מגוון  של  ענקית  שי  ומחבילת  מפנקת 
הפארם  ברשתות  להשיג  ניתן  קרליין  חברת  מוצרי  כל 

המובחרות ובחנויות הייעודיות במגזר החרדי.

חטיף רינגל’ס לילדים ולמשפחה
מותג המזון “מעולה”, המציע מגוון עצום של 
משובח  בטעם  גבוהה  באיכות  מזון  מוצרי 
חדש  מוצר  עם  יצא  מהודרת,  ובכשרות 
אוהבים.  שכולנו  בטעמים  רינגלס  חטיף 
בטעם  תפו”א  טבעות  חטיף  רינגלס-  חטיף 
העדה  בד”ץ  של  בהכשר  גריל  ובטעם  טבעי 
סדרת  גם  מעולה,  מוצרי  כל  כמו  החרדית. 

טעם,  המסמל:  הלוגו,  לצד   V באות-  מסומנים  החטיפים 
איכות ומבחר.

WeShoes השקיעה 60 מיליון ₪ 
מחדש  מיתוג  לאחרונה  עברה  אשר  קרוקס,  יבואנית 
לרשת  מור’  אנד  ‘קרוקס  מרשת  שמה  את  והחליפה 

באזור  מקימה   ,WeShoes
התעשייה באר טוביה מרכז לוגיסטי 
מיליון   60 של  בהשקעה  )מרלו”ג( 

בניה  עבודות  לאחר  השבוע  שייפתח  המרלוג,  שקל. 
שנמשכו כשנה, ישתרע על כ־10,000 מ”ר. מבנה המרלו”ג 
ותכולתו, מהמתקדמים והמשוכללים שנבנו עד היום, כולל 
יאפשר  כך שהוא  יום מלאה,  לעבודה בתאורת  לייט’  ‘סקיי 
החברה.  של  הלוגיסטיקה  לצורכי  ומהיר  איכותי  מענה 
למכירת  ייעודית  כרשת  ב־2008  שהוקמה  הנעליים,  רשת 
המותג קרוקס, עברה בשנתיים האחרונות שינויים, והפכה 
ובהם  נעליים,  דגמי  מבחר  שמוכרת  מולטי־ברנד  לרשת 
דוג  רוקט  ניין,  סוונטי  סטונפליי,  דזיגוואל,  בלאנסטון,  נעלי 
ושול. הרשת שינתה את שמה בשלב ראשון ל”קרוקס אנד 
מור”, אך לבסוף נפרדה סופית מהשם “קרוקס”, ובתהליך 

.WeShoesהדרגתי הופכות 60 חנויות הרשת ל־

הילדים בוחרים את הצורה
הפכה  הצהרים  ארוחות  רוטינת 
לא  כבר  הילדים  למשעממת? 
מהארוחות  מתלהבים  ממש 
הזמן  זה  הרגילות?  הבשריות 
‘הוד  גיוון לצלחת.  להכניס קצת 
“עוף  מבית  האיכות  מותג  לבן’, 

בצורות  שניצל  וחטיפי  שניצלים  מגוון  לכם  מציע  טוב”, 
שילדים אוהבים, מבשר הודו משובח המומלץ ע”י תזונאיות. 
חממו את השניצלים בתנור או במחבת והגישו אותם לצד 
רצועות צ’יפס וסלט ישראלי קצוץ, וקיבלתם ארוחת ילדים 
גם  רבה  לאהדה  זוכים  לבן’  ‘הוד  של  השניצלים  מושלמת. 
הודות לערכים התזונתיים שלהם: ללא חומרים משמרים, 
כולסטרול.  דלי  וגם-  גלוטמט  מונוסודיום  תוספת  ללא 
וטעם  קריספי  מרקם  בעלי  לבן”,  “הוד  של  השניצלונים 
מדויק- הכי קרוב לשניצל של אמא, מעניקים חוויית צורה 
בד”צ  )וגם למבוגרים...( בהשגחת  לילדים  וטעם מושלמים 

מהדרין בראשות הגר”א רובין. 

50% הנחה לסועד השני 
לבשר  שמחה   ’45 ‘ביסטרו 
קיבלה  היא  כי  הרחב  לציבור 
של  המהודר  ההכשר  את 
כל  לרווחת  יוסף’  בית  ‘בד”צ 
כשרות  על  המקפיד  הציבור 

 ’45 ‘ביסטרו  יוצאת  המהודר,  ההכשר  השקת  עם  מהדרין. 
המפורסם  המבצע  קופון  את  שיביא  למי  מיוחד  במבצע 
תיהנו   ’45 ב’ביסטרו  השני!  לסועד  הנחה   50% בעיתונות: 
גדולות,  מפנקות,  בשר  ארוחות  של  עשיר  ממגוון  יום  יום 
וטריקים  בישול  שיטות  ובמגוון  וחדשות  טריות  איכותיות, 
וחשק לחזור  עוד  של שפים מדופלמים הנותנים טעם של 
מנות  תמצאו  הנחשבות  הבשר  מנות  בין  ושוב.  שוב  אלינו 
נתחי  בקר,  פילה  קרפצ’יו  לחמג’ון,  על  המתבססות  בשר 
אנטרקוט עסיסיים, המבורגרים ונקניקיות איכותיות תוצרת 
יינות  של  גדול  מבחר  לצד  וטעמים  הפתעות  ומגוון  הבית 
אוכל  המעדיפים  מבינכם  לאלו  מיוחדות.  ובירות  בוטיק 
צמחוני, אנו מציעים ממגוון מנות משובחות: סלטים טריים, 
עשירים ומגוונים, פסטות טריות, ומגוון מאפים וכריכי איכות 
 45 קוגל  בשד’  ממוקמת   ’45 ‘ביסטרו  ומשביעים.  גדולים 

חולון. טל: 03-5033377

מתכון
הסעודה  את  הופכות  המתארכות,  הקיץ  שבתות 
יותר פנאי,  יש  שלישית לזמן נפלא למפגש משפחתי, 
השולחן מתמלא בדברי תורה ומעדנים מכל טוב. אם 
צפויים לכם אורחים ואתם רוצים להעשיר את הסעודה 
בקלות,  טונה סטארקיסט מגישים לכם מתכון מעולה 
סלט  טעם:  ומלא  בריא  בסלט  הארוחה  את  שיעשיר 

בורגול וירקות צלויים בליווי טונה מעושנת 
של  טבעי  בעישון  טונה  שימורי  קופסת   1 מצרכים: 
במים  מושרה  בורגול  כוס   1  / )מסוננת(  סטארקיסט 
חציל,  לקוביות:  חתוכים  ירקות    / שעה  חצי  רותחים 
שום,  זוקיני,  גזר,  כרובית,  בטטה,  סגול,  בצל  פטריות, 
נענע,  פטרוזיליה,  עלי  כוס  חצי   / חריף  ירוק  פלפל 
כוסברה קצוצים / 2 גבעולי סלרי קצוצים / מיץ משני 
לימונים / מלח ופלפל / רבע כוס שמן זית / מעט טימין, 

אורגנו, רוזמרין 
אופן ההכנה: שטפו ולסנן היטב את הבורגול / הזליפו 
את  וצלו  תיבול  עשבי  פזרו  זית,  שמן  הירקות  על 

 200 בחום  בתנור  הירקות 
קצצו   / שנצלים  עד  מעלות 
כוסברה  פטרוזיליה,  נענע, 
לקערת  והוסיפו  וסלרי 
כשהירקות   / הבורגול 
לקערה  להוסיפם  מוכנים 
ולימון  ,פלפל  במלח  ולתבל 
את  מעל  פזרו   – בהגשה   /

הטונה המעושנת.
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קצרצרים
חדשות  השקות  שתי  מציגה  זוגלובק 
בקטגוריית מן הצומח בסדרת הקריספי 
סטיקס המצליחה: מקלוני תירס פריכים 

וקראנצ'ים 
י  מ ע ט ב
פיצה וגריל. 
 : ת ו ר ש כ
צ  " ד ב
ה  ד ע ה

החרדית

ליימן שליסל, יבואנית דברי המתיקה 
והמזון מהמובילות בישראל, משיקה 

וייחודי:  חדש  מוצר 
 )THOMY( טומי  מיונז 
בשפורפרת מבית קונצרן 
רכיבים   100%  - נסטלה 
בארץ  להשיג  טבעיים. 
בכל רשתות המזון. מחיר: 
בד”צ  כשרות:   ₪  12.90

מאור הכשרות

“תנובה GO” מרחיב את סדרת 
בחלבון  המועשרים  המשקאות 

חדש:  טעם  ומשיק 
שוקו   GO תנובה 
בחלבון  המועשר 
היעיל   whey מסוג 
ביותר להתאוששות 
ובניית השריר לאחר 

פעילות גופנית

קו המוצרים המפנקים והבריאים של בראל 
טעמים:  במספר  גלוטן  ללא  עוגיות  כולל 
עוגיות וניל-צ'יפס, עוגיות שוקו-צ'יפס, עוגיות 
חלבה טבעוניות ועוגיות מלוחות ללא תוספת 
וללא  טראנס  שומן  ללא  גלוטן,  ללא  סוכר. 
הרב  בהשגחת  פרווה  כשר  משמר.  חומר 

לנדא

א”י’  של  הגדולות  ‘הטחנות 
ללא  בהיר  לבן  “קמח  משיקה 

  – בניפוי”  צורך 
באריזה מבוקרת 
ה  י ג ו ל ו נ כ ט ב
ת  ד ח ו י מ
את  החוסכת 
בניפוי.  הצורך 
בד”ץ  כשרות: 

העדה החרדית

"הגלידות של פלדמן" משיקים סדרה 
חדשה וייחודית – patisserie סדרת 
קינוחים  על  המבוססת  שלגונים 
יוקרתיים בטעמים: פאי לימון, פרפה 

קוקוס  שוקולד 
טופי  ואקלר 
מחיר:  קרמל. 
8.00 ₪ בהשגחת 
סופר  חתם  חוג 

ב”ב 



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

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

9 בני ברק 

מאת: הילה פאלח

שהוא  בעצמו  חלקים  יש  אדם  לכל 
 50% אם  אבל  ברבים.  מגלה  ולא  מסתיר 
מהאוכלוסיה בישראל מתמודדת עם אותו 

חלק נסתר, האם עדיין מדובר בסוד?
מתושבי  שחצי  הנסתר  החלק  לא.  ובכן 
המדינה נוטים להסתיר הוא ציפורן כף רגל 
מדובר  כי  אותה  מסתירים  בפטרת.  נגועה 
הגרוע  הדבר  אבל  אסתטית.  לא  בתופעה 
ביותר שיכול אדם הסובל מפטרת לעשות, 

הוא להדחיק את הבעיה ולא לטפל.
יהיה  כך  בגוף,  תשתרש   שהפטריה  ככל 
המערכת  אותה.  להכחיד  יותר  קשה 
הפטריה  של  לקיומה  תתרגל  החיסונית 
תהיה  התוצאה  בה.  להילחם  ותפסיק 
פטרת שעוברת באין מפריע מציפורן אחת 
שיטתי.  באופן  כולן  את  ומכלה  לאחרת 
באין  תעבור  הפטריה  הרגליים  מכפות 
מפריע גם לאצבעות כפות הידיים ואת זה 

כבר לא ניתן יהיה להסתיר.  
זיכרו כי הציפורן היא שכבה מגנה שמונעת 
כשהציפורן  לגוף.  לחדור  מזיהומים 
מתפוררת, נהרסת שכבת ההגנה הזו. במצב 
יותר  וחשוף  פצוע  הוא  שנחשף  העור  כזה, 
לזיהומים. כמו כן, אם הציפורניים הרוסות, 
לפטריה יהיה קל יותר לעבור הלאה והאדם 

הופך למפגע סביבתי מדבק.
הכבד  להחלשה של  גורמת  פטריה  כן,  כמו 
מה  מתוק,  לאוכל  פוסקת  בלתי  ולכמיהה 
יותר  שתאכלו  ככל  מעגלי.  תהליך  שיוצר 
מתוק, הפטריה תתחזק והרצון באוכל מתוק, 

יהיה טורדני יותר ויחליש את הגוף.
 

איך מטפלים?

בפטרת  לטיפול  הקיימים  לפתרונות 
לקחת  שיש  גבוה  מחיר  יש  הציפורניים 
בפטריה,  לטיפול  מרשם  תרופות  בחשבון. 
בתדירות  כבד  תפקודי  בדיקת  מחייבות 
כרוכים  לפטרת,  לייזר  טיפולי  גבוהה. 
לחיזוק  מובילים  ולא  גבוהות  בהוצאות 
של  מוחלטת  ולהעלמה  הגוף  של  אמיתי 
קרמים  כגון  חיצוניים  טיפולים  הבעיה. 
וטיפות של שמנים אתריים, יתנו אולי מענה 
זמני ושטחי, אבל לא יטפלו בבעיה מהשורש 

ולא ימנעו חזרה של הפטרת.
זיהתה   TTM בשם  ישראלית  חברה 
פטרת  עם  המתמודדים  של  הצרכים  את 
הציפורניים ופיתחה שיטת טיפול המבוססת 
המרפא  צמחי  מתחום  מדעיים  מחקרים  על 

ועל ידע נטורופתי, מחקרי וטיפולי עשיר.
בצמחי  בחרו  החברה  של  המחקר  אנשי 
בפטרת  לטיפול  ביותר  המדויקים  המרפא 
בינלאומיות  איכות  במעבדות  אותם  ובחנו 
מובילות. שם וידאו שהצמחים כוללים ריכוז 
, שיחוללו שינוי  פעילים  גבוה של חומרים 

בגוף. 
מהצמחים יוצרו עבור המתמודדים עם פטרת 
טיפולית.  ומשחה  נוזלי  מיצוי  כמוסות,   -
הייצור הוא   במפעל בגליל המפוקח על ידי 
משרד הבריאות, תחת תקני איכות אירופאים 

קפדניים ובכשרות מהודרת.

ליווי אישי 

עד לתוצאות מצוינות

הפטריה  שבה  שנה  כל  על  גס,  "בחישוב 
יושבת בגוף, צריך חודש של טיפול", אומרת 
קלינית  הרבליסטית   ,MSC   
בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה  ונטורופתית, 
שהרכיבה  שנה,  כ-15  של  טיפולי  ניסיון 
לא  "זו  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את 
תוצאות  כבר  ראינו  מדויקת,  מתמטיקה 
למקרים  בודדים,   חודשים  תוך  מצוינות 
קשים של פטרת ותיקה, אצל אנשים שטיפלו 
לקחת  צריך  עדיין  אבל  שלנו.  בשיטה 
זמן  יותר  נמצאת  שהפטריה  שככל  בחשבון 
בגוף, כך יקח יותר זמן לטפל בה. לכן כדאי 

להתחיל לטפל מוקדם ככל האפשר."
לטלפן  מוזמן  פטרת,  עם  שמתמודד  מי 
לשיחת ייעוץ חינם עם יועצי החברה. אחרי 
מתאים  הרפואי,  והרקע  המצב  של  תיאור 
עד  נשלחים  המוצרים  הטיפול.   את  היועץ 
לשיפור  זה המחויבות  ומשלב  הדלת  לפתח 
המצב היא הדדית. המטופל מקבל המלצות 
לתזונה תומכת, שתחליש את הפטריה ותחזק 
את מערכת החיסון ומצופה להתמיד בטיפול 

שהותאם לו, במשך חודשיים לפחות. 
אחר  ועוקב  לכל שאלה  זמין  מלווה,  היועץ 
המטופלים  מעדויות  הטיפול.  התקדמות 
נסוגה  הפטריה,  עובדת.  שהשיטה  עולה 
התמדה  של  רב  לא  זמן  תוך  מתחזק  והגוף 

בטיפול.
לסיכום, אין סיבה להסתיר פטרת ציפורניים 
והלחות  החום  להיפך,  סגורות.  בנעליים 
את  להוציא  מומלץ  המצב.  את  יחמירו  רק 
ככל  הרגל  כף  את  לאוורר  לאור.  הבעיה 
הניתן ולהתקשר לשיחת ייעוץ חינם עם יועץ 

מקצועי 072-3922669

    
ttmisraelcomplus


לבלום את הפטרת עכשיו!






המותג טעם הטבע של שטראוס מעודד את הצריכה של 
ירקות וקטניות תוך מתן פתרונות זמינים וטעימים בנוחות 
המירבית ומציע קטניות מוכנות לאכילה. סדרת "סו שף” 

תכלול 3 מוצרים: חומוס מבושל, שעועית אדומה מבושלת 
ועדשים ירוקות מבושלות. כשרות: ווסטעהיים, אפרתי

7  ד' בתמוז תשע"ז 28/6/17

המשקה  לישראל  הגיע 
סנגריה  בספרד:  הפופולארי 
יין  -קוקטייל   ’EL SOL‘
פירות,.  בטעמי  מרענן 
חותכים  הגשה:  הצעת 
תפוח ותפוז לקוביות קטנות, 
מוסיפים  בגביע,  מניחים 
  ₪  29 מחיר:  ומוזגים.  קרח 
כשרות: חוג חתם סופר פ”ת

המותג  של  החלב  ריבות  משפחת 
מזון  “אשבל  מבית  “קונדיטור” 
ומצרפת  מתרחבת  פונקציונלי” 
חדש:  מוצלח  פיתוח  לשורותיה 
שוקולד.  בטעם  חלב  ריבת 

בהשגחת הרב לנדא

מלונות קראון פלזה 
 IHM מחברת 
עצמם  מנגישים 
לאורחים הטבעוניים 
המלון  בתי  ובכל 
הושק  הרשת  של 
תפריט אוכל טבעוני 
קהילת  מבית 

העבריים בדימונה

קונים  במבצע:  הקיץ  את  פותח  רמינגטון 
במבצע  המשתתפים  מהמוצרים  אחד 
תספורת  מכונת  או  שיער  מייבש  ומקבלים 
מבית   ₪  199 בשווי  שיער  מחליק  או 
Remington ב- 10 ₪ בלבד! לבירור נק’ 

המכירה הקרובה: 1-599-55-99-66

מוצרי  של  הקיץ  קולקציית 
מוזיקלי  מובייל  טויס:  טף 
מסדרת  רכים  צעצועים  עם 
ולסל- לעגלה  צלון  "גינה", 

קשת  פיקניק,  שמיכת  קל, 
שמיכת  לעגלה,  תזמורת 
פעילות ענקית 'אני אוהב' טף 
בחנויות  להשיג  ועוד.  טויס 

המובחרות למוצרי תינוקות

הסחר  אתר   -  MINE
פריטי  ומכירת  לקניית 
במחירי  נחשקים  אופנה 
ומשיק  מתרחב  אאוטלט, 
אונליין  מכירות  קטגוריית 
מעצבים  של  חדשה 
ישראליים:  ומותגים 
יד   -  MINE Boutique
ולגברים,  לנשים  ראשונה 

עד 70% הנחה

 Premier - By Dead חברת 
לימות  משיקה   Sea Premier
 Body Butter  הקיץ החמים
לשיקום  ניחוחות,  בשני 
ונעים  חלק  עור  והענקת 
שקד  גוף  חמאת  למגע: 
לימונית  גוף  וחמאת  ולוטוס 

ומנדרין. מחיר:79.90 ₪

ROOMAKES - מותג ישראלי בעל 
המדפים  בתחום  ייחודי  פטנט 
מרעננת  בשורה  מביא  והאחסון 
חדרי  קולקציית  ומשיק  וצעירה 
ובמגוון  חדשניים  בעיצובים  ילדים 
אטרקטיבי  במחיר  סגנונות, 
לרכישה  הבית.  עד  ובאספקה 
http://roomakes.com :אונליין

 ZARA ברשת  העונה  סוף  מכירת 
מגוון  על  הנחה   30% עד   :HOME
הבית.  להלבשת  הקולקציות 
במחיר  רחצה  מגבת  לדוגמא: 
 ₪  179.90 במקום   ₪  129.90 של 

תוקף: מ- 22/6 עד גמר המלאי

דגמים  משיקה  פיליפס 
ה-  למכשיר  חדשים 
חדשני  בעיצוב   Airfry
התופס פחות מקום על 
טכנולוגיה  וכולל  השיש 
 TurboStar חדשה: 
קבלת  המאפשרת   -
עם  מטוגנים  מאכלים 
בלבד.  אחת  שמן  כף 
רשתות  בכל  משווק 
החשמל. מחיר: 1490 ₪

בליסטקס  הקיץ-  לכבוד 
חדש:  בטעם  שפתון  משיקה 
ויטמינים  המכיל  מנגו  תפוז- 
ו-   E כגון:  לשפתיים  חיוניים 
לחות  אוקסידנטים,  אנטי   ,C
קרינה  מסנן  ועם  עשירה 

SPF15. מחיר: 14.90 ₪ 

כלי  מציג:  האיטלקי   IVV המותג 
המעוצבים  דקורטיביים  זכוכית 
החל  מחיר:  ייחודית.  יד  בעבודת 
מ-179 ₪  להשיג: אצל פלדינוקס, 
בישראל  הבלעדית  היבואנית 
ובמגוון רשתות ובחנויות כלי בית ונוי

 GAYA המינרלי  האיפור  חברת 
COSMETICS מציגה: סומק מינרלי במחיר 
מכיל   )₪  114 )במקום   !₪  59 מבצע- 
כימיקלים,  ללא  טבעיים  רכיבים   100%
בכל  בתוקף  ובישום.  טלק  פארבנים, 

הרשת עד ה- 30.6.2017 

תרסיס  תפוז  מור-פה 
לריענון הפה ומניעת ריח 
רע. מחיר מומלץ לצרכן: 
ניתן  ליחידה.   ₪  19.33
מרקחת  בבתי  להשיג 
הפארם.  וברשתות 
גם  מגיע  התרסיס 
בטעמים של מנטה ותות

דלק,  של  הנוחות  חנויות  רשת  מנטה, 
הלימודים  שנת  סוף  לרגל  מציעה 
קארד  גיפט  המושלמת:  המתנה  את 
שימוש  המאפשרים  מגוונים  בעיצובים 

בלמעלה מ- 90 רשתות

ופורס  קולף  את  מציגה   BRASS חברת 
 Vacu Vin במותג  שעיצבו  האננס 
האננס  את  לקלף  המאפשר  ההולנדי, 
פרי.  ממקסימום  בהנאה  שניות  תוך 
מחיר: 69.90 ₪ להשיג בחנויות מובחרות

SKECHERS ישראל משיקה את קולקציות 
2017 הכוללת את  והביגוד לקיץ  הנעליים 
 SKECHERS סטייל,  הלייף  קולקציית 
הריצה  קטגוריית   PREFORMENCE
הקיץ  סנדלי  קולקציית  המקצועית, 

וקולקציית ביגוד ואקססוריז

עגלות  מבחר  לנעמן 
ויפיפיות,  נוחות  קניה 
יציבות, מסיביות וחזקות, 
 37 של  קיבולת  בעלות 
ידית  הכוללות  ליטר 
נשיאה נוחה ו-4 גלגלים 

איכותיים. מחיר: 149 ₪

הקוסמטיקה  מותג   PUPA
עם  לחדש  ממשיך  האיטלקי 
חדשה  גלוסים  קולקציית  השקת 
Miss pupa gloss-  Ultra-
נפח  אפקט  עם   Shine Gloss
מחיר  ברק.  ומלא  עמיד  מיידי, 

מומלץ לצרכן: 65 ₪ 

משקפי  קולקציית  את  משיקה  אירוקה 
הכותרת:  גולת   .2017 לקיץ  השמש 
בעיצובו  גוצ’י  העל  מותג  של  הקולקציה 
השואבת  מיקלה  אלסנדרו  המעצב  של 
העליזות   70 ה-  משנות  השראתה 

במחירים: 800-1500 ₪ 

צלליות  פלטות  להציג:  גאה  קרליין 
מקצועיות ב-5 שילובים טרנדים. חמש 
פלטות בשילובי גוונים, כל אחד מאותה 
משפחת צבעים: ירוק, כחול, סגול, חום 

קר, חום חם. מחיר: 49.90 ₪ 

המועשר  לפנים  לחות  קרם 
מסדרת  אורגני  זית  בשמן 
שמן  בסיס  על  קוסמטיקה 
זית שפותחה ויוצרה ע”י משק 
משפחת ג’השאן יצרנית שמן 
זית מהגדולות בארץ. להשיג: 

050-7881481. מחיר: 80 ₪



בעקבות הירידה הדראסטית בשימוש במדחנים ברחבי העיר, 
שעלות תחזוקתם יקרה ומהווה הוצאה כבדה מכספי הציבור, 

החליטה עיריית בני ברק, כעיריות רבות בארץ, להסיר את המדחנים, 
החל מיום חמישי, ז' בסיון ה'תשע"ז (1,6,17).

הסרת המדחנים גם תפנה מקום במדרכות ובמרחב הציבורי ותוסיף מרחב 
נוח יותר למעבר הולכי רגל.

עם הסרת המדחנים יהיו אמצעי השימוש בחניה מוסדרת מגוונים-
באמצעות שיחת טלפון ל- 4500* - “פנגו", או ל- 6452* - "סלו פארק" . 

ניתן גם לרכוש "איזי פארק" בסניפי דואר או בתחנות דלק.

בד בבד, פועלת העירייה לשיפור החניה בעיר, באמצעים מגוונים וחדשניים, 
שיסייעו במציאת מקומות חניה נוספים באזורים שונים.

החידושים בחניה - לרווחת האוכלוסיה

הסרת המדחנים
שורה של שיפורים

100c 60c
0m
95y
0k

0c
85m
95y
0k

100c
100m
0y
25k

process

 pantoe
 process
cian

368 179 281

Pantone

בס“ד

תיכון
וסמינר

כיתות
ד‘-ו‘
ז‘-ח‘ וורד

אקסל

בחלוקה לקבוצות גיל

כיתות
א‘-ג‘

ימי ראשון
ח‘ בתמוז-ז’ באב תשע“ז

(2.7-30.7.17) 
מהשעה 09:30-08:30 

בבוקר

צייר

פוטושופ
ימי רביעי

יא‘ בתמוז-ג’ באב תשע“ז
(5.7-26.7.17) 

מהשעה 10:00-09:00 
בבוקר

וימי חמישי
יב‘ בתמוז-ד’ באב תשע“ז

(6.7-27.7.17) 
מהשעה 10:00-09:00 

בבוקר

ימי שני
ט‘ בתמוז-א’ באב תשע“ז

(3.7-24.7.16) 
מהשעה 20:15-21:45 

כיתות
ד‘-ו‘

ימי שני
ט‘ בתמוז-א’ באב תשע“ז

(3.7-24.7.17) 
מהשעה 10:00-09:00 

בבוקר

עיצוב סימניה, מדבקות ועטיפות למחברות

חזרה 
 לבי“הס

עיצוב ועריכת מסמך

ימי ראשון 
טו‘ בתמוז-ז’ באב תשע“ז

(9.7-30.7.17) 
מהשעה 21:30-20:00 

וימי שלישי
כד‘ בתמוז-ב’ באב 

איתיאל  “ז
(18.7-25.7.17) 

מהשעה 21:30-20:00 

ללא
תשלום!

איך נרשמים
 שם פרטי, משפחה, מספר זהות, תאריך לידה(לועזי), כתובת וטלפון

הקורסים מתקיימים ברחוב אפשטיין 21 פינת רחוב חברון בני ברק

בין השעות 12:00-14:00 למספר 035703263  
מכינים

מתקשרים
סדנה אחת בלבד לכל נרשמת. מס‘ מקומות מוגבל. ההשתתפות ע“פ קדימות הרישום.

נמשך הרישום לקורסי המחשבים בלהבה לנשים ללא תשלום!
 לפרטים 03-6966912 שלוחה 1

איתיאל

הקבוצה 
מלאה

 

פרס בני-ברק

תורנית
לספרות 

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות
לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

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

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

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

לשולחיהם. מספר הזוכים יהיה נתון לשיקולה של הועדה.

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

הרבני הגדול.

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

בברכה,
חנוך זייברט
ראש העיר

בס“ד

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

תאריכי 
הקייטנה:

זמני
שום:

הרי
מקום

שום:
הרי

המחיר:
שרויות

אפ
שלום:

הת

מקום השיבוץ של הילדות בקייטנה יתפרסם אי"ה בגנים.
פרטים על צהרונים בקטיינות הקיץ-נא ראו במודעה נפרדת.

מיום ראשון, ח' בתמוז ה'תשע"ז  (2.7.17) עד יום שישי, 
כ"ז בתמוז ה'תשע"ז (21.7.17), 

בין השעות 8:00 עד 13:30. בימי שישי בין השעות 8:00 עד 12:00.

הרישום יסתיים ביום חמישי, ה' בתמוז ה'תשע"ז (29.6.17).

100 ₪ בלבד.

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

במשרדי החב' הכלכלית, רח' בר כוכבא 21, 
מגדלי אפי קונקורד, בימים א'-ה',

בין השעות 9:00 – 14:00.

הקייטנה בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

יותר
ימים

ג‘מבורי

ג‘מבורימקפיץ

מקפיץ

יותר
ימים

ארוחות
בוקר

עשירות

יותר
שעות

בובותתאטרון
בובותתאטרון

חדישותיצירות
חדישותיצירות

סדנאות

אפיה

מופע

מרתק
של
בע“ח

בלוניםסדנאות

בלוניםסדנאות

סדנאות

אפיה

מופע

מרתק
של
בע“ח ארטיקים

ארטיקים

הפתעותהפתעות

קייטנת קיץ רענן
עוד ימים אחדים להרשמה ולהנאה!עוד ימים אחדים להרשמה ולהנאה!

אנו שמחים לעדכן אתכם, כי ההרשמה לקייטנות הקיץ של העמותות,
הפועלות בשיתוף עם העירייה, נמשכת עוד ימים אחדים, 

וכך יוכלו ילדיכם להיות מופתעים מרמתן ומאיכותן ולהנות מהן.

הורים יקרים,



ד’ - ו’ בתמוז
תשע”ז           

28-30/6/2017 
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, ק"ג, 

יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

מעלית, 2,500,000 ש"ח, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק"4       חזית, מעליה 
2 חד' גדולים +מחסן+גג 
גדול, לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

באר שבע

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)26-26(_____________________________________________

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

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

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

4-4.5 חדרים

 בבן שטח, 4 חדרים, 
דת"ל, יחידת הורים, מרפסת 
_____________________________________________)23-26(גדולה, מחסן, 052-8466335

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

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

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

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

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

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

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

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)26-26(_____________________________________________

 בעזרא בפרוייקטים 
החדשים, 120 מ"ר, חזית 

+ יח"ד 40 מ"ר, נוף, 
בלעדי. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)26-26(בועז' 052-3500040

 בבן פתחיה ענקית, 
כ- 100 מ"ר אפשרות 
לחלוקה, 1,700,000, 

גמיש. 'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
050-4156080)26-26(_____________________________________________

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

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

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

 בלעדי! בשאול-חדד, 
דופלקס, מושקעת, 

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

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)26-26(_____________________________________________

 מציאה! בהמכבים, 
דופלקס מושקעת, 5 חד', 

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

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)26-26(_____________________________________________

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 דירת גן מפוארת 
5 חד' בשד' רמז, 

חדשה מקבלן עם חצר 
6,800 ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות,

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"
050-4156317 ,052-3251213)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים
 "ישראל אלבלינק שוק 

הנדל"ן" וילה בעליון המבוקש 
מושקעת ברמה גבוהה, יושבת 

על שטח ענק.
שי, 050-3133287.

_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

דופלקסים
 "ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן" דופלקס גג, 5 חד', 

מושקע באזור המאירי.
שי, 050-3133287.

_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

 חדשה בשוק! במאירי! 
דופלקס! ניתן לחלוקה! 

4 חדרים + 2 חדרים בגג! 
מדרגות חיצוניות! מושקע 
ברמה גבוהה! "תיווך-קזן" 

054-8420522)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! באזור המאירי, 5 
חד', סלון ענק, מטופחת, 

1,650,000 ש"ח,
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 4 חד', ליד נחלת יצחק + 
אופציות קיימות + הכנסה, 

_____________________________________________)26-27(קומה 2מתוך 3, 03-9185046

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד' 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,450,000 ש"ח,
052-5752500)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! באזור המאירי, 
4 חד', ענקית, רק 1,450,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח, 054-9422194

 בלעדי! ברשי! 4 חדרים 
ענקית ומשוקעת + יחידת 
הורים + מרפסת מהסלון! 

1,410,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)26-26(_____________________________________________

 "ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן" 3 חד' + גג בטאבו 
מרכז העיר, 1,350,000 ש"ח.

שי, 050-3133287.
_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

 "ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן" 3 חד' במרכז העיר, 

1,230,000 ש"ח.
שי, 050-3133287.

_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

 שכונה ט', רח' בית אל 
המבוקשת, ק"4, מושכרת ב- 
2,200 ש"ח, רק ב- 640,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח. משה, 054-3255667

 בשכונה ו' החדשה, 
4.5 חד', 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת, 755,000 ש"ח
_____________________________________________)26-26(סוגדא נכסים 054-4490025

 בשכונה רמות, 4 חד', 
מעלית, ממוזגת, 2 מרפסות, 

ממ"ד, 1,188,000 ש"ח
_____________________________________________)26-26(סוגדא נכסים 054-4490025

 שכונה ג', דירת 3 חד', 
מחולקת, מושכרת ב- 3,100 

ש"ח, רק ב- 615,000 ש"ח.
_____________________________________________)26-26(משה, 054-3255667

 שכונה יא' דירת 3 חד' 
מחולקת ומושכרת ב- 4,600 

ש"ח, מחיר מציאה. משה, 
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 שכונה ד', רח' סנהדרין 
הטוב, דירת 3 חד', מושכרת 

ב- 1,800 ש"ח, מעולה 
לחלוקה, רק ב- 490,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח. משה, 054-3255667

 שכונה ה', רח' מינץ, 3 
חד', מושכרת ב- 2,100 רק 

615,000 ש"ח. משה,
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 דרך מצדה, 3 חד', קומה 
1, 78 מ"ר, מעולה לחלוקה, 

רק 640,000 ש"ח. משה, 
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 רח' רחבת הראל דרי, 
3 חד', ק"3, מושכרת ב- 

1,800 ש"ח מעולה לחלוקה, 
רקב - 570,000 ש"ח. משה, 

054-3255667)26-26(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, 3 
חד', 84 מ"ר, ממוזגת, מעלית, 

מושכרת, 780,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(סוגדא נכסים 054-4490025

 במתחרד 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה ל- 4 יח'.

_____________________________________________)W)26-26 נדל"ן, 052-5914047

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

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

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)26-26(_____________________________________________

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

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)26-26(_____________________________________________

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

830,000 ש"ח. W נדל"ן, 
052-5914047)26-26(_____________________________________________

 במתחרד הרצל, 3 חד', 
קומה 3, משופצת, 990,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח. W נדל"ן, 050-3333505

 באזור עזרא/דמשק-
אליעזר, קומה שלמה, 210 
מ"ר, מחולקת ל- 4.5ח' + 

יחידה גדולה + מרפסת 
ענק, ק"ג, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר מחולקת לדירת 3 ח', כ- 
80 מ"ר + יחידת דיור גדולה, 
ק"ב + מעלית, 2,300,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 מציאה באזור רש"י 
דירה כ- 50 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 יחידות חדשות, רק 
1,260,000 ש"ח, הסכם 

שיתוף. תיווך,
050-9777755)26-26(_____________________________________________

 בהשלושה, ק"ג, 60 מ"ר 
+ אופ' בצד ובגג, 1,650,000 

ש"ח. "מוטי פורינדליך"
03-6444025)26-26(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר למשכיר לא דמי 

מנוי, פרסמו וכנסו
dira4me.co.il)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 82 מטר 
בז'בוטינסקי רחוק מאוד 

מהכביש, כניסה מפ"כ שכנים 
אברכים + אפשרות למעלית, 
1,380,000. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בבלעדיות! 3 
חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

 באבן גבירול - סוקולוב 
מחולקת, 3 חדרים, 
80 מ"ר + סוכה על 

רלסים 12 מ"ר + 
יחידת דיור 20 מ"ר, 

משופצות ומושקעות, 
ק"א, 1,880,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בבירנבוים, 130 מ"ר 
מחולקת, 3 חדרים, 75 
מ"ר + סוכה, משופצת 

+ יחידת דיור, 2 חדרים + 
משרד, כולם משופצות 

ומושכרות, ק"ב + 
מעלית, מיידי, 2,100,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 לזריזים! בז'בוטינסקי 
2.5 חד', 1,199,000 

ש"ח *ברבי עקיבא 4 חד' 
+ סוכה *ביונתן, 3 חד', 

ק"א, מטופחת *בטבריה, 
3 ענקית + אופציה 

*בסמטאות הרב שך, 
2 חד' כחדשה *"אלוני 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 052-7610603

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר, 
ק"ק, מחולקת לדירת 4 חד' 

+ דירת 2 חד' + מחסן, מצב 
מעולה, 3,000,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בז'בוטינסקי, 60 מ"ר, 
מחולקת ל- 2, מושכרת ב- 

4,600, רק 1,270,000, גמיש. 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 מציאה בלעדית באזור 
מהרשל דירה מחולקת 
לשני יחידות דיור, רק 

1,250,000 ש"ח למזומן 
בלבד בלעדי "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56,
,03-6166105
054-8483810)26-26(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! 5 חד', דו 

משפחתי + זכויות, 
4,000,000 ש"ח 

מפתחות אצל
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 

105 מ"ר בנוי + 160 
מ"ר גג, עם נוף מדהים 

עד הים!! + חניה -- בית 
פתוח!! - למבקרים ביום 
שישי יג' תמוז )7.7.17( 

בשעות 10:00-11:00 
- לל"ת!!! "מקסימום" 

054-4340843)26-26(_____________________________________________

 פנטהאוזים מובחרים 
במבחר אזורים, החל מ- 

2,700,000 ש"ח תוכניות 
במשרד "מוטי פורינדליך" 

03-6444025)26-26(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,190,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

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

053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית, 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באמרי-ברוך, דירת גג, 
125 מ"ר, 4.5 חדרים 
+ 60 מ"ר מרפסות, 

חזיתית, 3 כיווני אוויר, 
קרוב לעזרא ולויז'ניץ, 

ניתנת לחלוקה בקלות. 
_____________________________________________)26-26(מקסימום 052-2452820

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,450,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
דופלקס 160 מ"ר ניתן 

לחלוקה. "מוטי פורינדליך" 
03-6444025)26-26(_____________________________________________

 למבינים!!! בבן-גוריון/
מנחם בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים 

+ גג-גדול, ק"ד + 
מעלית + 2 חניות 

מקורות, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בנסנבוים המבוקש, 
דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 
מהיסוד + מעלית + 
חניה + יחידת דיור 

30 מ"ר, 3,150,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 דירת גג למכירה! 
בלעדי! ברמת אהרון 
אזור הוילות דירת גג 

נדירה, ק"ב ואחרונה, 4 
דיירים בבנין, 220 מ"ר, 6 
חדרים + גג ענק פתוח, 

מושקעת ומעוצבת 
מהיסוד ברמה גבוהה, 

חזית, 3 כ"א )+ 60 
מ"ר בעליית גג( + חניה 

פרטית, 4,200,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

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

מחדר מדרגות, חזית, 6 דיירים, 
2,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור גן ורשא, מיידית, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס 5.5 

חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
6 ח', ק"א, חזית + מעלית, 
2 כניסות, 2,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)26-26(נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ג', חדשה, 
מיידית! 5ח', ק"ב, חזית + 
י.הורים, 2,480,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

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

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

5791514)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, +5, 
ק"א, ענקית, מיידית. משה 

_____________________________________________)26-26(דסקל רי/מקס, 050-5926021

 בלעדי 5 ח' באזור חגי, 
קומה 4 ללא מעלית, 130 

מטר + גג בטו, 1,970,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)26-26(_____________________________________________

 באברמסקי, 6 חד', ק"ב 
+ מעלית, חניה בשפע, איכותי 
מאוד + סוכה, בבלעדיות נ.י.ל 

_____________________________________________)26-27(נכסים, 054-8433210

 בלעדי!! בעמי 
השקט, 5 חדרים, 105 

מ"ר, משופצת, חזית, 3 
כ"א, חצי קומה + מחסן 
כ- 25 מ"ר, 2,290,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 למבינים! בשמעון 
הצדיק, 5 חדרים, 

ענקית ומרווחת, חזית, 
3 כ"א, ק"א, משופצת, 
4 דיירים בבנין + חניה 
+ מחסן, 2,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי 
עקיבא, 5 חד', בנין 

מפואר, ק"ב, חזית, ב- 
2,050,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 052-8555594

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

אופציה גדולה להרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4 חד', גדולה, 110 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 באברבנאל אזור 
פרמישלאן בבניה 

מתקדמת, 4 חדרים, 
חזית בבניין מפואר 

ואיכותי, רק ב- 
1,600,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)26-26(נכסים, 050-4177750



ד’ - ו’ בתמוז תשע”ז  28-30/6/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

לפרסום
בלוח

03-6162228
 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

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

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

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

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן. 
לל"ת - 810,000 ש"ח,

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית 

ק"א אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

חיפה

 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 
3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

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

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

 ברח' רחל 3, ק"ד, 2 חד' 
+ הול ממנהלי עיזבון.

_____________________________________________)23-26(03-7557655, שרון

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ללא תיווך בז'בוטינסקי 
פינת הרב שך, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, עורפית, קומה ג' 
אחרונה )רעפים(, 1,320,000, 

054-8477179)24-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 במימון, 3 חד', 75 מ"ר 
+ סוכה, ק"ק, מצוינת 

לחלוקה/השקעה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)26-26(_____________________________________________

 באבוחצירא, 2.5 חד,' 
אופציה גדולה להרחבה, 

ק"ק, פינוי מיידי, 
1,200,000 ש"ח. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)26-26(_____________________________________________

 בביאליק, 2.5 חד', 
65 מ"ר, חזית + סוכה, 

1,250,000 ש"ח. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 
ענקיים כ- 70 מ"ק, 

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)26-26(_____________________________________________

+5 חדרים

 דירה בירושלים בשמואל 
הנביא )דושנסקי( מינוס חצי 

20+40 מ"ר + טאבו, ירד 
המחיר - 1,250,000, ללא 

_____________________________________________)25-28(תיווך, 050-4125213

 5 חד' בקמינץ + יח' דיור. 
_____________________________________________)26-26(תיווך משה, 054-9388085

+5 חדרים

 באשר וולך, 3 חד', קומה 
אחרונה + תב"ע מאושרת על 

הגג. תיווך משה,
054-9388085)26-26(_____________________________________________

 בשד' נווה יעקב, 3 חד', 
תב"ע מאושרת, כניסה מיידית. 

_____________________________________________)26-26(תיווך משה, 054-4388085

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

פנטהאוזים ודירות גן

 בכפר אברהם, דירת גג, 4 
חד' + יחידת דיור גדולה, חניה 

ומעלית, 050-6925400.
_____________________________________________)FOX)25-28  נדל"ן

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

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

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

להרחבה. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)26-26(בועז' 052-3500040

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

מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)26-26(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

 ללא תיווך, בשלוש 
השעות, 4.5 חדרים, חזית, 

100 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 
מעלית וחניה, 1,650,000, 

054-5395460)26-26(_____________________________________________

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק, מסודרת, 

מפרטי, 
054-5561500)26-33(_____________________________________________

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

מעלית, משופץ. תיווך,
050-4144602)26-26(_____________________________________________

 באזור הרצוג ענקית! 4 
גדולים + מרפסות, סלון ענק, 
ק"ג, חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 באלישע, 4.5, שמור 
ה+ מרפסות, ק"ג, 3 כ"א, 

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

053-3128884)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)26-26(_____________________________________________

 באזור עוזיאל בבניה, 
4ח', 85 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

חזית! 1,730,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בעלי 
מלאכה, 4 חד', 90 מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, משופצת 

+ א.להרחבה, 3 כ"א, 
סלון ומטבח גדולים, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בבנין חדש בשיכון ה', 
4 חד', מרווחת + מרפסת 

שמש גדולה, 95 מ"ר, ק"6 + 
מעלית, נוף פתוח, מושקעת 

מאוד + משרד 11.5 מ"ר 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
קובלסקי, 4.5 חד', ק"ג, 

כ- 115 מ"ר, משופצת 
מהיסוד + יחי' הורים + 
מרפסת שמש + מחסן 

גדול בנוי, רק 1,620,000 
ש"ח. תיווך,

050-9777755)26-26(_____________________________________________

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

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 בקוטלר, ק"א, חזית, 
4 חד', 100 מ"ר, משופצת, 

1,950,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 באזור שמעיה בבניה, 4 
חד', תוכניות במשרד. "מוטי 

_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

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

2,190,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 בלעדי בקרית הרצוג, 
4.5 ח' באזור שקט, קומה ב' 

+ מעלית + חנייה בטאבו, 
משופצת, 3 כ"א, 1,630,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בהרי גולן, 4 חד' + 
אופציה מיידית ומעשית, 

ק"א + סוכה + חניה, חזית 
בבלעדיות נ.י.ל. נכסים,

054-8433210)26-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 80 מ"ר, 
משופצת, מצב מצוין, ק"א, 

חזית, 3 כ"א, 1,690,000 ש".ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

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

כולל רשיון 48 מ"ר, מטבח 
חדש, אופציה למעלית. 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

2,490,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בדניאל, 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשלוש-השעות, 4.5 חד' 
יפה + מעלית וחניה בטאבו, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

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

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 ענקית 
עם מרפסות, 105 

מ"ר, חזית, 3 כ"א, 
ז.לשיפוץ אפשרות 

לחלוקה ליחידות, ק"ב, 
פינוי מיידי, 1,760,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 באזור דובק, כ- 4 
חד' מסודרת ויפה, 3 

כ"א, סוכה + מעלית, 
1,650,000 ש"ח, 

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

054-8483810)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר, 1,800,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)26-26(הקריה, 050-3000121

 בביאליק, 4 חדרים + 
מ.סוכה, 75 מ"ר, ק"א, 

משופצת ושקטנה + 
גנרטור.

"מקסימום-נדלן"
054-4340843)26-26(_____________________________________________

 בהתנאים, 3 חד', ק"ק, 
משופצת, סלון וחצר ענקיים, 

סוכה, 1,550,000 ש"ח. תיווך, 
055-6770859)26-29(_____________________________________________

 באזור נויפלד, 3 ח', ק"ב, 
חזית + מעלית + א.בניה 

ל- 40 מ"ר נוספים, 1,580,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות! בבן-
זכאי, 3.5, מסודרת, ק"ב, 3 

כ"א + חניה, 1,680,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור סירקין, 3 ח', 
60 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

1,480,000 ש"ח.
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
במיקום ובמצב מעולה. 

"מקסימום"
052-2452820)26-26(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 3.5 
חד,' 75 מ"ר, ק"ג + א.בגג 
בטון, משופצת, 1,650,000 

ש"ח. *ברח' הרצוג, 3.5 חד', 
95 מ"ר, ק"א, חזית + חניה, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בדסלר, 3 חד', משופצת, 
ק"א, חזית, 1,690,000 ש"ח, 
גמיש. *בבן זכאי, 3 חד', 75 

מ"ר, ק"ב + חניה, מטבח 
חדש, 3 כ"א, 1,680,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בדסלר, 3 חד', משופצת, 
ק"א, חזית, 1,690,000 ש"ח, 

גמיש. *בבירנבוים, 3 חד,' 
65 מ"ר, ק"ב, שמורה, חזית. 

_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 חדש בשוק, במנחם בגין, 
קרוב למכון מור, 3 חד', קרקע 

+ אופציה לבניית 44 מ"ר, 
מיידי. רי/מקס, משה דסקל, 

050-5926021)26-26(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמור היפה, 

ק"ב עם מעלית, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

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

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ע"י רוזנהיים! 3 ענקית, 
ק"ב, חזית, א.הרחבה גדולה, 

פינוי מיידי. תיווך עולמי,
050-4129019 ,03-6167744)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים גדולה, קומה 3, 80 

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"ב, 
050-4122744)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חד', ק"א, 
מעלית, 70 מ"ר, 1,500,000, 

גמיש. תיווך עוצמה,
052-7113508)26-26(_____________________________________________

 במצליח, 3 חד', ק"ד, 
אופציה, 1,260,000. תיווך 

_____________________________________________)26-26(עוצמה, 052-7113508

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ב, 
65 מ"ר, אופציה, 1,350,000. 
_____________________________________________)26-26(תיווך עוצמה, 052-7113508

 במינץ בבנין חדיש, 
3 חד', משופצת ברמה 

ומושכרת ב- 3,500 לדייר 
איכותי, רק ב- 1,050,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל אזור 
פרמישלאן בבניה 

מתקדמת, 3 חדרים, 
ענקית, כ- 80 מ"ר, 
3 כיווני אויר, קומה 

ראשונה, ב- 1,400,000. 
להב נכסים,

050-4177750)26-26(_____________________________________________

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)26-26(_____________________________________________

 במכבים, ענקית, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

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

_____________________________________________)26-26(מקס ב"ב, 050-4122744

 בעלי הכהן, ק"ב, חזית, 
3 חד', שמורה + מעלית, 

1,580,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 בבילו בבניה, 3 חד', 
יפיפיות החל מ- 1,550,000 

ש"ח. "מוטי פורינדליך"
03-6444025)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', קומה 
ב', בז'בוטינסקי, עורפית 

לבני-ברק, מסודרת אפשרות 
לסדרת את הדירה בקלות, 

3.5, מיידי. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, 
משופצת מהיסוד, 65 מטר, 
קומה ב', 1,340,000. תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב, 054-5500263

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת 1,540,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד 3 
חד', ק"ק, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשיכון-ה', 3 חד', יפה 
+ מעלית, מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חדרים, משופצת חלקית, 

ק"ב, כ- 70 מ"ר, חזית, 
מיידי, 1,385,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, משופצת חלקית 

גג, קומה אחרונה, גג בטון, 
1,390,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121 ,054-847222)26-26(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה נוחה, 

רק 1,290,000 גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)26-26(הקריה, 050-3000121

 קרית הרצוג מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

990,000 במזומן!!! נדל"ן 
_____________________________________________)26-26(הקריה, 054-8472222

 באזור רד"ק, 2.5 
גדולה, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

1,650,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)26-26(נכסים" 03-5791514

 בקוטלר, 2.5 ענקית, 77 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,530,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" -03
053-3128884 ,5791514)26-26(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופציה בצד 

35 מ"ר ובגג בטון, שמורה 
1,440,000 ש"ח. *בז'בוטינסקי 
עורף, 2.5 חד', 65 מ"ר, ק"א, 

מסודרת, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' ברביעיות, 2.5 
חד', 60 מ"ר + חצר גדולה 

א.הרחבה עד 150 מ"ר, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל
 בהרצוג, 10 חד', 280 

מ"ר בנוי + 200 מ"ר חצר, 2 
יחי' מושכרות. רי/מקס משה 

_____________________________________________)26-26(דסקל, 050-5926021

 בידך נכס בטבריה? 
מעוניין למכור? ברשותינו 
לקוחות רציניים לעסקה 

מיידית!!! א.א נכסים,
052-7131584/3)26-26(_____________________________________________

 ברח' דוד אלעזר, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת + מרפסת 

סוכה במחיר הזדמנות! א.א 
נכסים, 052-7131584/3 ועוד 

_____________________________________________)26-26(מבחר דירות!

 בהזדמנות! באיזור 
מבוקש במתחרדים, 3 חד', 
ק"א, משופצת מהיסוד + 

ממזוגת, רק 490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26(א.א נכסים, 052-7131584/3

 גבעת זאב מבחר 
קוטג'ים/בתי ודו משפחתי 

כוילה, 220 מ"ר, משופץ + 
מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)26-26(מאור, 02-5730077

 רמות ד': קוטג' 4 חד' + 
חצר פרטית + מרפסות, כ"פ, 
נוף, משופץ, במחיר מציאה!!! 

_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית יובל צמוד לבית 
וגן ברחבו בורוכוב, 5 חדרים, 
קומה ב' + טרסה 60 מ"ר, 

_____________________________________________)26-26(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 בנוף-רמות: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול-"אוהל יוסף"! 1,930,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)26-26(_____________________________________________

 בעוזיאל פונה לנוף 
המרהיב של ירושלים, 5 חדרים 

כחדשה + טרסה ענקית, 
משופצת קומפלט, מפתחות 
_____________________________________________)26-26(במשרד צימוקי, 02-5638221

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 

גדולים + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף + מחסן והסקה, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
יחיד ומיוחדת, 4 חד' + 

פינת אוכל ומרפסת סוכה 
18 מ"ר לנוף, ק"א, הסקה, 
מושקעת ומוכנה לכניסה, 

למביני עניין!!! תיווך מאור, 
02-5730077)26-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)26-26(מאור, 02-5730077

 ברמות א': 4 חד' 
מחולקת ל- 2 יחידות המכניס, 

5,900 ש"ח לחודש, ק"ב, 
1,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

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

+ פינת אוכל וגינה 60 מ"ר, 
משופצת כחדשה, פרטיות, 
גישה ללא מדרגות, לזריזים! 

_____________________________________________)26-26(תיווך מאור, 02-5730077

 קטמון הישנה, רח' החי"ש 
המבוקש! 4 כיווני אוויר! בבית 
ערבי דו קומתי 3 חד', 85 מ"ר 
+ מרפסת 25 מ"ר, לשימור, 

ק"א ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 
בחלקה זכויות בניה, המבנה 

כלול בתוכנית תמ"א 38, 
במחיר מעולה!!! תיווך מאור, 

02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת מרדכי, שח"ל 
לעמק הצבאים, בקומת 

כניסה גבוהה, ללא מדרגות! 
3 חד' + פינת אוכל ותב"ע 
מאושרת להרחבה, מיידית, 

כל הקודם זוכה! תיווך מאור, 
02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת זאב מרכז, 3 חד' + 
מרפסת 70 מ"ר ופינת אוכל, 

ק"א במיקום מרכזי ואישור 
הרחבה מיידי! במציאה!!! 
_____________________________________________)26-26(תיווך מאור, 02-5730077

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

ת.ב.ע., 1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

FOX  נדל"ן בכפר 
אברהם, דירת גן מחולקת, 

מיקום מצויין לרציניים בלבד, 
050-6925400)26-26(_____________________________________________

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

מרפסתשמש בבניין מפואר, 
03-9301122)26-26(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)26-26(3 מרפסות, 03-9301122
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

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

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

פתח תקווה

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

 בעמי, 4 חד', ק"א, 
משופצת, חזית, 5,500 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ, 03-5797756,

050-5308742)22-22(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים

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

054-8194748)23-26(_____________________________________________

השקעות

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

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

בני ברק

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

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

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

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

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

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

חנויות
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)24-27(_____________________________________________

אלעד

4-4.5 חדרים
 4 חד' בעובדיה 6 ליד 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-7188368)24-27(_____________________________________________

 חדר ליחיד מרוהט 
קומפלט, בדירה עם שותף, 

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

עמנואל

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

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

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

 מציאה להשקעה, קרקע, 
רווח מובטח, השקעה מצויינת, 

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

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

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

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

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

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לטווח ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-30(_____________________________________________

 במינץ, 3 חד' + מרפסות, 
גדולה ומרווחת, 80 מ"ר, 

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

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

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

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

ומסודרת, 3,300. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 050-4156080

054-8474843)26-26(_____________________________________________

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

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

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

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

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

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חדרים בגני 

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

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

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

052-6233387)25-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

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

_____________________________________________)25-26(ירושלים, 052-7624315

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

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

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

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 מחסן מעל 400 מטר, 
כניסה נפרדת + חניה, 

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

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

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

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

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

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

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

 יחידות נופש, לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מטר + משחקי חצר, 
 ,04-6980913 ,050-8566778

050-2187690)23-26(_____________________________________________

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

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

050-3327788)24-27(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 כפר אברהם )צירלסון(, 
3 ח' + מ"ש + מעלית 

)מושכרת ב- 3,500 ש"ח, עד 
5/2020 - מחיר 1,350,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח, 050-4811122

 בדף היומי, 3 ח' + חצי, 
2 שרותים, מזגנים, ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח,

050-4811122)26-26(_____________________________________________

 2 מציאה!! 2 ח', ק"ב, 
אפשרות פינוי בינוי, רק 

970,000 ש"ח, 050-6610501 
050-4811122)26-26(_____________________________________________

דופלקסים

 בן יהודה, 155 מ"ר, 
דירה בקומה ומיוחדת + גג, 

2,500,000 ש"ח,
050-3528252)26-26(_____________________________________________

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

נוספת להשכרה 2,500,000, 
_____________________________________________)26-28(טל': 054-6579789

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)26-26(מ"ר מרפסות, 03-9301122

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

_____________________________________________)26-26(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)26-26(מ"ר, 03-9301122

 בכפר אברהם, דירת גג, 
5 חד', יפהפייה, 110 מ"ר 
של פינוק עם 80 מ"ר גג, 

1,650,000 ש"ח. רחלה,
,052-3524841

052-3506176, אסתי ג'ובני 
_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 במנדלסון, דירת גג, 5 
חדרים, משופצת, מרפסת 

שמש, ממד, מחסן פרטי עם 
חלון, גג 70 מטר, 2,150,000. 

אתי, 054-3320655, תיווך 
_____________________________________________)26-26(דרים טרגט

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

03-9301122)26-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)26-26(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)26-26(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)26-26(_____________________________________________

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

03-9301122)26-26(_____________________________________________

 בהרצל )שפירא(, 5 חד' 
+ מעלית + חניה + מרפסת 
שמש, רק 1,850,000 ש"ח, 

050-4811122)26-26(_____________________________________________

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

חנייה, חדר מתבגר, 1,850,000 
ש"ח, רחלה. 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)26-26(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו' 3, 

משופצת, יש שוכרים. רי/מקס 
_____________________________________________)26-26(משה דסקל, 050-5926021

 באיזור כפר אברהם, 
מעלית, חניה, מ"ש, סוכה, 

_____________________________________________)26-26(052-2948691, נטלי

 בחפץ מרדכי אזור ה- 93, 
4 חדרים, 94 מטר, משופצת, 

מעלית וחניה, 1,690,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)26-26(דרים טרגט

 בניימן, 4.5 חדרים 
,סלון גדול, ממד, מרפסת 

שמש, סוכה מלאה, מחסן, 
1,990,000. אתי,

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)26-26(טרגט

 בתשעים ושלוש 
המבוקש והיוקרתי, 3 

חדרים, 75 מ"ר, קומה 
ב', בבנין חדש + ממד 

+ מעלית + חניה, 
מעוצבת ברמה גבוהה. 

"מקסימום"
052-2452820)26-26(_____________________________________________

 בכפר אברהם, באונטרמן, 
3 חד', ק' 12, מעלית שבת 
ומרפסת שמש, 1,245,000 
ש"ח. רחלה, 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 בברעה, בכפר אברהם 
באונטרמן, 3 חד' ק' 12, 

מעלית שבת ומרפסת שמש, 
1,245,000 ש"ח. רחלה, -052

,3524841
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

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

1,530,000 ש"ח,
050-3528252)26-26(_____________________________________________

 למהירי החלטה בעמישב 
צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 

 FOX .מצויינת גם להשקעה
_____________________________________________)26-26(נדל"ן, 050-6925400

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

_____________________________________________)26-26(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)26-26(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 בברנדה צמוד לאחד 
העם! 3 חדרים + יחידה! 

משופצת מהיסוד! 
מאווררת, ממזוגת, שווה 
לראות! לפרטים נוספים: 
_____________________________________________)26-26(רם נכסים, 054-5566145

 בבן יהודה, 4 חד', 115 
מ"ר, פוטנציאל אדיר כ"א צפ' 

מז' מעלית וחניה בטאבו, 
מיידי, 1,600,000 ש"ח,

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

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 בבילו, 3 חדרים, חזית, 
גדולה ומרווחת, סלון גדול, 2 
מרפסות, 1,490,000, שווה 
לראות. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)26-26(תיווך דרים טרגט

 מציאה אמיתית! 
בבלעדיות בהאורים 

המבוקש! 2.5 חדרים, 
משופצת חלקית, 3 כיווני 
אוויר, ממוזגת, מסודרת, 
רק 1,195,000 לפרטים 

נוספים: רם נכסים,
054-5566145)26-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

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

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

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 במציאה ברחוב שפרינצק 
2 דירות מחוברות, 5 חד' בנוי, 

120 מ"ר. "תיווך-יעקב" נתן 
סלם, 058-4814555. יוסף 

_____________________________________________)26-26(אדרעי, 053-7203695

 )נכס מניב( בלוחמי 
הגטאות, 9 חד', קרקע הכולל 
יחידות דיור, מיידי... נתן סלם, 
058-4814555. יוסף אדרעי, 

053-7203695)26-26(_____________________________________________

 הרצל, דופלקס 90 מ', 4 
ח', פלוס חצר, ניתן לחלוקה, 

_____________________________________________)26-26(800 אלף, 050-3202551

 רחוב הנשיא, 3 חד', 
קומה נוחה, מצב טוב, נוף, 

_____________________________________________)26-26(640 אלף, 052-8045458

קריית מלאכי
 שלד של קוטג' פינתי, 
192 מ"ר, מגרש 230 מ"ר, 

1,518,000 ש"ח,
058-7701677)26-29(_____________________________________________

 בלעדיות! *בנחלת יצחק! 
4 חדרים + 3 מזגנים! מיידית! 
3,800 ש"ח *בשמעיה החרדי! 

3 חדרים + 2 מזגנים + 
מרפסת גדולה! 10.8

_____________________________________________)26-26("תיווך-קזן" 054-8420522

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

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

03-5799308)26-26(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבר כוכבא, דירת גן, 3 

חדרים, משופצת ברמה 
+ מרפסת + גינה מסביב 

לבית, ב- 4,200 ש"ח, 
052-7773526)26-26(_____________________________________________

 באזור עמיאל, דופלקס 
4 חד' משופץ ומפואר 

+ מעלית + חניה 
לכניסה מיידית, 5,500 

ש"ח בבלעדיות "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56,

054-8483810)26-26(_____________________________________________

 בהבנים בבנין חדש, 
5 חדרים, מושקעת, 

חזית, ק"ב כולל ריהוט + 
מעלית + חניה, 6,500 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

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

גג + ריהוט, מיידית המפתח 
_____________________________________________)26-26(ב"תיווך-אריה" 053-3172172

 באזור הרב שך סמטת 
אזר, 4 חדים, ענקית, 

קומה ראשונה, חזית + 
מעלית וחניה, מיידי! להב 

_____________________________________________)26-26(נכסים, 050-4177750

 בניסנבוים, דירת גג, 4 
חדרים, 3 + 1 + גג פתוח 
משופצת ומטופחת, ק"ג 
+ מעלית +  חניה, מיידי, 

5,500 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
ענקית, 4 חדרים + 

סוכה, מסודרת, 4 כ"א, 
ק"ג + מעלית + חניה, 

מיידי, 5,500 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 4 חד', 
110 מ"ר, משופצת כחדשה + 

סוכה גדולה, ק"ג, חזית, נוף, 
אוויר, 5,500 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 בהראשונים פנטהאוז, 
3 חד', קומה 5, בנין חדש 

+ מרפסות שמש, ממוזגת, 
מיידית, 3,800 ש"ח,

052-7671305)26-26(_____________________________________________

 במקובר, ק"א, 2.5 חד', 
80 מ"ר שמורה, 4,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26("מוטי פורינדליך" 03-6444025

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 יח"ד מרוהטת כחדשה, 
ממוזגת + מטבח, שקטה 

ליחיד/ה בגבורי ישראל,
050-6521476)26-27(_____________________________________________

 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ' רק 740,000. נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)26-27(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 3 חד' בעמנואל משופצת 
כחדש + 2 מרפסות + נוף 

מדהים, 1,450 ש"ח,
054-2300995)26-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, בפינצ'י! 3 
+ חדר ארונות, ש"כ, מזגנים, 
מרפסת סוכה ושרות, מעלית 

_____________________________________________)26-26(שבת, 050-8103369

פנטהאוזים ודירות גן
 FOX .'דירת גן, 3 חד 

_____________________________________________)26-26(נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-27ח(למבוגרת, 050-5952474

 להשכרה בית מאפה פעיל 
_____________________________________________)26-27(בב"ב, 050-7755442

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

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

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

.03-5791770
_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 חנות ברבי עקיבא 
באזור מרכז מאוד, ק"א, 

70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד + מיזוג, מיידי 
לתקופה ממושכת, רק 

7,200 ש"ח. תיווך,
050-9777755)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
לאוכל פלאפל וכדו' 

ברחוב ירולשים קרוב 
לרבי עקיבא, 25 מ"ר + 

גלריה כולל כל הציוד, 
חזית, מיידי, 5,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 להשכרה משרד לעבודה 
שקטה )לנשים(, בק.הרצוג, 

ממוזג + שרותים,
054-8417851)26-27(_____________________________________________

 להשכרה חדר/משרד 
באיזור גן ורשא, 15 מ"ר + 

שירותים, מיידי, 052-6485090, 
050-5931436)26-27(_____________________________________________

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

 וילה מקסימה לבין 
הזמנים, נקיה וממזוגת + חצר 

גדולה + בריכה )אינטקס( + 
טרמפולינה, מיקום מעולה, 

055-6624822)26-29(_____________________________________________

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

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

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

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

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

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

סיטרואן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

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

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

כרם בן זמרה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

055-9858585)19-41(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

לפרסום
בלוח

03-6162228

כפר יעב”ץ

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

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

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

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

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

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 צימרים במרכז +
בריכה פרטית + פינת חי 

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

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

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

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

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

לפרסום
03-6162228

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

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

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

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

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 050-4250702, גדי

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

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

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

 בחד-נס צימר מפנק + 
ג'קוזי + נוף לכנרת + קרוב 

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

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

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

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

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

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

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

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

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

 חופשה בצפת 
והסביבה - בין הזמנים, 

מגוון דירות נופש וצימרים 
לזוגות ומשפחות. יובל 

_____________________________________________)25-25(כהן, 050-2777611

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

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

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

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

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

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

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

 בקמפוס ישנם:
 מגרשי ספורט

 בתי כנסת
 מרחבים ומדשאות    אודיטוריום מפואר חדרי אוכל

רחבי ידיים  

מותאם למוסדות, 
 

סמינרים ומחנות קיץ

ניתן להזמין לינה בלבד

 פסטורליקמפוס 
לאירוח קבוצותבנתניה

 
 החל מ-200 עד 400 אורחים

יבניאל

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

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

טבריה

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

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

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

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

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

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

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

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

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

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

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

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

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

 בטבריה, דירת 3 חד' 
באיזור קרית שמואל, ק"ג עג 
10 מיטות, 400 ש"ח ללילה, 

מציאה, הקודם זוכה,
052-7113508)26-26(_____________________________________________

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלעך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת. 052-7117313

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________

 3 סויטות זוגיות 
מהחלומות, נוף בריכה 

מחוממת, מקורה, החל 
מ- 750 ש"ח ללילה. "אהבה 

בגבהים כרם בן זמרה"
050-7220147

www.gadiab.com)26-26(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

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

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-27(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
מומלץ!!!

052-7153475)26-29(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

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

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

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

יד שניה 
קונים

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

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

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

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

 משפחה ברוכה בירושלים 
זקוקה לארון בגדים במצב טוב 

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

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למפשחת אברך, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 מעוניינים לקנות בד ריפוד 
לעגלת סיטי מיני תאומים, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3164018

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

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

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

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעוניינים לקנות מזגן 
נייד במחיר סביר במצב מצוין, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעונין לקנות מחשב 
נייד במצב מצוין במחיר עד 

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

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

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

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסנוג טאצ' במצב מצוין 

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

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

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

_____________________________________________)24-25ח(053-3346080

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

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

_____________________________________________)24-25ח(054-8428615

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

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

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

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

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

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

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

_____________________________________________)24-25ח(052-2227070

 מקרר אמקור גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-7407070

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

_____________________________________________)24-25ח(052-8301256

 מכונת כביסה, 7 ק"ג - 
400 ש"ח, טל':

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

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

_____________________________________________)24-25ח(058-3240168

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

_____________________________________________)24-25ח(052-7156347

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

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

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

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

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

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

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

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

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

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

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

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

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

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

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

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

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

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

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

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

_____________________________________________)25-26ח(הודעה

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

 לנצרך דרוש תפילין 
)ספרדי( בדחיפות )של נפטר 

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

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

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

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

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

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

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

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

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

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-3537660

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין )ירושלים(, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 די.וי.די 7 אינץ', שמור 
כחדש + USB, ב- 135 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621123

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מדפסת משולבת כולל 
סורק ומכונת צילום 1510 
חדשה כמעט ללא שימוש, 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7183042

 מחשב נייד HP מיני 
10 אינץ + תכונות + מטען, 

כחדש, 500 ש"ח,
054-2423785)25-26(_____________________________________________

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

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

 תנור קינג שני תאים, 
מעולה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 תנור בילד אין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 פקס + מכונת צילום, 
HP, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בטריה לאופניים 
חשמליות, 300 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(7647337 להתקשר עד 16:00

 מטען לאופניים חשמליות, 
120 ש"ח, 052-7647337 

_____________________________________________)25-26ח(להתקשר מ- 13:00 עד 16:00

 רדיאטור חימום, 7 צלעות, 
70 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
80 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 12 
צלעות, 90 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
מפורק מרכב מאזדה 3, 

ב- 500 ש"ח, 03-9074725, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 תנור בילד אין - גומחה, 
דגם צרפתי באיכות, 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 052-4668429

 אוזניות שמע מטורפות 
במחיר מצחיק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בטל': 050-4146777

 נברשות נאון עגולות, יפות 
לסלון, בירושלים, רק 75 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8430281

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(30 ש"ח, 052-7171872

 אזעקה מיוחדת + שני 
שלטים, מנוע מהשלט, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(מירושלים, 058-3216830

 פלטת שבת לשני סירים, 
רק 50 בירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 home טוסטר אובן 
כחדשה, 3 מצבים, 35 ליטר, 

ב- 300 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 תנור חימום 3 מצבים + 
וונטה, בטחוני, מציאה, רק 

150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 רמקולים לרכב פיונר, 600 
וואט + תבניות, 300 ש"ח 

)מייצב מטח למערכות 250(, 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב קדמיים 
של פוקסל 440 וואט + 

קומפוננטים ושנאים, 400 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, לל 

_____________________________________________)25-26ח(אצלעות, טל': 054-8303051

 מכונת כביסה כחדשה, 
קונסטרוקטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 מייבש כביסה, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

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

_____________________________________________)25-26ח(052-7156347

 רמקול נייד מיני היפבוקס 
חיבור לנגן או סלולרי בלוטופ, 

_____________________________________________)25-26ח(99 ש"ח, 054-4783220

 פלטה חמשלית גדולה 
ל- 6 סיירם, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9985503

 מדפסת משולבת כולל 
פקס, סורק ומכונת צילום 
2645 חדשה כמעט ללא 

שימוש, 400 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-7183042

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

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

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

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

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

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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

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

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

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

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

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

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

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

_____________________________________________)25-32(שני, 050-6721743

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

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

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

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

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

אבידות

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

קולקשן עם בגד חדש ובנוסף 
בתוך השקית היו עוד קניות 

של תכשיטים ועוד דברים 
נוספים, אפשר לקבל ע"פ 

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

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

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

 נמצא ארנק קטן של ילדה 
באזור רבי יהודה הנשיא, הדר 

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

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

המוצא תבוא עליו הברכה נא 
ליצור קשר, לפל':

_____________________________________________)24-25ח(052-8212652

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

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

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

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

 אבדה מצלמת איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

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

_____________________________________________)25-26ח(052-7145526

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

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

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

_____________________________________________)25-26ח(052-7627628

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

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

 נאבדה מזוודה כחולה 
באוטובוס קו 350 מאשדוד 

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

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

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

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

 ה
הד

 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

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

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

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

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 HP מחשב נייד 10 אינץ 
כולל תוכנות +  מטען ותיק, 

כחדש, 450 ש"ח,
054-2423785)26-27(_____________________________________________

 פלטה חשמלית גדולה, 
ל- 6 סירים במצ בטוב מאוד 

_____________________________________________)26-27(בבני-ברק, 054-9985503

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
4 מדפים + מגירה, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, לא 
כולל סוללה ומטען, דרוש 

תיקון, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7432035

 תנור אפיה + כיריים, 
450 ש"ח, כחדש, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 450 ש"ח, מסך 
_____________________________________________)26-27ח(דק, 200 ש"ח, 053-3346080

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 תנור גז במצב מעולה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, טל': 054-7245911

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מסך מחשב דק, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ,

_____________________________________________)26-27ח(050-4119140

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה נקנה ב- 800 ש"ח, רק 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-8404243

 מכונת כביסה קריסטל, 
מצב מצוין, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7676402

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מאוורר טורבו 20", 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מכשיר פקס 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(HP, טל': 052-7156347

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 סדין חימום, חדש, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 אורגנית איכותית 
מתקפלת, מגומי, 85 ש"ח 
)במקום 150 ש"ח(, )ב"ב(, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8589574 בערב

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

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

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח, -054
_____________________________________________)26-27ח(4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד, -03

6749806)26-27(_____________________________________________

 הליכון מתקפל איכותי 
במצ במצוין, גובה 91 ס"מ, 

רוחב 49 ס"מ, 150 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4919299

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 תנור בילד אין לבן - 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347
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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

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-2421622

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 מכשיר נוקיה 208 מאושר 
מוועדת הרבנים, תומך רמי לוי, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 052-7168623

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מטען מגן לאיפון, חדש, 
805s מירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 גיטרה קלאסית כחדשה, 
 ,c7 יפהיפה + נרתיק, גולדין
_____________________________________________)25-26ח(ב- 480 ש"ח, 050-4149122

 נעליים סקטשרס, מידה 
38, נשים, שחור/אפור עם 

שרוך באריזה, רק 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7161090

 תרסיסים כולל מסגרת, 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות,   

3.15X1.29, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 תרסיסים, 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 תרסיסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלין וזמינים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)25-26ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 זוג מפוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(4831449

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלוקונת ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 052-2421622

 אופנים 20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924 )ב"ב(

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9784433

 כסא ומוט קפיץ לאופניים, 
100 ש"ח בשעות 13-16, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7647337

 מוט מתקפל אופניים 
חשמליות לכסא, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בשעות 13-16, 052-7647337

 צופר ואיתותים ואור ברקס 
לאופניים, 100 ש"ח בשעות 

_____________________________________________)25-26ח(13-16, 052-7647337

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 מנורה לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח, 050-9089110

 נעלי נשים השפפיס, 
חדשות, מידה 38, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 אופניים מידה 16, ב- 20 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7145348

 אופני הילוכים, 26, 
במצב מצוין, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145348

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול, חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7171872

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7966786

 תיק מזוודה שחור מידות: 
55X35X15, ב- 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7966786

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600336

 אופני הילוכים שימנו 
20 במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 050-9089110

 עליונית תחרה חדשה, 
מס' 42, שחור/זהב, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 070-4131038

 נעלי ניו בלנס נשי, 200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-4331038

 חלוק רחלי ברית, שבתי 
חדש, M, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(058-3289108

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 058-3289108

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)25-26ח(052-5708636

 גלגלים 20 אינץ, הילוכים 
וראלי, קדמי ואחורי, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 למסירה מחבת פסים 
כמעט חדש כולל מכסה, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7168623

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, לא חדישים מהשנים 

האחרונות, 8 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 זוג משקפי שמש איכותי 
ברמה, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

052-4227714)23-26(_____________________________________________

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

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

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
ירושלים במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 מיטת מעבר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(מעולה, 052-8162617

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 054-8411499

 ספריה לחדר ילדים מעץ 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 מיטה יהודית + מזרון + 
ארגז מצעים, מצוינת, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7366764

 מזנון באורך 2 מ' בצבע 
שחור עם זכוכיות - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9340317

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

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

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

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 ספה לחדר שינה )2 
מיטות(, 300 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7130020

 2 שידות עץ לבנות עם 
2 מגירות כל אחת במחיר 75 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח כל אחד, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצויין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא עם חלק 
פתוח וחלק עם דלת, 210 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת מגירות איכותי, 
גדולה, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)25-26ח(ברק, 052-5737813

 כורסא חשמלית כחולה 
אמריקאית, ריקליינר, שכיבה 

- עמידה לנכה כחדשה, 2,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח, 052-7611946

 שולחן אליפסה, נפתח 
לגדול + 6 כסאות, ריפוד 

קטיפה, במצב מצוין, אפשרות 
בנפרד. ספורת 2+3 מעור, 
_____________________________________________)25-26(בהזדמנות, 052-4227714

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-3286875

 שולחן פינת אוכל, עץ 
מלא, מידות מטר על 1.8 

מטר נפתח, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ספפה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)25-26ח(052-4668429

 ספה דו מושבית, שמנת, 
חדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח. טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 8 כסאות ויוטג חדשים 
לפינת אוכל, כל כיסא 150 

ש"ח, 052-4076070,
_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 ספר עור, 3 מושבים, 
צבע בהיר, איכותית, עץ חזק 

ומאסיבי על 5 רגליים, 380 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

תינוקות

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4")25-26ח(_____________________________________________

 עגלת טיולון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 עגלת שכיבה 2 מצבים 
"איזי בייבי", שחורה, כחדשה, 
בחצי מחיר - 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 058-3230089

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7611433, ירושלים

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8432271

 טיולון JOIE צבע כהה 
מצב כמו חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד, 052-5737813

■ 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

 גרפיקאית בעלת נסיון 
רב, מעוניינת במשרה חלקית 

_____________________________________________)25-26ח(באיזור ב"ב, 050-3143334

 מעוניין לעבוד במטבח 
בתור טבח/עזור טבח,

052-7663672
ar0527663672@gmail/com)25-26ח(_____________________________________________

 גבר עם פיגור שכלי מאוד 
קל, מעוניין לעבוד בנקיון, 

_____________________________________________)25-26ח(053-3123256

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)25-26ח(ניהולית, 050-4160390

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)25-26ח(משרד החינוך, 052-7633316

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4160390

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי!

_____________________________________________)26-27ח(050-4160390

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחנות, 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 ספריית עץ לחדר 
ילדים כחדשה, צבע חום 

אגס + מקומות ישיבה 
לשיעורי בית,

054-8527470)26-26(_____________________________________________

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב מצוין, י-ם, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-2633790

 ספריה לחדר ילדים, 
מצוינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 מיטה יהודית + מזרון 
איכותי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 ארון 3 דלתות מעץ מלא, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7156347

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

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, מידות 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-5705546

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

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 6 כסאות פינת אוכל, כל 
אחד, 60 שח בלבד, עץ מלא, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא של ספר/פאנית ב- 
500 ש"ח במקום 2,500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145450, 02-6649498

 שולחן עץ מלא, ללא 
שימוש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4110991

 מיטת תינוק כחדשה, 
צבע שמנת, 350 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול כחדש, מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול מפלסטיק במצב טוב 
מאוד + מזרון, חדש בניילון - 

250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 לול גדול מעץ, רק 270 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק כחדשה! 
צבע כתום + אפור, איטלקית, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-3073826

 כסא תינוק להרכבה על 
אופניים במצב מעולה, 100 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)26-27ח(054-9985503

 לול לבן מלבני מטר על 
חצי מטר עם מזרון איכותי, 

130 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא אוכל מתקפל, דר' 
בייבי, 80 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 054-8409126

 פלאפון, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלפון קומברה אלחוטי + 
מזכירה אוטומטית כחדש, 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-6389446

 טלפון סמסונג ומטען, 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 פלאפון סליידר מאושר של 
חברת סמסונג במצב מצוין, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-7119593

 פאלפון c2 במצב מצוין, 
ב- 20 ש"ח, תומך כשר,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600088

 פלאפון איכותי - 2 סימים 
+ פנס אחורי, ומגן - 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח()ב"ב(, 054-8589574 בערב

 חדש!!! שירות מזהה 
שיחה חסויה, רק 19.90 
ש"ח לחודש כמנוי שנתי,

052-7100896)26-27(_____________________________________________

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(כחדשה, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סולם 2 מ', חדש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כינור עבודת יד, חדש 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8404243

 נעליים מוקסין + אבזם 
עור אמיתי, חדש, מידה 44, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 054-8404243

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8454536

 שעון "מומנטוס" לגבר 
צבע זהב, 400 ש"ח נקנה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(800 ש"ח, 054-8404243

 פאה באורך בינוני, מעורב, 
פוני צדדי, שחור, מצב מצוין 
כמו חדש, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7167525 )י-ם(

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לספר בב"ב, 052-7600336

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 תיק גב out door כתום/
חום, 5 תאים, ריפוד ברצועות 

ובגב, לנשיאה רכה - 40 ש"ח,  
_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 זוג תוכונים + כלוב + 
מזון, ב- 100 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(03-5709465 )אחה"צ(

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח כל 

_____________________________________________)26-27ח(אחת, 054-8460913

 כלוב אוגרים כולל כל 
האביזרים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 מנורות תליה 3 יחידות 
לסלון או חדר שינה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מכשיר לסלט סלייסטר, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 70 ש"ח, 052-7156347

 10X70 משקפת גדולה 
BINOKUL חדשה, ב- 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 054-8445520

 נברשת לסלון, חדשה, 
יפיפיה מקריסטל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5925787

 72.5X1.10 חלון אלומניום 
ס"מ במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 052-7185586

 שמלת תחרה אפרסק, 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8460621

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 

45 ש"ח לכל הארבע, בב"ב, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7154392

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)26-27ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
24" טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח, 052-7966786

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42 שחור/זהב, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גמרות במחיר מוזל,
_____________________________________________)26-27ח(050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 058-3289108

 קופסא של כובע 
מפלסטיק, חדש! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 בגד אלגנטי לשמחות 
לנשים, מידה 46, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 שעוני יד לנשים במצב 
טוב - 20 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 תיק של laborsa תיק 
סמינר במצב חדש, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(03-6168168

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מגבעת )אברכים( חדשה 
בקופסה, 400 ש"ח, לאחר 

_____________________________________________)26-27ח(הנחות, 053-3150575

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 נעלי סניקרס חדשות 
מהקופסא במחיר מציאה, 60 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 200, 052-7144246

 נעליים של "ספרינג" 
מהממות!! כחדשות ממש, 

מציאה1 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7144246

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות לביכ"נ וכו', 

1.65X0.85, ב- 220 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 20 יח' של בלוק אייטונג, 
15 ס"מ, קרשים לבניה, 500 

ש"ח, בב"ב,  לפרטים:
_____________________________________________)25-26ח(052-7628985



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ד’ - ו’ בתמוז תשע”ז  28-30/6/2017 

לפרסום 
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

 בשכונת שעריה למעון 
בפ. תקווה, דרושות לשנה"ל 

הבאה, גננת, מטפלות למשרה 
מלאה, מטפלת לצהרונית, 

050-8757189)24-27(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד בשעות 
שנוחות? במשכורת מלאה 

בפוטנציאל אדיר?
050-4112499)19-26(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 שכר טוב!! עבודה 
בשעות גמישות, אפשרי גם 

_____________________________________________)20-26(כעבודה נוספת, 053-9673452

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למשרד פרסום מזכירה 
ומנהלת פרויקטים משרה 

מלאה, שליטה ביישומי מחשב, 
סביבה מאתגרת, העבודה 

בירושלים
workingoodv@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

לעבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631,

_____________________________________________)23-26(טל': 03-5447262

 למעון בגבעת שמואל 
גננות/מטפלות למשרה מלאה 
או חלקית 8:00-13:00, תנאים 

_____________________________________________)23-26(טובים, 050-7884864

 לגן בפ"ת דרושות סייעות 
וגננות לשנה"ל הבאה ולחופש 

_____________________________________________)23-26(הגדול, 050-5636364

 לשנה"ל הבעל"ט, דרושה 
סייעת צמודה, )משלב( בעלת 

תעודת חינוך מיוחד לילד בן 
3, לשילוב בגן ריגל בגבעת 

שמואל, לשמרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 077-5558232

 לגן ילדים בקרבת ב"ב, 
דרושות לשנה"ל הבעל"ט.

1. גננת קבועה לגילאי 3-4, 
מנוסה )3 שנים(.

2. גננת צהרון לגילאי 4-5 
מנוסה, שכר גבוה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 1533-7511558

 למעון ותיק בב"ב, 
דרושה מנלהלת בעלית 

ראש גדול, תנאים טובים 
למתאימה, קו"ח למייל:
korot0098@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 למעון חב"ד במרכז 
רשל"צ, דרושות מטפלות. 

054-6277016 )ניתן להשאיר 
)SMS)23-26(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן
בבני ברק, דרוש אופה

050-7755442 050-8227125)23-26(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
משרה מלאה תנאים 

מצוינים. באזור
רמת גן - ב"ב. עבודה 
_____________________________________________)23-27(קבועה. 052-6364614

 לאופטיקה ב"ב, 
דרושות עובדות, תנאים 

מעולים למתאימות, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 053-3182836

 לסוכנות ביטוח גדולה 
בגבעת שמואל, דרוש/ה, 

מכורן/ית, ידע במחשב, ללא 
נסיון, תנאים טובים, אבי, 

052-8653434)24-27(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 
3/יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן. נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית, קוח:
 ,oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)24-27(פקס: 03-7511199

 דרוש עובד לחנות 
למוצרי תינוקות בגבעת 

שמואל במשמרות,
052-4254111)24-27(_____________________________________________

 חנות משקאות בירושלים, 
בהנהלה חרדית מחפש מוכר - 

_____________________________________________)24-27(עובד כללי, 052-7615294

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד, שכר 

_____________________________________________)24-27(טוב למתאימה, 054-6622142

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושה מטפלת, 

תנאים טובים, 054-4499177, 
053-3119204)24-27(_____________________________________________

 דרוש דחוף אב בית למוסד 
חרדי לבנות, 5 שעות ביום 
מגיל +45, 050-4124967, 

03-5700706)24-27(_____________________________________________

 לחברת ביטוח גדולה 
בת"א, דרוש/ה פקיד/ה 

תפעול למלאה, קו"ח לפקס: 
03-9205309

office@malam-gemel.
com)24-27(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________
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chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 
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המ  העבודה כוללת: 
 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  

 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג
 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 

   ופעילות ליישום המסקנות
 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 

   את סדרי הבטיחות
 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 

   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   
   התעבורה

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)25-26(_____________________________________________

 דרוש עובד )בוקר/ערב( 
חרוץ לפיצריה באיזור גאולה, 
עדיפות לבעל נסיון, תשלום 

_____________________________________________)25-26(הוגן, 054-5538716

 עובדת אדמיניסטרטיבית 
לטיפול בתיקי-לקוחות )לא 

מכירות(, 08:00-16:00 
ברמת-גן, 050-2436777, מייל: 

adi31@rightscenter.co.il)25-26(_____________________________________________

 לרשת סופרים באזור 
המרכז, דרושות: *פקידות 
למחלקת גזברות - משרה 

מלאה. *קלדניות. *פקידה עם 
ידע בהנה"ח - ספקים,

תנאים טובים למתאימה, 
racheli@netivc.co.il :קו"ח

פל': 052-6817735
_____________________________________________)25-26(פקס: 03-5325668

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושות מוכרות - אצל 
בתיה, אחראית משמרת 

בוקר/ערב, נסיון חובה, רח' 
ירושלים 52 ע" עריית ב"ב, 

03-5792841 ,054-7212985)25-26(_____________________________________________

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

 לצרכניה בבת ים, 
קופאיות/סדרניות בוקר-ערב 

+ מחסנאי/סדרן לחצי משרה, 
שכר מעל המינימום,

052-6732122)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לרשת מזון חרדית בב"ב, 
דרושים אחראי מחלקת ירקות 

+ ירקנים מקצועיים,
054-8426800)25-26(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

הכשרה בתחום חנוך מיוחד ונסיון בפועל-חובה!
עבודה עם הרבה אתגר וסיפוק, 

ברשת ותיקה ומבוססת.

דרושה גננת לגן שפתי

קוח‘ לפקס: 03-9048221 
טל‘: 050-6528522 בין השעות 8:00-15:00

קו עיתונות דתית / 8113166 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ לשעה ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 מנהח"ש, סוג 3, פ"ת, 
נסיון בחשבשבת ומכפל, 

קו"ח ל-
ml1264@015.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושה קוסמטיקאית 
בב"ב, אפלטורית, 

סדיקורסתית וידע בליזר עם 
נסיון, 054-8417851

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 דרושה מזכירה בב"ב, 
שיווקית, כריזמתית, ידע 

במחשבים, תנאים טובים, 
054-8417851, קו"ח לפקס: 

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

עבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631, ט': 

03-5447262)26-29(_____________________________________________

 קורס מסובסד מטעם 
חברת סלקום עבור 

המעוניינים להצטרף 
למערך הסוכנים 

הקהילתיים, לפרטים 
והרשמה, בוקר: 

058-4700800. ערב: 
052-7111999)26-29(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למוסד לימודי בירושלים 
פקיד/ה, א-ד 8:00-14:30, 

6,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק 
דרוש/ה פקיד/ה לתחום 

הייבוא, משרת בוקר, 8,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 דרושה בב"ב מזכירה 
למשרד נדל"ן, רצוי ידע 

בהנהלת חשבונות, קו"ח 
_____________________________________________)26-26(בפקס: 03-8007050

 "לחלום של גן" בגבעת 
שמואל, דרושים/ות 

לשנה"ל הבאה: 1. גננת 
לגילאי טרום טרום )משרד 

החינוך(
2. סייעת בוקר/צהריים 

לגילאי מעון, תנאי עבודה 
מעולים, שכר גבוה,

052-7177524)26-29(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים, טל': -077

9002147, פקס:
072-2448465)26-29(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל
"עזרה-למרפא" לאנשים 

עם פיגור שכלי
1. מטפלים )במשמרות(
2. אח/ות )חצי משרה(

3. פיזיותרפיסט/ית 
)חלקיות משרה(

4. מרפא/ה בעיסוק 
)חלקיות משרה(

פקס: 073-2229988, 
מייל:

baitlachaim@Ezra-
Lemarpe.org)26-27(_____________________________________________

 דרושות נשים עם כושר 
שכנוע ועם אמבציה ורצון 

להצליח למכירת מוצר 
קוסמטי מהפכני חדשני,

055-6610818)26-26(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)26-29(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-29(למתאימה, 050-4499560/1

 סייעת לגננת/אחראית 
קבוצה, לעמון משפחתי ברמת 

אביב לגילאי 2-3, לשנה"ל 
הבאה, מנוסה ואחראית, 

050-4088034)26-29(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
לחנות המפעל אלדג בקרית 

אריה פ"ת, אפשרות לפנסיונר/
_____________________________________________)26-27(ית 052-8535523

 דרוש עובד עם נסיון 
לעבודה קבועה בהתקנות 

מיזוג אוויר בפרוייקטים,
052-7236748)26-29(_____________________________________________

 למעון יום בב"ב, דרושה 
אחראית צהריים עם נסיון 

במעון, לפרטים:
054-5841018)26-27(_____________________________________________

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי ומסודר + רשיון 
נהיגה )הילוכים/ידני(, משרה 

_____________________________________________)26-27(מלאה, 054-3090601

 לחברה סיטונאית 
בחולון דרושה מנה"ח 

סוג +2, יתרון לידע ונסיון 
בתוכנת SAP, אופיס 

וכן לחשבות שכר יתרון, 
קו"ח:

 Haim.c@Rekah.co.il
או לפקס:

.03-5508044
_____________________________________________)26-29(הסעות הלוך ושוב.

 דרוש עובד אחראי 
ואמין * ראש גדול, משרה 

מלאה, לחנות מכולת בב"ב, 
14:00-22:00, משרה מיידית 

054-7840987)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, גמישות 

_____________________________________________)26-27(בשעות, 054-5558835

 דרושות מטפלות 
למעון בתל-אביב, 20 

דקות מב"ב למשראה 
מלאה, עדיפות נסיון, 

052-8750036)26-27(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
בשעות הערב באיזור ב"ב 

בתנאים טובים,
03-5494080)26-29(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי, 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
לשנה"ל הבאה, לפרטים: 

054-4984209)26-29(_____________________________________________

 לגן פרטי בת"א דרושות: 
מטפלות וסייעות, מגיל 7 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-8119226, 
_____________________________________________)25-29(רבקה

 לקו חלוקה במרכז, דרוש 
נהג, רשיון ג', מעל גיל 24, 

052-6330175)25-26(_____________________________________________

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לטיפול 
בילדים בגילאי 2-13 בגבעת 

שמואל משעה 13:00, 5 ימים 
_____________________________________________)26-29(בשבוע, 050-3935525



בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!
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