
בס"ד יום רביעי י"א בתמוז תשע"ז  5/7/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

עוד 'אגף חרדי'
 ופתרון אין
/ עמוד 3

אושר: 70 הקצאות 
לבתי כנסת

/ עמוד 3

פתרון להלוואות 
החברתיות – ולא 

לגמ"חים
/ עמוד 3

מחירי הדרכונים 
הוזלו

/ עמוד 4

שערי מטבעות
יום ג', י' בתמוז תשע"ז 4/7/17

דולר ארה"ב « 3.5140
אירו « 3.9889
לירה שטרלינג « 4.5469
יין יפני « 3.1046
פרנק שוויצרי « 3.6414

פרויקט
מיוחד

עסקת הנדל"ן 
שמסעירה את 

ירושלים
/ עמוד 4

'אל על' תרחיב את 
חילולי השבת בבעלותה

חברת אל על אמנם נמנעת מלהוציא טיסות בשבת, אך כעת היא מתכוונת לרכוש את 

חברת התעופה 'ישראייר' המחללת שבת    כך יתבצע התרגיל שיקבל 'הכשר'

 / עמ'  3

מוגן ויעיל: שוק הסלולר 
הכשר מתפתח

מעלה  ה'מוגנים',  הטלפונים  שוק  ההתרחבות  רקע  על 
  ו'הדרן'  'נתיב'  הן  'ביזנס': החברות המובילות  בדיקת 
הכלים החדשים: מכשיר ייעודי המאפשר שיחות טלפון 
רשת  ידי  על  גם  המתאפשר  סינון  בלבד,  ווייז  ושירות 
וגם:    אלקטרוני  לדואר  רק  וחיבור  מסוננת  שאינה 

הכללים בחסידויות הגדולות / עמ' 2 

המכשיר הינו לאפליקציית Waze בלבד וסים חסום לחלוטין לשאר האפליקציות ולאינטרנט

אלפים כבר מתניעים ונוסעים בטוח עם מכשיר שמור ל-waze בלבד מבית הדרן
הטבה מיוחדת 

באפליקצית 
סלופארק

 30 & במתנה

0722-55-55-88
מ-370 ₪ בלבד מחיר מיוחד לרגל ההשקה

צאו לדרך!
ניווט בכל העולם 

ללא עלות
בלעדי בהדרן 

חיפוש קולי
אפשרות לעזרי נהיגה 
אפליקצית פנגו וסלופארק

חדש ובלעדי
בהדרן



WAZEמחירון

7 אינץ' 
ARM Cortex-A7 4 ליבות, 1500 מגה הרץ

LPDDR3 ,1.5 ג'יגה בית
8 ג'יגה בית
mAh 4000

מיקרו 
1280X800 פיקסלים

108.8 מ''מ - x 186.9 מ''מ x 8.7 מ''מ
283 גרם 

אנדרואיד 5.1

גודל המסך
מעבד
זכרון מערכת
זכרון אחסון פנימי
סוללה
סוג כרטיס סים
רזולוציית מסך
גודל
משקל
מערכת הפעלה

Tab A 7.0 SM-T285 

₪  790

גודל המסך 4 אינץ'
ARM Cortex-A7 4 ליבות, 1500 מגה הרץ

LPDDR3 ,1 ג'יגה בית
8 ג'יגה בית
mAh 1500

מיקרו 
480X800 פיקסלים

63.1 מ''מ - x 121.6 מ''מ x 10.8 מ''מ
126 גרם 

אנדרואיד - 6.0

גודל המסך
מעבד
זכרון מערכת
זכרון אחסון פנימי
סוללה
סוג כרטיס סים
רזולוציית מסך
גודל
משקל
מערכת הפעלה

J1 mini prime

₪  390

5.2 אינץ' 
4 ליבות cortex A53  1.2 Ghz1.5 ג'יגה בית, 

2 ג'יגה בית
16 ג'יגה בית
mAh 3100

מיקרו 
1280X720 פיקסלים

145.7 מ''מ - x 72.3 מ''מ x 8.1 מ''מ
159 גרם 

אנדרואיד 6.0

גודל המסך
מעבד
זכרון מערכת
זכרון אחסון פנימי
סוללה
סוג כרטיס סים
רזולוציית מסך
גודל
משקל
מערכת הפעלה

 j5 samsung galaxy

₪  690

שמור

י"א בתמוז תשע"ז 25/7/17

ברוך ברגמן

אהרן היה בדרך לאירוע משפחתי, שעה קלה לאחר 
מוקדמת  בשעה  שהחל  בכולל  יומו  סדר  את  שסיים 
שחוסר  אלא  בערב.   7 השעה  לקראת  והסתיים  בבוקר 
למקום  בדרכו  רבים  לעיכובים  הביא  בכבישים  ההתמצאות 
לחסדיהם  נתון  אהרן  עצמו  את  החופה, מצא  ובזמן שהחלה 

של עוברים ושבים שניסו לסייע לו בניווט אל היעד. 
האולם  את  אהרן  מצא  שיטוטים,  של  ארוכה  שעה  לאחר 
זאת  סיפר  כאשר  החופה.  את  פספס  כי  גילה  ואז  המיוחל 
לאחד מבני משפחתו, הלה סיפר לו לראשונה על מכשיר הוייז 
נוטים לחשוב  הכשר, עליו לא שמע עד אותו היום. "אנשים 
ולא  להלכה  גמור  בניגוד  היא  סמארטפון  מכשיר  שהחזקת 

מבינים שכיום יש פתרונות", אומר סוכן בחברת 'נתיב'.
לאחר  כפטריות  צצות  החלו  הן  האחרונות  בשנים  ואכן, 
למכשירי  חנות  אלו  בימים  תמצאו  רחוב  קרן  בכל  הגשם. 
סלולר חכמים באישור הרבנים. הצורך בשירותי הרשת לצד 
מכשירים  החזקת  אי  בדבר  הרבנים  הוראות  על  ההקפדה 
שאינם מפוקחים, יצרו כר נרחב עבור אנשי עסקים הפועלים 

בתחום, וכך נוצר הסלולר החכם המפוקח. 
עסקן  הדרן,  נתיב,  בשוק:  חברות  ארבע  פועלות  כיום, 
כל אחת מן החברות, מציעה את שירותיה הכוללים  ודלתא. 
ויסות  שונות,  בדרגות  הסלולר  למכשיר  תכנים  חסימת 
הרמטית  חסימה  מציעות  אף  וחלקן  ביישומונים  השימוש 

לשיחות הטלפון מהמכשיר. 
לרשת  חיבור  וצריכים  שעובדים  חרדים  מעט  לא  "יש 
המקוונת", מסביר אהרן, חרדי תושב בית שמש. "אני, כאדם 
באחת  משתמש  מקוונת,  תקשורת  חייב  עבודתו  שלצורך 
כמו  אהרן,  אצל  הרבנים".  בהוראות  עומד  אני  וכך  החברות 
אצל רבים מבין חברי קהילתו בבית שמש, הבחירה במכשיר 
כרטיס  אחד  לכל  "יש  בקהילה.  סיווגם  על  תשפיע  הסלולר 
חבר, אם אין לי חסימה בטלפון החכם, הם לוקחים ממני את 

כרטיס החבר והבנים שלי לא יתקבלו למוסדות".
בקהילה אחרת בעיר מקפידים לערוך סינון מיוחד מטעמם 
על כל מכשיר של אחד מחברי הקהילה. "צריך להבין שאם 
ידעו שיש לאחד החברים מכשיר שלא עבר אישור, מופעלות 
בקהילה  "לכן  תושב המקום.  זלמן,  סנקציות", מסביר  כנגדו 
שלנו יש סינון שלהם שהם מפעילים ורק לאחר מכן המכשיר 

מקבל אישור".
כך  שונות,  בדרגות  סינונים  קיימים  אחרות,  בקהילות 
לדוגמה בחסידות ידועה, המכשירים המקבלים אישור הם רק 
שיחות.  הוצאת  גם  מונעת  החסימה  אשר  'דלתא'  חברת  של 
ידבר  החסידים  אחד  שכאשר  רוצים  שהם  היא  לכך  "הסיבה 
בטלפון, הוא יעשה זאת עם המכשיר הכשר שיש לו, ולא עם 

מכשיר שנראה כמו אייפון", מסביר גורם העוסק בתחום.

המובילות: 'נתיב' ו'הדרן'
יישומים מבלי להתחבר  ניתן לעשות שימוש במגוון  כיום 
ואלו  בפקקים  להיתקע  שנוהגים  אלו  "כל  האינטרנט.  לרשת 
קיצור  דרכי  לחפש  שנוהגים  אלו  לפגישות,  לאחר  שנוהגים 
לרבים  כעת  מצטרפים  בדרכים,  להסתבך  שנוהגים  ואלו 
בחברה.  גורם  מסביר  הדרן",  של  וייז  במכשיר  המשתמשים 
על  הקפדה  תוך  משמעותית  בנוחות  נוהגים  כבר  אלו  "כל 
הרבנים  ועדת  של  המילה  מובן  במלוא  טכנולוגית  כשרות 

בהכוונת בית דין צדק בני ברק".
 waze המכשיר הייעודי של הדרן, מיועד אך ורק לגירסת 
להתמצאות בדרך הקצרה ביותר על פי נתונים מדיווחי תנועה 

ברמה  מעודכנות  מפות  משתמשים,  אלפי  ממאות  ליין  און 
יומיומית, חיפוש לפי שמות בתי עסק, כאשר המכשיר מאפשר 
גישה לוייז בלבד ללא הגבלה למשך 3 שנים וחסום לחלוטין 
לשאר האפליקציות ולשירותים מקוונים בכלל. עדכוני הגרסה 
מלא  ושרות  תמיכה  ניתנת  להם  אוטומטיים,  כמובן  הינם 
למתחרות,  בניגוד  כי  עוד  אומרים  בחברה  "הדרן".  במוקד 

כרטיס הסים של המכשיר עובד גם בחו"ל בצורה תקינה.
על  המתבסס  דומה  שירות  מספקים  'נתיב'  בחברת  גם 
סינון מרשתת לפי בחירת הלקוח. בחברה אומרים כי שירות 
וזמנם  עיניהם  על  החסים  יעד  לקהל  מיועד  נתיב  האינטרנט 
צרכיהם  לפי  ומסונן  מוגן  אינטרנט  שירות  לקבל  ומעוניינים 
הסינון החכם של  על טכנולוגית  המיוחדים. השירות מבוסס 
טכנולוגיות".  "סיימן  התוכנה  חברת  של  היוצר  מבית  נתיב 
האחריות  לגודל  המודעים  חרדים  מורכבת  שכולה  חברה 

והמשימה של שירות אינטרנט לציבור החרדי.
בשירות שמעניקה נתיב, ישנם שלוש רמות: רמת המחשב, 
רמת הספק ורמת הקו. בשירות נתיב, המחשב מוגן הן במשרד 
והן מחוצה לו. "אתה יכול לגלוש בבטחה הן ברשת הביתית 
מוגן",  אינו  עובד  אתה  בו  העסק  אם  ואפילו  במשרדית,  והן 
מסביר סוכן בחברה. "כמו כן אפשר לגלוש בבטחה גם ברשת 
אלחוטית או לוויינית, כאשר תמיד המשתמש יקבל את אותו 

שירות מסונן ללא תלות בצורת החיבור".
שנקרא  שירות  מעניקה  נתיב  הדרן,  וייז  לשירות  בדומה 
"נתיב דואר" המאפשר גישה לדואר אלקטרוני בלבד וכולל גם 
אנטי וירוס, סינון הודעות ספאם ורשימה לבנה במסגרתה יכול 

הלקוח לבקש לקבל דואר רק מרשימה מוגבלת של אנשים. 

כמה תשלמו?

ווייז הדרן:
 1 אינץ',   4 )מסך  מינימלי  מפרט  בעל   J1 mini prime

ג'יגה זיכרון מערכת( – 390 שקלים.
 2 אינץ,   5.2( בעל מפרט משופר   J5 samsung galaxy

ג'יגה זיכרון מערכת( - 690 שקלים
 5. אינץ',   7( גבוה  מפרט  בעל    Tab a 7.0 SM-T285

זיכרון מערכת( – 790.

נתיב - מוגן
סמארטפונים
 Samsung

S7 - 2790 ₪
A5 2017 - 1990 ₪
J7 2016 - 1590 ₪
J5 2016 - 1290 ₪

Lg
G4 )מחודש( - 1390 ₪

 k10 - 1490 ₪

samsung waze מכשיר
J1 mini prime - 370 ₪

₪ J5 2016 - 890

סים waze מוגן  36×20 ₪

samsung טאבלטים
T586 - 1990 ₪
T561 - 1590 ₪

בכל קניית מכשיר תקבלו גם מגן זכוכית ומגן סילקון מתנה 
)עד גמר המלאי(

מוגן ויעיל: שוק הסלולר
 הכשר מתפתח

על רקע ההתרחבות שוק הטלפונים ה'מוגנים', מעלה בדיקת 
'ביזנס': החברות המובילות הן 'נתיב' ו'הדרן'  הכלים החדשים: 
מכשיר ייעודי המאפשר שיחות טלפון ושירות ווייז בלבד, סינון 
המתאפשר גם על ידי רשת שאינה מסוננת וחיבור רק לדואר 

אלקטרוני  וגם: הכללים בחסידויות הגדולות 
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PB  י"א בתמוז תשע"ז 5/7/17 י"א בתמוז תשע"ז 45/7/17    י"ח בטבת תשע"ו 

הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית מכרה את שטחיה במערב 
ירושלים לקבוצת יזמים, בהם יזם חרדי, אך בירדן לא רואים 
בשכונות  היתר  בין  נמצאות  הקרקעות    טובה  בעין  זאת 

רחביה וטלביה ועמדו במוקד סערה בשנים האחרונות

עסקת הנדל"ן 
שמסעירה את ירושלים

אלי רובין 

רכישה  בוצעה עסקת  ספורים  חודשים  לפני 
במערב  דונם  כ600  של  בהיקף  אדמות  על 
וטלביה  רחביה  בשכונות  ביניהם  ירושלים, 
ומבני  מלונות  דיור,  יחידות  כ1200  יושבות  עליהן   –
וחלק  בגין  מורשת  מרכז  שלמה;  היכל  דוגמת  ציבור 
'ניות'  לשותפות  נמכרו  האדמות  ישראל.  ממוזיאון 
הכנסייה  ידי  על   – דוד  בן  משפחת  של  שבהובלתה 

היוונית האורתודוקסית.
בא  שהגיש  עתירה  בעקבות  נחשפה  הענק  עסקת 
כוחה של הפטריארכיה נגד עיריית ירושלים, בדרישה 
שזו תואיל להמציא אישור עירייה הנדרש לשם השלמת 
העתירה  המקרקעין.  רישום  בלשכת  העסקה  רישום 
להמצאת  ירושלים  עיריית  התמהמהות  בעקבות  באה 
כבר  מהכנסייה  רכשו  'ניות'  שותפות  הנ"ל.  האישור 
רכשו   2016 זכויות החכירה, אך באוגוסט  ב2011 את 

גם את הבעלות על הקרקע.
בין  הסכם  נחתם   1951 בשנת  כי  לציין,  ראוי 
)הוי  שנים  למאה  חכירה  על  לקק"ל  הפטריארכיה 
על  דבר שהקשה בשנים האחרונות   ,)2051 עד  אומר, 
בעלי הדירות באותן קרקעות, למכור את הנכס בו הם 
מחזיקים, אך עם רכישת הקרקעות על ידי 'ניות', יוכלו 

התושבים ליצור קשר ישיר עמם ללא תיווך קק"ל.

הזו בעין טובה. חברי  קיבלו את העסקה  בירדן לא 
היוונית  מהפטריארכיה  תובעים  ירדניים  פרלמנט 
זכויות  נמכרו  בה  העסקה,  את  לבטל  אורתודוקסית 
בעלות על כ-600 דונם בלב ירושלים. כמו כן, אף דרשו 
מממשלתם להתערב ולעזור בביטול עסקה זו. בתנועת 
הרשות  של  ממשלתי  דובר  מצטטים  ירושלים'  'לך 
לקריאה  שהצטרף  רישמאווי,  טאריק   – הפלסטינית 
הקהילה  של  "לפטריארכיה  כי  וקבע  העסקה  לביטול 
להגן  הרכוש,  שמירה  של  אחריות  יש  האורתודוקסית 
בשטחים  הנוצרית  הנוכחות  לחיזוק  בהם  ולהשתמש 

הפלסטיניים".
כמו כן, קרא לאחראי על ביצוע העסקה לבטל אותה, 
וקבע, כי מדובר בצעד ש"אינו משרת את האינטרסים 
העמידה  את  ובמיוחד  הפלסטיני,  העם  של  הגבוהים 
הקהילה  מקרב  אנשינו  ואת  שלנו  העם  של  האיתנה 
מהמרקם  נפרד  בלתי  חלק  הם  אשר  האורתודוקסית, 

החברתי הפלסטיני".
על  מספר  אורתודוקסית,  היוונית  בכנסייה  גורם 
בעיקר  בכירים,  כמרים  של  מצדם  פנימיים  לחצים 
מצפון הארץ, מאז נודע דבר העסקה. כמו כן, יש דרישה 
תיאופילוס  פטריארך  את  להדיח  נוספים  כמרים  מצד 
טוען,  מצדו  הפטריארך  זה.  הסכם  רקע  על  השלישי 
כי עסקה זו בוצעה ונחתמה כדת וכדין ואין כל כוונה, 

מניע, או יכולת לבטל את ההסכם הנ"ל.

רשלנות בזול
חברת מיבל הגישה תביעה כנגד רו"ח 
של  סך  לשלם  וחויבה  הפסידה  חלפון, 
20,000 ש"ח. מיבל שלחה לבא כוחם של רו"ח 
חלפון, 4 המחאות על סך 5,000 ש"ח כל אחת. 
ההמחאות היו מחשבון על שם חברת האופציה 
תכנון וניהול סיכונים בע"מ, ולא על שם חברת 
מיבל. בנוסף, ההמחאות היו לפקודת עורך דינם 

של חלפון ולא לפקודת חלפון בעצמם. 
ארבעת הצ'קים הנ"ל נפרעו במועדם ולאחר 
את  יפרעו  כי  למיבל,  בדרישה  חלפון  פנו  זמן, 
חובם בהתאם לפסק הדין הנ"ל, שחייבם כאמור 
דינה  זה נשלח לעורך  בהוצאות. מכתב דרישה 
מיבל  לא  ואף  הוא  לא  אך  מיבל,  חברת  של 

בעצמה, טרחו להשיב למכתב זה. 
תיק  פתחו  וחלפון  חלפה  כמעט שנה שלמה 

טרחה  לא  עתה  גם  מיבל.  כנגד  לפועל  הוצאה 
את  שלמה  כי  ולהסביר  לחלפון  לפנות  מיבל 
לרשמת  לפנות  והעדיפה  מכבר,  זה  החוב 
מיהרו  חלפון  "פרעתי".  בטענת  ההוצל"פ 
נפתח  בשגגה  ורק  נפרע  החוב  אכן  כי  להשיב 
על  הורתה  ההוצל"פ  רשמת  ההוצל"פ,  תיק 
סגירת התיק לאלתר ולבקשת מיבל, חייבה את 

חלפון בהוצאות בסך של 1,500 ש"ח. 
מיבל  בחרה  נסגר,  ההוצל"פ  שתיק  לאחר 
שתי  ובאמתחתה  חלפון  כנגד  תביעה  להגיש 
עליה  שהוציאו  הרע  לשון  היא  האחת  טענות. 
והשנייה,  ההוצל"פ,  תיק  פתיחת  בעצם  חלפון 
רשלנותה של חלפון גרמה לה אבדן זמן ונזקים. 
כולה.  התביעה  את  לדחות  החליט  ביהמ"ש 
ההוצל"פ  תיק  פתיחת  עצם  כי  קבע,  ביהמ"ש 

אינו לשון הרע. בהתאם לחוק לשון הרע, נקיטת 
פתיחת  ואף  תביעה  הגשת  כמו  משפטי,  הליך 
תיק הוצל"פ, בשונה לכאורה מהטלת עיקולים 
הרע  לשון  אינו  הוצל"פ,  באמצעות  כדין  שלא 
מוחלטת",  "חסינות  דין  לבעל  מעניק  והחוק 

כאשר הוא נוקט הליך כזה. 
של  השנייה  טענתה  את  אף  דחה  ביהמ"ש 
כי פעולתם של  ביהמ"ש,  כך  אין חולק,  מיבל. 
רו"ח חלפון, הייתה רשלנית. למרות שההמחאות 
חלפון  היו  אחרת,  חברה  של  מחשבון  נמשכו 
צריכים לדעת כי מיבל פרעה את חובה במלואו. 
יחד עם זאת, ברור כי למיבל יש "אשם תורם" 
העובדה  שגוי.  הליך  באותו  מבוטל,  לא  וחלק 
שמיבל לא טרחה להשיב לאותו מכתב דרישה 
לפני  זמן  הרבה  אצלה,  שהתקבל  מודה  שהיא 

פתיחת התיק, עומדת בעוכריה. 
"סביר להניח כי במענה ברור ופשוט למכתב 
ההתראה בו התובעת הייתה מפרטת וטוענת כי 
ההוצל"פ  תיק  פתיחת  מכבר,  זה  שולם  החוב 
אשמתה  כי  נאמר  אם  אפילו  נמנעת".  הייתה 
לא  מקרה  שבכל  הרי  מכרעת,  אינה  מיבל  של 
לה  נגרם  נזק  איזה  להוכיח  מיבל  הצליחה 

מרשלנותם של רו"ח חלפון. 
הרע  לשון  עילת  היא  הטוב,  בשמה  הפגיעה 
שכבר נדחתה ואובדן הזמן לא הוכח ומיבל אף 
לטובתה,  שנפסקו  הוצאות  באותן  "פוצתה" 
בלשכת ההוצל"פ. למרות דחיית התביעה וככל 
פסק  לא  חלפון,  של  רשלנותם  בגין  הנראה 

ביהמ"ש הוצאות לטובתם.

שמואל בן צבי 

שר  בהסכמת  האחרונים  בימים  אישרה  בכנסת  הכספים  ועדת 
ההצעה  פי  על  הדרכונים.  אגרות  הפחתת  את  דרעי  אריה  הפנים 
שאושרה, דרכון שיונפק בלשכות המשרד במהלך השנה יעלה 265 שקלים 
שקלים   155 יהיה  המחיר  החורף  בחודשי  המחיר:  יוזל  ברשת  כאשר 
ובחודשי הקיץ 245 שקלים. נוסעים שיבקשו להנפיק דרכון ברגע האחרון 

בנתב"ג ישלמו 800 שקלים במקום 1105 שקלים הנגבים כיום.
שר הפנים בירך על הורדת המחירים ואמר כי לדעתו, "זו תהיה תרומה 
נוספת להורדת יוקר המחיה. אני רוצה לברך את ח"כ משה גפני, יו״ר ועדת 

הכספים, על ההירתמות והסיוע להעברת ההחלטה החשובה".
בתקיפות  בדיון  הבהיר  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  זאת,  עם 
כי אין בכוונתו לאשר לרשות האוכלוסין את התעריפים החדשים שנקבעו 
לחידוש והנפקת דרכונים. "אני לא אסכים לכך שאדם שנזקק לדרכון חדש 
באופן דחוף בגלל מקרה חירום, יצטרך לשלם 825 שקל בנתב"ג ועוד עם 
תוקף לשנה אחת. לא הסכמתי לזה קודם, ואני לא אסכים לזה גם עכשיו. 

לא אאשר סכום כזה", אמר גפני.

בדיון שנערך בוועדת הכספים אושרה הוזלה של 
שמשלם  למי  נוספת  והוזלה  הדרכונים  מחירי 
דרך הרשת  "בחודשי החורף המחיר יהיה 155 

שקלים ובחודשי הקיץ 245 שקלים"

מחירי הדרכונים הוזלו 

שאלה: שכרתי דירה, סגרנו על מחיר ולחצנו יד אבל לא חתמנו על חוזה, 
או שחתמנו על חוזה עם מעט פרטים כמו מחיר ותקופת שכירות. האם 

החוזה מחייב את הצדדים? ומה הדין לגבי תנאים שלא סוכמו בחוזה?
פה.  בעל  להיעשות  יכול  שנים   5 עד  למשך  דירה  להשכרת  חוזה  תשובה: 
במידה וחסרים פרטים, לדוגמא אם פורצת מחלוקת מי אחראי על תיקונים 
ניתן למצוא בחוק שכירות את ההסדרים השונים שיחולו על  קטנים בנכס, 

השוכר והמשכיר, ככל שהם לא קבעו אחרת.

שאלה: מדוע כשאני מפקיד שיק בבנק אני צריך לחתום בגבו?
תשובה: שיק הוא שטר, ולפי פקודת השטרות חתימה על גב השיק מהווה 
בעצם ערבות לשיק. כאשר אני חותם על גב השיק אני בעצם מתחייב לפרוע 
מחתים  בעצם  הבנק  אותו.  יפרע  לא  השיק  את  שמשך  ומי  ככל  השיק  את 

אותנו על ערבות.

שאלה: נפלתי במדרכה ברחוב ונפצעתי, האם מישהו צריך לפצות אותי?
תשובה: לכל גוף ולכל אדם יש חובת זהירות כלפי האחר והוא צריך לנהוג 
מדרכה  הותירה  התרשלה,  העירייה  למשל  אם  זו.  במסגרת  סבירה  בצורה 
מסוכנת, לא החליפה לבנה שבורה במדרכה או לא שמה שלט אזהרה, ככל 

הנראה יש מקום לתבוע את העירייה ולקבל פיצוי על הפגיעה שנפגענו.

עו"ד נועם קוריס מייסד משרד נועם קוריס ושות' העוסק במשפט מסחרי מאז 
שנת 2004, בעל תואר מאסטר במשפט מאוניברסיטת בר אילן. 

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /



*תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש אינו 
עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, 

ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות.

קיץ משתלם
בטרקלין חשמל כהלכה

שימו לב 
למיקומים 
החדשים

ירושלים
כנפי נשרים 68
02-5871-168

ש!
חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 

אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית

ומקבלים משקפי שמש

*במתנה

קונים מזגן
במחיר חסכוני

המותגים המשתתפים במבצע:

A דירוג אנרגטי | BTU-H 8,881 - תפוקת חימום | COP - 3.91 - BTU-H 9,240 - תפוקת קירור

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

ובנוסף, מגוון חבילות חתנים
החל מ-2,990 ₪ בלבד!

ניתן
לרכוש שוברי

מתנה



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
שום קרן שמש לא יכולה לה

המוביל,  הקוסמטיקה  מותג  קליניק, 
ההגנה  מוצרי  סדרת  את  מרחיב 
חדשים,  מוצרים   2 ומשיק  משמש 
SPF 30 Anti-.ולגוף לפנים 
קרם    Wrinkle Face Cream
גם מרכיבי  SPF30 הכולל  הגנה עם 
הזדקנות  למניעת  אייג’ינג  אנטי 
ותיקון  לשמש  מחשיפה  הנובעת 
עם  חמצון  נוגדי   + העור  מחסום 

שילוב של זרעי חמנייה, תמצית שעורה ותמצית מלפפונים 
ייחודי הפועל על פני העור בכדי להגן ולבנות  – קומפלקס 
מחדש את תפקוד מחסום העור ולסייע בשמירת מראה עור 
רדיקלים  מפני  הגנה  המספק  חמצון  נוגד   :E ויטמין  בריא. 
תוקפניים  גורמים  מפני  העור  על  להגן  בכדי  חופשיים 
גוף  שמן   Virtu-Oil Body Mist השני:  המוצר  בסביבה. 
קירור  תחושת  הנותן  השמש  מפני   SPF30 עם  שקוף  יבש 
רעלנים  מפעיל  אינו  לאור,  אלרגיה  מעורר  אינו  מידית, 
נבדק  בושם,  ללא   100% לאלרגיה,  נבדק  לאור,  בחשיפה 
על-ידי רופאי עור. להשיג ברשתות הפארם, בחנות קליניק 

ובאתר החברה.

ג’ל רחצה מהפכני 
לגברים  הטיפוח  מותג 
ג’ל  מציג,   crèma men
ג’ל  בלוק,  אקטיב  רחצה 
סדרת  מתוך  מהפכני  רחצה 
המעניק  לגבר,  חדשה  טיפוח 
מפני  הגנה  של  שעות   12
הרחצה  ג’ל  גוף.   ריחות 
מנטרל  בלוק  אקטיב  לגבר 
כל  לאורך  הריח  גורמי  את 
מיוחדים  רכיבים  מכיל  היום, 
הגורמים  את  לוכדים  אשר 
פורמולה  ובעל  גוף   לריח 

ייחודית פועלת לניטרולם. ג’ל הרחצה מציע פתרון לגברים 
מגן   crèma men של  הרחצה  ג’ל  יתר  מהזעת  הסובלים 
עליך לאורך זמן ומעניק הרגשה נקייה ורעננה, מתאים לכל 
סוגי העור  ושימוש יומי בו מעניק לך מעניק תחושת רעננות 
אקטיב  בסדרת  נוספים  מוצרים  היום.  כל  לאורך  וניקיון 
בלוק: דאודורנט ספריי המעניק הגנה אקטיבית ל-24 שעות. 
מחיר  שעות.  ל-24  אקטיבית  הגנה  המעניק  ג’ל  דאודורנט 

לצרכן: 19.99 ₪

מופעי מוסיקה בחינם
מקיים  הפיס  מפעל 
השביעית  השנה  זו 
מופעי  ברציפות 
ישובים   190 ב  מוסיקה 
במטרה  הארץ,  בכל 
לקהילה  לאפשר 
של  ממופעים  ליהנות 
בעלות  האמנים  מיטב 
לכרטיס.   ₪  30 עד  של 
פעולה  משיתוף  כחלק 
לרשויות  מפעל  בין 

ריכוזים חרדים בולטים בהם  חרדיות, נבחרו השנה שישה 
אמנים  עם  החרדית  לקהילה  מותאמות  הופעות  יתקיימו 
ההופעות:  לוח  לכרטיס.   ₪  30 עד  של  במחיר  חרדים 
אלף  מקהלת  אמן  יופיעו  תיכון’  אמפי  ב’אולם  *ברכסים 
חופשית.  הכניסה   )7.8( תשע”ז  אב  ט”ו  בתאריך  אתמולים 
מוטי  הרגש  אמן  יופיע   ’C גבעה  ב’פארק  עילית,  *בביתר 
חופשית.  הכניסה   )8.8( תשע”ז  אב  ט”ז  בתאריך  שטיינמץ 
אחינו  מקהלת  יופיעו  הבמה’  לאומניות  ב’משכן  *באשדוד, 
בתאריך כ”א אב תשע”ז )13.8( כרטיס כניסה בעלות 30 ₪ 
הרגש  אמן  יופיע  פארק’  ה’אמפי  במתחם  *באלעד  בלבד. 
הכניסה   )17.8( תשע”ז  אב  כ”ה  בתאריך  שטיינמץ  מוטי 
חופשית. *במודיעין עילית ב’מרכז פיס מנחת שלמה’ יופיע 
אמן הרגש מוטי שטיינמץ בתאריך כ”ז תשרי )17.10( כרטיס 
כניסה בעלות 10 ₪ בלבד. *בבני ברק ב’מרכז פיס משואות’ 
יופיע אמן הרגש מוטי שטיינמץ בתאריך כ”ה כסליו תשע”ח 
המופעים  לוח  בלבד.   ₪  20 בעלות  כניסה  כרטיס   )13.12(

נתון לשינויים, יש לעקוב אחרי הפרסומים.

שערי צדק: הצטיינות יתרה 
בנושא  בינלאומי  תקן  תו 
הטיפול  ובטיחות  איכות 
והסביבה הטיפולית, הוענק 
הרפואי  למרכז  השבוע 
ארגון  מטעם  צדק  שערי 
גוף  האמריקאי,   JCI-ה
לבחון  המוסמך  לאומי  בין 
הנותנים  ארגונים  ולהעריך 

צדק  שערי  התקן.  תו  את  להם  ולהעניק  בריאות  שירותי 
החולים  לבית  והפך  המבדקים  את  יתרה  בהצטיינות  עבר 

האקדמי הראשון והיחיד בירושלים בעל תו התקן היוקרתי 
נמשכה  למבדקים  ההכנה  בארץ.  ביותר  הגבוה  הציון  עם 
השונות  החולים  בית  מחלקות  עברו  במהלכן  כשנתיים, 
הוטמעו  מקיפים,  ושדרוג  פיתוח  תהליכי  השונים  והצוותים 
נהלים וכל תהליכי בית החולים נבחנו והותאמו לסטנדרטים 
בדרישות  עמידה  פירושה  התקן  תו  קבלת  הבינלאומיים. 
הארגון:  סוקרי  ביותר.  גבוהה  מקצועית  וברמה  מחמירות 
בבתי  שראינו  למה  מעבר  הוא  צדק  בשערי  שראינו  “מה 

חולים אחרים ברחבי העולם”.

צ’ק לידה בסך 8,000 ₪ 
את  מציעה  שיא”  “מאוחדת 
היחידה  והלידה  ההיריון  תכנית 
צ’ק  גם  יותר:  שמעניקה  בישראל 
וגם  ש”ח   8,000 ע”ס  ולידה  היריון 

השב”ן  בתכנית  אטרקטיביים  במחירים  נוספים  שירותים 
המורחבת שיצאה לדרך )החל ב-1 ביולי( - שדרוג משמעותי 
בשירותי רפואת ההריון והלידה. מאוחדת שוקדת כל העת 
על הרחבה מתוכננת של סל השירותים הרפואיים השונים 
ומגוון,  נרחב  רפואי  כיסוי  ללקוחותיה  להעניק  במטרה 
כהשלמה לשירותים הניתנים מתוקף סל הבריאות. תכניות 
המבוטחים  של  לצרכים  המותאמות  מאוחדת  של  השב”ן 
להעניק  כדי  ולהרחיבן  לשכללן  במטרה  העת  כל  נבחנות 
ומובילים  מקיפים  שירותים  מכלול  המבוטחים  לציבור 
בתחומם, באיכות מקצועית ובזמינות גבוהה. הקופה בחרה 
לשפר ולשדרג את מערך הזכאויות לנשים בהריון , לקראת 
כבדות  בהוצאות  הכרוכים  עלויות  עתירי  בהיותם  הלידה 

עבור הלקוחות.  

מוצרי ספיגה איכותיים
פיקס  פארמה  חברת 
בשיווק  המתמחה 
למגזר  ספיגה  מוצרי 
והדתי,  החרדי 
על  לבשר  שמחה 
הספיגה  מוצרי  שיווק 
בעולם  האיכותיים 
 Attends חברת  של 
שוודיה. מוצרי אטנדס 
וגם  בעולם  ידועים 

הסופגים  ונושמים  בריאים  איכותיים  כמוצרים  בישראל 
וכן  מיידית,  יובש  תחושת  ומשאירים  נוזלים  במהירות 
אטנדס  של  הספיגה  מוצרי  נעימים,  לא  ריחות  מבודדים 
ניתן  שליט”א.  שטרן  הרב  ע”י  בתפילה  לשימוש  מאושרים 
התקשרו  ובדיסקרטיות.  במהירות  הבית  עד  בחינם  לקבל 

עכשיו 0522-177-174

קולקציית נעלי צעד ראשון 
ת  ו ק ו נ י ת ה
ם  כ ל ש
כבר  מתחילים 
מזל  ללכת? 
נעלי  עם  טוב. 
הראשון  הצעד 
 Stride rite
בטוחים  תהיו 

המותג   – רייד  סטרייד  נעלי  ימין  ברגל  ללכת  יתחילו  שהם 
המוביל בארה”ב לנעלי צעד ראשון ושני, הן בעלות גימורים 
על  לשמור  לתינוק  שעוזרות  במיוחד  ועדינים  מעוגלים 
שיקנו  נעלים  צריכים  פעוטות  משקל.  ושיווי  איזון  יציבות, 
שיהוו  כאלה  ולא  בהליכה,  וביטחון  מלאה  תמיכה  להם 
Stride rite כוללות  עבורם מכשול. נעלי הפעוטות מבית 
קולקציה צבעונית ומעוצבת המיוצרות בטכנולוגיה מיוחדת 
הנעלים  אורתופדית.  לרפואה  האמריקאי  המכון  ובאישור 
רך,  הנעל  פנים  כאשר  טבעית,  תנועה  לעודד  כדי  תוכננו 
רגלו  כף  כמו   – ומעוגל  חלק  הנעל  וחוץ  גמישות  הסוליות 
משפרות  רייד  סטרייד  של  ראשון  צעד  נעלי  התינוק.  של 
את האיזון, מאיצות את שגרת ההליכה, מקל על הפעוטות, 
מייצב את ההליכה ומעודד תנועה טבעית באמצעות סוליות 
גמישות במיוחד. את נעלי סטרייד רייד תוכלו למצוא ברשת 
keds kids המונה למעלה מ-60 סניפים בכל רחבי הארץ 

וארבעה סניפי עודפים.

כף רגל ללא זיעת הקיץ 
הקיץ  תקופת  עם 
רמת  עולה  החמה, 
הרגל  בכף  ההזעה 
אוורור  רבים,   אצל 
לרוב  היא  הרגל  כף 
אפקטיבית  הכי  הדרך 
בטיפול בהזעה בכפות 
אם  אך  הרגליים. 
מזיעה  עדיין  רגלכם 

‘אבסולוט  ‘ארגונומיק’ מבית  ה  דגם  על  אנו ממליצים לכם 
באורתופדיות  המומחים  טובי  ידי  על  שפותחה  קומפורט’ 

הנעל  עולמי.  שם  בעל  כירורג  ידי  על  ומומלצת  הרגל  כף 
ותמיכה  תנועה  זרימת  המאפשרת  מיוחדת  סוליה  מכילה 
וכולל  מצוין,  פתרון  מהווה  זה  דגם  הרגל,  לכף  מקסימלית 
איכותי  עור  זיעה.  מנדפת  ביטנה  זיעה:  שנוגד  מה  כל  את 
זיעה. כמו’’כ ספידה נשלפת לאוורור הנעל.  כידוע  שמנדף 
זו.  למטרה  במיוחד  המיועדת  חורים,  עם  דגם  ישנו  בנוסף, 
עם  קבקב   – קומפורט’  ‘אבסולוט  נעלי  את  מהמוכר  בקשו 

הנקודה האדומה, הוא כבר יידע למה אתם מתכוונים.

מיזוג אדיר
מציגה:  טורנדו 
חסכון מקיר לקיר - 
חדשנות במזגן מיני 
 Legend מרכזי 
מגיע  כשזה   .
במזגן,  לשימוש 
לספק  שאמור 
רחב  למגוון  פיתרון 
לא  זה  אנשים,  של 
פשוט.  הכי  דבר 

בעוד שאצל אחד 17 מעלות זו טמפרטורה אידיאלית, השני 
קופא מקור; הילדים לא ישנים עם מזגן מתחת ל-26 מעלות 
, בזמן שאתם רוצים רק להגביר את המיזוג. נשמע מוכר? 
 Legend-WD לא עוד: טורנדו גאה להציג את סדרת מיני
מערכת  המשלבת  בישראל  ביותר  והאיכותית  המתקדמת 
שלט  עם  חדר,  בכל  מלאה  שליטה  המאפשרת  טמפיום, 
בכך  טמפרטורה.  שינוי  או  כיבוי  הדלקה,  המאפשר  נפרד 
וגם  בחשמל  מהותי  חסכון  גם  אחת  במערכת  מקבלים 

שליטה על האזורים בבית אותם רוצים למזג.

מצנן ביתי חדשני מבית אלקטרה
ומעוצב  חדיש  ביתי  מצנן 
תצוגה  לוח  עם   E-7000 דגם 
ומרשים,  מרהיב  דיגיטאלי 
מצבי   3 שעות,   0.5-7.5 טיימר- 
הרוח)נמוך/בינוני/גבוה(,  עוצמת 
)נורמל/טבעי/ עבודה  מצבי   3

לקירור  מים  משאבת  לילה(, 
האוויר בחדר, פילטר סינון, מיכל 
לניוד  גלגלים   4 ליטר,   5.5 מים 
שלט  המצנן,  של  וקל  מושלם 
רחוק לשליטה מלאה על פעולת 
בגוף  השלט  אחסון  המצנן, 
לשימוש  קרח  מארזי   2 המצנן, 

רב פעמי, 110 וואט ומתאים גם לגינות פרטיות ומרפסות

הושקה סדרת שימורי הירקות

המותג ‘מעולה’ לא מפסיק לחדש: בימים האחרונים הושקה 
סדרת מוצרי השימורים של ‘מעולה’ עם מבחר סוגי ירקות 
מוצרי  של  החדשה  הסדרה  וטעימים.  איכותיים  ססגוניים, 
השימורים מצטרפת לסדרות המוצרים המשלימים כמעט 
ונותנים מענה מושלם  את כל קטגוריות המזון של המותג, 
לכל מטבח. סדרת השימורים החדשה כוללות את המוצרים 
הבאים: אפונת גינה, אפונת גינה וגזר, שעועית לבנה, גרעיני 
קופסאות  ועוד.  חומוס  גרעיני  קל,  תירס  גרעיני  תירס, 
קלה  לפתיחה  צמוד,  בפותחן  משולבים  עצמן  השימורים 

ונוחה. כשרות: בד”ץ העדה החרדית ירושלים.

חופש וים פינוקים
והנאות  טיולים  משפחתיות,  בחוויות  עמוסה  הקיץ  חופשת 
יותר את  עוד  מגוונות. שמלרינגס מזמינה אתכם להמתיק 
או  בטיול   , בבריכה   , בים  המינור  מחטיפי  וליהנות  החגיגה 
המינור  סדרת  ביום.  שעה  בכל  פינוק  של  ברגע  כך  סתם 
של שמרלינג’ס מציעה אצבעות עשויות משוקולד שוויצרי 
משובח  במילוי פרלין נוגט, בתוספת שקדים. חטיפי המינור 
השוקולדים  נשכח.  בלתי  וטעם  נימוח  מרקם  בעלי  הם  

להשגה  וניתנים  ציריך  בד”צ  של  המהודרת  בכשרות 
ברשתות השיווק ובחנויות מובחרות.

לנתיב הזול.. ימינה
מביעה  החסד  נתיב  רשת 
שביעות רצון מפעילות המבצע 
מטרנות  על  מועדון  לחברי 

וגרם  לתחרות  מקום  השאיר  לא  המבצע  ושלבים,  מהדרין 
לכולם להבין שאין מה לחפש במקום אחר.  אלפי לקוחות 
מהמחירים  ונהנו  הארץ  ברחבי  המפוזרות  לחנויות  הגיעו 
וחנויות קרובות לבית. הנהלת הרשת מסכמת את  הזולים 
לקוחות  לאלפי  להודות  ומבקשת  רבה  בהצלחה  המבצע 
קניותיהם  את  לערוך  ובחרו  בהוצאות  שחסכו  המועדון 
בנתיב החסד. אומר מנכ”ל נתיב החסד ר’ שמואל אטיאס: 
ולשלם  יותר  לצרוך  משפחות  לאלפי  לאפשר  גאים  “אנו 
הרבה פחות ולהעניק להם חוויית קניה קרובה, זמינה, נוחה 

ומשתלמת”.

הקיץ כבר כאן 
אין  בישראל  אצלנו 
אין  חום.  בלי  קיץ 
שבת בלי ממתק ואין 
איגלו!   – בלי  מסיבה 
נמכרים  יום  כשבכל 
 20,000 מ-  למעלה 
איגלואים  חבילות 
‘מעולה’  חברת  של 

ידעתם  אנחנו רואים צורך להדגיש כמה דברים שאולי לא 
על איגלו של חברת ‘מעולה’. האיגלואים של ‘מעולה’ אינם 
מכילים צבע מאכל או חומרים משמרים. האריזה מכילה 70 
יחידות, בטעמים פטל לימון וענבים. אין ילד שיסרב לאיגלו 
בד”צ  של  מהודרת  בכשרות  שלנו  המוצר  חם.  ביום  קר 
ברשתות  להשיג  ניתן  מעולה  מוצרי  את  החרדית.  העדה 

השיווק המובחרות ברחבי הארץ.

לא רק ‘’עוף טוב’’ גם דג טוב
קבוצת   - לראשונה 
מהחברות  טוב’’  ‘עוף 
בישראל  המובילות 
עוף  מוצרי  בתחום 
של  מהלך  והמובילה 
אנטיביוטיקה  ללא  גידול 
לתחום  גם  –נכנסת 
דגים.  מוצרי  ושיווק  ייצור 
תייצר  הראשון  בשלב 
‘’עוף  קבוצת  ותשווק 

דגים  וקציצות  מצופה  אמנון  פילה  דגים:  מוצרי   2 טוב’’ 
אויערבאך  ובכשרות  פרווה  מוצרי  הינם  המוצרים  אפויות. 
‘’בתום תהליך   : ‘’עוף טוב’’  ניר מנכ’’ל קבוצת  יוסי  מהדרין. 
השוק  בחינת   מוצרים,  פיתוח  של  וחצי  כשנה  שארך 
והתקשרות עם מגדלי דגים מישראל ומחו’’ל, גאה עוף טוב 
להשיק את מוצרי הדגים ולהיכנס  לתחום זה’’. במהלך זה 

השקיעה הקבוצה כ 2- מיליון ₪.

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

הטיפול היעיל נגד תיקנים וחרקים 
לטווח  לחרקים  פתרון  מחפשים 
 ,K-2000 את  מציגה  סנו  ארוך? 
תרסיס מיקרו קפסולרי להדברת 
 K-2000 ארוך.  לטווח  חרקים 
חרקים  של  רבים  סוגים  מדביר 
זוחלים כדוגמת תיקנים, פרעושים 
הפעיל  החומר  אחרים.  וזוחלים 
ומשתחרר  כדוריות  בתוך  נמצא 
בשחרור מבוקר בשטח המטופל. 
החרק  כאשר  הריסוס,  לאחר 
המטופל,  המשטח  באזור  עובר 
הכדוריות  לשערותיו  נדבקות 
לא  החרק  המיקרו-קפסולריות. 

נקטל מיד אלא נושא אותן על גופו והחומר הפעיל משתחרר 
נושא  החרק  במקביל,  החרק.  גוף  למעטה  ישירות  לאט 
ולחרקים  המסתור  למקומות  אותן  ומעביר  הכדוריות  את 
מכתים,  ואינו  מים  בסיס  על  מיוצר   K-2000 סנו  אחרים.  
והינו בעל השפעה לכמה חודשים. המוצר קל ונוח לשימוש 
באזור  ומחסנים,  חצרות  מגורים,  בבתי  לריסוס  ומומלץ 

המטבח ועוד.
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קצרצרים
חדש  קונספט  משיק  מנטוס  מותג 
אייקוניות  סוכריות  של  חדש  גליל  עם 
מסרים  של  הדפסים  עם  סוכריות   -
 Say מנטוס   – אנשים  בין  המחברים 

Hello. כשרות: חוג חת”ס ב”ב

 Panini "פניני"–  המותג  את  משיקה  כרמית 
סדרת מיני קרקרים המיוצרים באיטליה ללא 
שומן טראנס, עם בצל, עם עגבניות ושום, עם 
תירס ועם דגנים כשר פרווה בד”צ וועסטהיים. 

₪ 6.90

לסדרת  חדשים  בקבוקים  הכולל  לספרינג  נרחב  מהלך  חדש:  מיתוג 
משקאות ספרינג 1.5 ליטר, שילובי טעמי קיץ חדשים ואקזוטיים בטעמי 

ומנגו- אננס-בננה  שייקים: 
אננס-פסיפלורה וסדרת הנקטר 
אקזוטיק,  ספרינג  בזכוכית: 
סדרת משקאות נקטר בבקבוקי 
פרימיום אישיים בשילוב טעמים 
נקטר  ומפנקים:  אקזוטים 
גויאבה, נקטר אננס, נקטר מנגו 

ומשקה תפוח-אגס-סברס

הארץ’  ‘מלח  חברת 
מציעה: מלח ים מועשר 

ביוד המופק 
ך  י ל ה ת ב
י  ע ב ט
ו  י מ י מ מ
ם  י ל ו ל צ ה
הים  של 

האדום

קאנאפ׳ס משיקה את קולקציית הקיץ החדשה 
מציעה  החדשה  הקולקציה  האירוח  מגשי  של 
יותר  ורעננים  קלילים  ואירוח  כיבוד  פתרונות 
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ץ  י ק ה
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מהדרין
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 KB PURE הישראלית  הקוסמטיקה  חברת 
 Simply :מציגה שני תכשירים חדשים לעור צעיר
לחות  - קרם   Pure For oily skin / dry skin
את  מאט  הישראלי,  לאקלים  המותאם  משקם 
נוגדי  של  שילוב  ידי  על  העור  של  ההזדקנות  קצב 
חמצון וחומצות שומן אשר מטפלים בנזקי הסביבה 
והשמש. ומציגה גם את תכשירי ההגנה לקיץ 2017 
הקוסמטיקאיות  אצל  להשיג  לבן.  כחול  פיתוח   -

המורשות: 03-6742323

משיק:   WELEDA
קרם הזנה שקדים 
רגיש  לעור  מרגיע 
השקד  מסדרת 
עור  לטיפוח 
רכיבים  הפנים. 
או  צמחי  ממקור 

אורגני 110.90 ₪

משיקה  אסתטיקה  כללית 
בטכנולוגיית  הגנה  קרם 
להגנה  הייחודית  הפנינים 
ובטוחה  יעילה  רחבה, 
במיוחד: דרמה סאן דיפנס 

SPF 50 UVA/UVB+

חדשים  מוצרים  בשני  ספירה 
המועשרים  האישי  המגן  בקטגוריית 
ספירה  העור:  להרגעת  בקמומיל 
אנתוש ספריי וספירה אנתוש לילדים 

ותינוקות. 12.90-14.90 ₪

Scoop משיקה: קולקציית  רשת ההנעלה 
תיקי נשים לקיץ. 39.90-129.90 ₪

הגדול,  החופש  לכבוד 
קולקציית  מציעה  גלי  רשת 
ואופנתית  עשירה  סנדלים 
 149.90 סנדלים-    לילדים. 

₪ -49.90

 Style לשיער  הטיפוח  מותג 
סדרה  משיק   Aromatherapy
להיגיינה  מקצועית  חדשה 
ומתולתל:  גלי  שיער  וטיפוח 
שמנים   - מקדמיה  ארגן 

ייחודיים לטיפוח השיער

הרשת  של  הגברים  הלבשת  בקו 
מחירי  מציעים  זארה  הספרדית 
פריטים  מגוון  על  מיוחדים  סייל 

בהנחות של עד 50%

 WEEKEND סדרת תיקי נסיעה חדשים מבית
“תיק התיקים” במחיר  מבדי חליפה ברשת 

מיוחד לרגל ההשקה: 199 ₪

 ERROCA רשת 
שווים.  קיץ  במבצעי 
 30% שמש:  משקפי 
הנחה   40%  / הנחה 
בקניית זוג שני, משקפי 
ראיה  2 משקפי  ראיה: 

ב-400 ₪

“בית  של  הבית  מותג   Olea essence
הבד של הגולן” מציג: סט מוצרי טיפוח 
למקלחת – שמפו, סבון לגוף וסבון פנים 

המבוססים על פרי הזית

צה”ל  ע”י  נבחרה   H&O
ייעודיים  מוצרים  לספק 
ולחיילים  למתגייסים 
ומשיקה מוצר חדש: חולצת 

דרייפיט עם ציצית 

מציעה  ג’ונסון  אס.סי  חברת 
אוויר  מבשמיי  הקרוב  לקיץ 
שונים  ריחות   4 ב-   glade
הבית,  חדרי  לכל  המתאימים 
מנטרלים ריחות רעים וריחות 

בישול בהתזה אחת. 14.5 ₪

כל  על  הנחה   30% עד 
ההלבשה  בקו  הדגמים 
רשת  של  ותינוקות  לילדים 
זארה ישראל. עד גמר המלאי

האופנה  חנויות  רשת 
תיקי  מציעה   SELECT
במגוון  מעוצבים  ים 
וצבעים.  דוגמאות 

₪ 29.90

מותג   Kiehl’s
הניו- הטיפוח 
לקיץ:  מציע  יורקי 
SUPER MULTI-
 C O R R E C T I V E
קרם   CREAM
המכיל  מתקן  לחות 
אשור,  עץ  תמצית 
חומצה  של  נגזרת 
וחומצה  היאלורונית 
המסייע  יסמונית 
למצק  להרים, 
מרקם  את  ולחדש 

העור. 305 ₪ 

עם  בשמש  “חכם”  שיער 
בישראל   1 מספר  הסדרה 
 ELVIVE COLOR לשיער צבוע
מסנני  המכילים   PROTECT
מטפחים  ורכיבים     UVקרני
מלא  ומראה  כמשי  רך  למגע 
ברק: שמפו, מרכך, מסכה ושמן

מאת יבניאל שירם
שאנחנו  ברציפות  שנים  חמש  “כבר 
טסים לחו”ל רק עם שינפלד” מספרים 
לנו בני משפחת אהרון מפתח תקווה. 
הלקוחות  כל  את  הפתיעו  הם  “השנה 
מכיוון  במונטנגרו.  חדש  יעד  עם 
שאף פעם עוד לא יצא לנו לבקר שם 
ההתרגשות היתה כפולה – גם חופשה 
למדנו  חדש.  במקום  וגם  שינפלד  עם 
כבר משנים קודמות לא לחכות לרגע 
ומראש  הכרטיסים,  ברכישת  האחרון 
הזמנו מקומות לקבוצה הראשונה של 
הקיץ והנה אנחנו כאן, במלון הילטון 
רק  לנו  ויש  פודגוריצה,  הבירה  בעיר 
 מילה אחת לכל המתלבטים – תבואו!” 

זו לא עוד חופשה, זה שינפלד
חברת שינפלד תיירות מארחים הקיץ 
ביותר  הטובים  המלון  מבתי  באחד 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
במונטנגרו ברמה של 5 כוכבים. מלון 
העיר  במרכז  יושב  היוקרתי  הילטון 
בין שלושה פארקים גדולים ויפים, לא 
המפורסם.  הקניות  ממדרחוב  רחוק 
פינות  עם  ירוק  פארק  יש  המלון  מול 
ומשחקים  שחמט  שולחנות  ישיבה, 
האורחים  ימצאו  לשם  וקרוב  לילדים, 
בילוי  המציע  הרפתקאות  פארק 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
הפינוקים  כל  את  האורחים  יקבלו 
מהודר,  כנסת  מבית  ויהנו  האפשריים 
חדר  טיפולים,  מגוון  עם  מודרני  ספא 
גדול,  לובי  ומאובזר,  חדיש  כושר 
ועוד. מהמלון אפשר  יפהפיים  חדרים 
בעיר  רגליים  לטיולים  בקלות  לצאת 
ואם  פודגוריצה  מונטנגרו  של  הבירה 
למקומות  מגיעים  מהעיר  יוצאים 
יפהפיים כמו פארק הדורמיטור, קניון 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
צייטיניה,  הרצגנובי,  קוטור,  העתיקה 
הנטיפים  מערת  שקאדר,  אגם 
אקסטרים  פעילויות  גם  ויש  ליפה, 
לב,  לאמיצי  אומגה  למשפחות, 
פארקי  ג’יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
 הרפתקאות שילדים מאד יאהבו, ועוד. 
הזוג בני ושלומית חיים בחרו בשינפלד 
זו השנה השנייה לחופשת הקיץ שלהם. 
“המבחר של החופשות רק הולך ועולה 
נשאר  אחד  דבר  אבל  לשנה,  משנה 

שינפלד  שאצל   – וודאי  באופן  בטוח 
ביותר.  הטובה  החופשה  את  מקבלים 
בבית  מפנק  בחדר  להתארח  רצינו 
הילטון.  את  קיבלנו  מדהים?  מלון 
רצינו מדריכים דוברי עברית שיהפכו 
כל טיול לחוויה מרתקת? קיבלנו את 
שינפלד.  של  המעולים  המדריכים 
מביאים  שינפלד  הופעות?  רצינו 
כמו  גדולים  הכי  האמנים  את  הקיץ 
רעים,  צמד  לפידות,  ישי  פישר,  דודו 
יששכר הלמן מבאזל בשווייץ, ישראל 
פרנס, החזן יוסי שוורץ, ומאסטרו אלי 
זה  חופשה,  עוד  לא  זו  בקיצור,  יפה. 

שינפלד!”

יולי כבר מלא. אוגוסט מתמלא
יולי  בחודש  לנו  שהיו  הטיסות  “כל 
על  מדובר  מקום,  אפס  עד  התמלאו 
טיסות בתאריכים 3.7, 12.7, 17.7, וב-

נותרו מקומות אחרונים בלבד.”   19.7
כך מדווחים לנו מנהלי חברת שינפלד 
מלקוחות. בפניות  שעמוסים   תיירות 
לקהל  להודיע  שמחים  כן  “אנו 
לקוחותינו שעקב הביקוש הוספנו עוד 
מטוס איירבס 320 של חברת ישראייר, 
חודש  במהלך  לפודגוריציה  שייצא 
בתאריכים  רביעי  יום  מדי  אוגוסט 
ומה  ו-30.8”   23.8  ,16.8  ,9.8  ,2.8
לגבי המחיר שאלנו? “הקהל שמחפש 
ברמה  חופשה  להבטיח  ורוצה  איכות 
מבין  ברמה  וטיולים  ברמה  אוכל  עם 
טיפה  להשקיע  וטוב  שיפה  לשמחתנו 
עם  בטוחה  חופשה  ולקבל  יותר 
מילו  מר  שינפלד.  כמו  אמינה  חברה 
מונטנגרו  ממשלת  ראש  ג’וקאנוביץ’ 
עבודה  בביקור  אלו  בימים  נמצא 
בהילטון  שינפלד  ישראל  מר  עם 
דואגים  החברה  ומנהלי  פודגוריצה, 
התכנית,  פי  על  בדיוק  מתנהל  שהכל 
מחופשה  נהנים  האורחים  ושכל 
ביותר.”  הקטן  לפרט  עד   מושלמת 
במלון  אירוח  כוללת  הקיץ  חופשת 
בוקר  ארוחות  בפודגוריצה,  הילטון 
ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
בטלפון   החברה  למשרדי  להתקשר 
03-6189999 או דרך אתר האינטרנט 

www.shainfeld.com

חוויות ראשונות 
מהחופשה של הקיץ 

- מונטנגרו
דיווחים ראשונים כבר מגיעים מהקבוצה הראשונה 

 שטסה הקיץ לחופשה בהילטון במונטנגרו.
המלון מדהים, האוכל טעים, הטיולים מרתקים 

 והאירוח של שינפלד מדהים בכל הרמות.
מה הפלא שכל הטיסות ביולי כבר מלאות?

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 

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

עם שברי בוטנים וקונפיטורות משובחות 70% פרי במותג 

במבצעים  קרליין 
מסקרות  כל  ארציים: 
אייליינרים   +  BOLD
ב-  הסדרות(  )מכל 
תוקף:  לזוג!   ₪  80

1-31.7.2017

JUMP ב- 50% הנחה על 
מגוון הפריטים שבמבצע 
 Onot המלאי  לגמר  עד 
Jump & ובאתר הסחר 

באופן  תמכור   365 ניו-פארם 
איכותית  קיץ  קולקציית  בלעדי 
ורכה לתינוקות, הכוללת מגוון רחב 
בדמויות  ממותגים  מוצרים  של 

הבולטות והאהובות של ע.בייבי 

7   י"א בתמוז תשע"ז 5/7/17

חברת כרמית, היצרנית הוותיקה של 
מרשמלו בארץ, משיקה חידוש מרענן 
אבטיח  בטעמים  מרשמלו  לקיץ: 

ומלון, אננס ומסטיק. כשרות: בד”צ

מחירים  הורדת  מבצעת  "אחוה" 
לשתייה  הסירופ  בתרכיזי 
ברשתות  הנמכרים  מתוצרתה 
הסיטונאי  לשוק  וכן  השיווק 

והמוסדי. 
ליטר   4
כ- 20 ₪ 

 – מבושלת  חברת  של  לדרך’  ‘מבושלת 
שקית  כולל  בשטח,  חמה  בשרית  ארוחה 
חימום וסכו”ם. בהשגחת יונה דברת שליט”א. 

₪ 25

אליזבת ארדן מציגה: 
שפתונים  קולקציית 
במרקם  חדשה 

ייחודי 150 ₪



 
  

 
 

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

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

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

הנך מוזמנת להשתתף בסדנא בה נכיר ונתנסה במגוון משחקים ופעילויות. 

הסדנא תועבר באופן חוויתי ואינטראקטיבי.

הסדנא בת ארבעה מפגשים:

מפגש ראשון: משחק חיברותי.

מפגש שני: משחקי "הזדמנות שווה".

מפגש שלישי: משחקי אסטרטגיה ומשחקים לשוניים.

מפגש רביעי: משחקי דמיון.

הסדנא תתקיים במשחקייה ברחוב מהרש"ל 14,

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

כל שעליך לעשות הוא לבחור את היום והשעה המתאימים לך!

ההשתתפות בסדנא מותנית בהרשמה מראש!

להרשמה ופרטים - 054-4447911  (רבקה)

רכזת ”משפחה משחקת“ – 5776181, 5776182 

עלות הסדנא
         ש“ח

המפגשים

אנו מחפשות

מתנדבות

למשחקיות

20

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

יוצאות לדרךפעילויות הקיץ בשכונות
תשע“ז

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

מחלקת
נוער

מחירתאריך ושעהמקום למי מיועדפעילות

משולם ראט 5בנים ובנות בנפרדמופע בועות סבון
י' אב  2/8/17 

16:00 בנות
17:30 לבנים

5 ₪ לילד

נסיעה לפארק 
משפחות וילדיםהרצליה

יציאה:
מרח; נורוק 13

ומרח' אברבנאל 60 
)ליד המתנ"ס(

י"ד אב 6/8/17 
בשעה 15:00

10 ₪ לילד
חובה הרשמה 

מראש

משולם ראט 5בנים ובנות בנפרדמופע תוכים מדהים
ט"ז אב 8/8/17 

16:00 בנות
17:30 לבנים

5 ₪  לילד

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

י"א אב,  3/8/17דב גרונר 48אימהות וילדיםמופע בועות סבון
5 ₪ לילדבשעה  16:30

נסיעה לפארק 
יציאה מרחוב אימהות וילדיםהרצליה

אברבנאל )ליד הברכל(
י"ד אב,  6/8/17

בשעה 15:00
10 ₪ לילד

חובה הרשמה מראש.
תאטרון בובות "סוד 

ט"ו אב,  7/8/17 דב גרונר 48אימהות וילדיםהשמחה"
5 ₪ לילדבשעה 17:00

שעת סיפור עם 
ט"ז אב,  8/8/17דב גרונר 48אימהות וילדיםתאטרון בובות של ויקי

5 ₪ לילדבשעה 16:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

י' אב,2/8/17ביריה 8גילאי גן – כיתה ב' סדנת בלונים
5 ₪ לילדבשעה 13:00 – 12:00

י"א אב,  3/8/17 ביריה 8גילאי גן – כיתה ד'מתנפחים
5 ₪ לילדבשעה 20:00 – 16:00

י"ד אב, 6/8/17ביריה 8גילאי גן – כיתה ב'סדנת בועות סבון
5 ₪  לילדבשעה 12:00 – 11:00

ט"ו אב, 7/8/17 ביריה 8גילאי גן – כיתה ב' שרוליק הליצן מופע
5 ₪ לילד.בשעה 18:00 – 16:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

ילדי עולים חדשים הופעות וסדנאות
בגילאי: 13 - 5

י', י"א, י"ד, ט"ו באב
2,3,6,7 לאוגוסט

בין השעות: 
 8:30 – 13:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

קייטנה
תכניות עשירות 

ומגוונות
לילדות גן וכיתות 

בית ספר
בית מרגלית

רחוב טל חיים 1

י"ד אב - כ' אב
18/8/17 – 6/8/17

בין השעות: 
 8:30 – 13:00

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות
מופע ענק להטוטים, 

כ"ה תמוז 19/7/17מתנ"ס -אורליאן 27לגילאי 12 - 3ליצנים וריקודים
5 ₪ לילדבשעה 18:00

קינדרלנד 
טרמפולינות

לגילאי 12 - 3
מתנ"ס – אורליאן 27בנים ובנות נפרד

י"ח תמוז 12/7/17
בנות-18:00 – 16:00
בנים – 20:00 – 18:00

5 ₪ לילד

מחירתאריך ושעהמקוםלמי מיועדפעילות

י"א אב 3/8/17 גן נפחאמשפחות וילדיםפעילות ספורט
כניסה חופשיתבשעה 16:30

סדנת יצירה דג 
י"ד אב 6/8/17 חיד"א 24, בקרוואןגילאי גן – כיתה ב'באקווריום

בשעה 10:00
5 ₪ חובה להירשם 

מראש
סדנת יצירה ציור על 

י"ד אב 6/8/17חיד"א 24, בקרוואןגן חובה – כיתה ב'חולצות
בשעה 12:00

10 ₪ חובה להירשם 
מראש

גינה ציבורית משפחות וילדיםפעילות ספורט 
ליד ביהכ"נ שיכון ה'

ט"ו אב 7/8/17 
כניסה חופשיתבשעה 16:30

נסיעה לפארק 
משפחות וילדיםהאותיות בראשל"צ

יציאה מרחוב 
אהרונוביץ 31

)מפרץ המכוניות(
י"ז אב 9/8/17

חזרה בשעה 20:00
10 ₪ לכל נוסע מעל 

גיל שנה וחצי 
חובה להירשם מראש

גינה ציבורית ליד משפחות וילדיםמופע בועות סבון
ביהכ"נ שיכון ה'

כ"א אב 13/8/17 
כניסה חופשיתבשעה 16:30

נסיעה לפארק 
משפחות וילדיםרעננה

יציאה מרחוב 
אהרונוביץ 31

)מפרץ המכוניות(
כ"ב אב 14/8/17 

בשעה 15:30
10 ₪ לכל נוסע מעל 
גיל שנה וחצי. חובה 

להירשם מראש

כ"ח אב 20/8/17 גן נפחאמשפחות וילדיםמופע בועות סבון
5 ₪ לילדבשעה 16:30

פרויקט שיקום שכונות                                               
בני ברק

שיכון ה'  לפרטים: אסתר טיירי:  03-7707437  בימים, א – ד בין השעות 13:00   – 8:00 
                                                         03-5793040  בימים, א – ד בין השעות 18:00 – 16:00

פרדס כץ – מרכז קהילתי, רחוב משולם ראט 5
לפרטים: רישום פארק הרצליה –תשלום במזומן בלבד

לאוטובוס שיוצא מרח' אברבנאל – תהילה  0527-158586
לאוטובוס שיוצא מרח' נורוק -13 מרים אלפי:  054-8462280    

פרדס כץ: מרכז קהילתי רחוב דב גרונר 48  
לפרטים: חיה – 0544-941988

שיכון ו' מרכז קהילתי – רחוב בירייה 8 
לפרטים ורישום: אסתר צויבל – 052-7619838

עולים חדשים
לפרטים: מיכל,  בימים: ג', ה', בשעות: 14:00 – 9:00  טלפון – 03-5798748

שכונת ויז'ניץ 
לפרטים ורישום:  054-8406671,   03-6765288

נוה אחיעזר – מתנ"ס,  רחוב אורליאן 27
לפרטים: צביה נהרי – 054-8400981

בברכת הנאה בטוחה, צוות המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית



י”א - י”ג בתמוז
תשע”ז           

5-7/7/2017 
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03-6162228

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

 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(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)27-27(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

וילות ובתים

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

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-29(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)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות,

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"
050-4156317 ,052-3251213)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

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

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

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

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

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

03-5791770)26-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)26-27(נכסים, 054-8433210

 וילה בעליון, 340 מ"ר 
בנוי, מושקעת, שטח ענק 600 

מ"ר! ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287. 

_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

פנטהאוזים ודירות גן
 בעליון, דירת גן, 4 

חד', חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287. ישראל,
052-3251213)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4720326)27-30(_____________________________________________

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

רק 1,450,000 ש"ח,
052-5752500)27-27(_____________________________________________

 4 חד', 1,350,000, אזור 
מעולה! ישראל אלבלינק שוק 

הנדל"ן. שי, 050-3133287. 
_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' + גג בטאבו + יח' דיור 

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)27-27(6,000 ש"ח, 054-9422194

 3 חד' + גג בטאבו, אזור 
איכותי, הגג מתנה, מחיר 

מציאה!! ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287. 

_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

 בהזדמנות!!! באזור 
המתחרד דירות זולות. רימקס, 

02-5356868)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)W)27-27 נדל"ן, 052-5914047

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

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

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

 בבר-אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה, אופציה 

לתוספת, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)27-30(_____________________________________________

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

02-5356868)27-27(_____________________________________________

 בפרוייקט יוקרתי עם 
מחסן צמוד באותה קומה, 
ברמש ג', 4 חד'. לזר נדלן 
_____________________________________________)27-27(והשקעות, 052-6900020

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

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)27-27(_____________________________________________

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

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)27-27(_____________________________________________

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

850,000 ש"ח. W נדל"ן, 
052-5914047)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באיזור פינוי בינוי בבאליק, 
3.5 חד', 800,000 ש"ח, בלעדי 

_____________________________________________)27-27(תיווך יעקב, 054-4901948

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

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

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

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

 בבית-שמש הוותיקה 
ברח' הרצל, 3 חד', 

בהזדמנות!!! רימקס,
02-5356868)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(ש"ח. W נדל"ן, 052-5914047

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

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

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

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-סוקולב, מחולקת 

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

+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 

ק"א, 1,890,000 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בביאליק, דופלקס 140 
מ"ר, מחולקת ל-2 + מעלית 
+ יח"ד דיור מושכרת, גמיש. 

נדל"ן הקריה, 2,150,000, 
054-8472222 ,050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בלעדי באזור חגי, 130 
מטר, קומה 4, ללא מעלית, 

1,975,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 כ- 80 מ"ר, מפוארת, 
יהודה הלוי 23, ק"א, 

לביקור היום, יום ד' בשעות 
16:30-20:00. פנחס מילר, 

050-4103310)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בגניחובסקי, 
68 מ"ר, ק"ב, אופציה גדולה 

להרחבה, 1,330,000 בי.א 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן 054-8462882

 בהזדמנות גדולה בפרדס 
כץ, 64 מ"ר, קומה א', 
1,200,000 בי.א נדל"ן,

054-8462882)27-27(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבניה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי, 600 מ"ר בנוי, 

6 קומות ניתן לחלוקה, פיר 
מוכן למעלית, חניה כפולה, 

משופצת חלקית, נוף, 
6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 פנטהאוזים מובחרים 
במבחר אזורים החל מ- 

2,700,000 ש"ח, תוכניות 
במשרד. "מוטי פרוינדליך" 

03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבנין 
יוקרתי בבניה, כניסה בעוד 

שנה, דירת גן, 4 חד' + 
חצר 50 מ"ר, מעט דיירים. 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

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

מעלית, משופץ. תיווך,
050-4144602)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, 

מושקעת כ- 200 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)27-27(_____________________________________________

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

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

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

053-3128884 ,03-5791514)27-27(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשכון-ג', 
דופלקס חדש, מושקע! 

יפהפה וענק! 6ח' + מרפסת 
ענק! 3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

לחלוקה. "מוטי פרוינדליך" 
03-6444025)27-27(_____________________________________________

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

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

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח. סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס 5.5 

חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 
054-9422194)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

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

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

קוק 23 ב"ב,
,03-5797766
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
באזור חרל"פ, 210 מטר כולל 

מרפסת גדולה + מעלית 
+ חניה, פינוי 13 חודש, 

2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר, 

מחולקת ל- 4 חד', 90 מ"ר + 
יחידה + מחסן, משופצת + 

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
6ח', ק"א, חזית + מלעית, 
2 כניסות, 2,700,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 בויז'ניץ, 6 גדולה, ק"ג, 
חזית + מעלית, מיידית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 דופלקס טכורש, שיכון ו', 
6.5, כ- 150 מ"ר, משופצת, 

קומה ב' ואחרונה, 2,700,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 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)27-27(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

1,950,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

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

_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בגורדון, ק"א, חזית, 4 
חד', כחדשה + מ.שמש, 
2,100,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בלנדא, ק"ה, 4 חד' + 
מעלית וחניה, 2,200,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בהשומר אזור מכבי 
אש בבניין חדש, 4 

חדרים, מפוארת, 3 כיווני 
אוויר, מיידי! עורפית! רק 
ב- 1,795,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)27-27(נכסים, 050-4177750

 במרום שיר, כ- 4 
חדרים, יפיפיה + מחסן 
וחניה עם נוף מהמם! 

+ מרפסות, רק ב- 
1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)27-27(נכסים, 050-4177750

 מציאה אמיתית 
באזור הצבי, 4.5 חד', 

מושקעת, כ- 120 מ"ר, 
3 כ"א + מרפסת שמש 
+ סוכה + יחי' הורים + 

מחסן גדול, בינוי פינוי 
גמיש, רק 1,620,000 

ש"ח. תיווך,
050-9777755)27-27(_____________________________________________

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

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

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', מרווחת 
+ מרפסת שמש גדולה, 

95 מ"ר, ק"6 + מעלית נוף 
פתוח )+ משרד 11.5 מ"ר 

בתוספת תשלום(. א.פנחסי, 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' 
בסיום בניה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת, ק"ב + מעלית, 
8 דיירים, מ.שמש גדולה, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

052-4200019)27-30(_____________________________________________

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

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

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 
4 חדרים + י' הורים, 
משופצת ומושקעת 

מהיסוד + סוכה גדולה 
על רלסים, ק"א, חזית, 

1,800,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

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

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)27-27(_____________________________________________

 להשכרה 4.5 חד', 
גדולים מאוד בק"ג עם 

ריהוט קומפלט ברח' בן 
זכאי ליד רח' דסלר ללא 

מעלית, לתקופה ארוכה, 
5,200 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בגניחובסקי 94 מ', 4 
חד', חזית, אופציה לבניה על 

הגג, 1,550,000. "צ'מפיון-
_____________________________________________)27-27(נדל"ן" 053-3121812

 התחלנו לבנות! בגולומב 
4.5 חד', ק"א, גדול הוחזיתי. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בטרום בנייה באניליבץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בדניאל 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

2,225,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר, 1,770,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה, 050-3000121

 בלעדי, 4 ח' ברחוב 
הירדן, ק"ק, גבוהה, חזית, 

100 מטר, מושקעת + רשיון 
לבנות עוד חדר וסוכה, אופציה 
ליחידת דיור, 1,810,000. תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב, 054-5500263
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 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

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

+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 חדרים

■ 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

 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

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

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

 בהרי גולן, 4 חד' + 
אופציה מיידית ומעשית, 

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

054-8433210)26-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

 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(_____________________________________________

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

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

 באזור הרב שך, 3 חד', 
ק"ב + מעלית + חניה, 

1,550,000 ש"ח. *בבן זכאי, 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ב + 

חניה, מטבח חדש, 3 כ"א, 
1,680,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 3 חדרים ברחוב בגין 
המכבים לאחר הרחבה, ניתנת 

לשינוי ל- 4 חדרים, 70 מ"ר 
בשכונת תל גיבורים, מחיר 

1,350,000 ש"ח, טל':
054-3355874. תיווך

SUPER HUSE)27-27(_____________________________________________

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 
+ א.הרחבה 20 מ"ר 

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-2452820)27-27(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

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

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, ק"ק, 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת 

+ אופ' מעשית ל- 45 מ"ר, 
1,550,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 ביהודה הלוי, ק"א, חזית, 
3.5 חד', 85 מ"ר, משופצת, 

1,750,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 ברבינא, ק"ג, חזית, 
3.5 חד', משופצת + יח"ד 
מושכרת, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 תיווך. דירת 3 חדים, כ- 70 
מ"ר, משופצת, מחולקת 

לשתי יחידות דיור, 1.3 מליון, 
גמיש, הקודם זוכה,

054-7477054 ,050-5765449)27-27(_____________________________________________

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

להרחבה 1.23 מליון גמיש, 
הקודם זוכה, 052-2213344, 

_____________________________________________)27-27(03-5444815, דוד

 באברבנאל, קומה 
ב', 58 מ"ר, 3.5 חדרים 

במצב מצוין. "מקסימום"
052-2452820)27-27(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,540,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד', 
חדשה + מעלית, מרווחת, 

ק"א, 1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת, 

1,630,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

רק 1,290,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 054-8472222,

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 קרית הרצוג מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

990,000 במזומן!!! נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה, 054-8472222

 בלעדי, 3 ח' במכבים, 
קומה ג', 82 מטר, חזית 
לז'בוטינסקי רחוק מאוד 
מהכביש, אופציה בעתיד 

למעלית, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברח' ירושלים, 3 חד', 75 
מ"ר, מחולקת ל- 2 יחידות 
חדשות, ק"ג, א.בגג, חזית, 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות, בהרב דנגור 
12, דירת 3 חדרים, קומה 4, 
65 מ"ר + אופציה. דוד גרוס 
_____________________________________________)27-27(רי/מקס ב"ב, 050-4122744

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

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"בך, 
050-4122744)27-27(_____________________________________________

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

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופציה בצד 
35 מ"ר ובגג בטון, שמורה , 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)27-27(_____________________________________________

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

.1250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
052-3500040)27-27(_____________________________________________

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

1,290,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 אוסישקין, 2 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, משופץ, קו' ב', גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בחברון, 2 חד', משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,280,000 ש"ח, גמיש. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

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

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר חצר, 2 
יחי' מושכרות. רי/מקס משה 

_____________________________________________)27-27(דסקל, 050-5926021

 מגוון דירות להשקעה 
בצפון ובחיפה, תשואה גבוהה 

_____________________________________________)27-27(בי.א נדל"ן, 054-8462882

 בקרית שמואל, 4 חד', 
מרווחת, קו"ד + מחסן. א.א. 

נכסים, 052-7131584/3
_____________________________________________)27-27(ועוד מבחר דירות

 בהזדמנות! צמוד לקריה 
החרדית, 4 חד', מרווחת, ק"א 

+ נוף לכינרת, ב- 520,000 
ש"ח. א.א נכסים,
052-7131584/3)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)27-27(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

0 5 0 - 5 5 1 9 8 9 8 דודי סיני
0רוני סיני 5 0 - 5 2 1 0 2 9 6

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

גני תקווה

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

ת.ב.ע., 1,590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

מגדל העמק
 במגדל העמק, 3 חד' 
במרכז העיר, קומה נוחה, 
רק 385,000 ש"ח, ניתנת 
להשכרה ב- 2,000 ש"ח, 

053-3154818)27-27(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

עפולה
 מציאה למכירה בעפולה, 

דירה ענקית, קומה ב', רק 
680,000 ניתנת לחלוקה 

והשכרה ב- 6,500,
053-3154818)27-27(_____________________________________________

 דירה מחולקת חוקית, 
קומה א', מושכרת ב- 3,400 

ש"ח, רק 710,000 ש"ח, 
053-3154818)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה למכירה בעפולה, 

3 חד', רק 500,000 ש"ח 
ניתנת לחלוקה ל- 2 והשכרה 
_____________________________________________)27-27(ב- 4,300 ש"ח, 053-3154818

 מציאה למכירה בעפולה 
מרכז העיר, 2.5 חד', מושכרת 
ב- 1,700 ש"ח, רק 410,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח, 053-3154818

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

03-9301122)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז, דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)27-27(3 מרפסות, 03-9301122

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 
105 מ"ר בבוני + 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)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בבן צבי 
מיני - פנטהאוז, 6 חדרים 

+ מרפסת שמש בבניין 
_____________________________________________)27-27(מפואר, 03-9301122

לפרסום
בלוח

03-6162228

קריית אתא

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

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

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

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

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)27-27(מ"ר מרפסות, 03-9301122

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

_____________________________________________)27-27(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)27-27(מ"ר, 03-9301122

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גג, 6 חד', מרפסת + גג 

אופציה ליחידת דיור,
050-6925400)27-27(_____________________________________________

 בפיקא, דירת גג, 1+4, 
מעלית שבת, חניה, מרווחת. 

_____________________________________________)27-27(052-2948691, נטלי

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

_____________________________________________)27-27(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)27-27(חניות, 03-9301122

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

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)27-27(_____________________________________________

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

03-9301122)27-27(_____________________________________________

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דרית 4 חד', משופצת, מיקום 

פנטסטי, מומלץ,
050-6925400)27-27(_____________________________________________

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

משופצת, יש שוכרים. רי/מקס 
_____________________________________________)27-27(משה דסקל, 050-5926021

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

_____________________________________________)27-27(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)27-27(כולל נצרת וביוב, 03-9301122

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

03-9301122)27-27(_____________________________________________

 ברחוב פרנקפורט, 3.5, 
80 מ"ר, קומה א', משופצת, 

1,340,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)27-27(אורי תיווך אדוארד

 בתשעים ושלוש 
המבוקש והיוקרתי, 3 

חדרים, 75 מ"ר, קומה 
ב', בבניין חדש + ממד + 
מעלית + חניה, מעוצבת 

ברמה גבוהה מאוד. 
"מקסימום"

052-2452820)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בעמשיב 
למהירי החלטה, דירת 2.5 

חד', מצויינת גם להשקעה, 
050-6925400)27-27(_____________________________________________

 שכונת כנען: 2 דירות 
להשקעה. אחת חדר 

וסלון ואחת 2 חד' וסלון. 
משופצות חלקית, פונות 

לנוף. מחיר מציאה: 
750,000 ש"ח. שניר,

052-2888181)27-27(_____________________________________________

 דוד אלעזר - גני הדר: 
)מציאה בבלעדיות(, 
דופלקס 4 חד', 86 

מ"ר, מרפסת, צמוד 
לבית הכנסת, אזור 

חרדי, מעולה להשקעה 
ומגורים, 610,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

+5 חדרים
 שכונת כנען: פרטי, 

176 מ"ר, 5 חד', מפלס 
אחד, משופץ מודרני, 

גינה פרטית, כולל 
יח' דיור של 70 מ"ר, 

1,250,000 ש"ח )גמיש(. 
_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

 שכונת כנען, 5.5 חד', 
110 מ"ר, אזור חרדי, 

קומה נוחה, אזור מבוקש 
ושקט, 690,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(עומרי, 052-5413329

 לוחמי הגטאות, 3 
חד', 70 מ"ר, משופץ 

חדש, אזור מבוקש, חריד, 
600,000 ש"ח. שניר, 

052-2888181)27-27(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 4 חד', 85 מ"ר, קומה 
2, משופצת, מחיר מציאה, 

מחיר 475,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 3 חד', 65 מ"ר, בניין 

מרובע, מחיר הכי זול בשכונה 
למהירי החלטה, מחיר 
370,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)27-27(_____________________________________________

 רחוב הגליל, מחולקת 
ל- 2, קומה 1, משופצת ברמה 

גבוהה, מכניסה 3,500 ש"ח 
נטו, מחיר 670,000 ש"ח.

_____________________________________________)27-27(ניר דהן, 050-2962666

3-3.5 חדרים
 3 חד', 75 מ"ר, קומה 

3, חלוקה ל- 2, אזור מבוקש 
לשכירויות, מחיר 520,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 רחוב יוספטל, 4 חד', 80 
מ"ר, קומה 1, חלוק הל- 2, 

מחיר 680,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)27-27(_____________________________________________

 )חדש מקבלן להשקעה 
זוגות צעירים(, 4 חדרים, 72 
מטר, מרפסת שמש, מחסן 

וחניה, צפי שכירות 3,800 
ש"ח, מחיר: 1,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(ניר דהן, 050-2962666

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 רחוב גושן, 2 חד', 35 

מ"ר, קומה 1, מרפסת שמש, 
מחיר 420,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)27-27(_____________________________________________

שערי תקווה
 בית פרטי, 5 חד' בנוי, 

170 מ"ר, מגרש 280, 
2,000,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד
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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(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים

השקעות

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, 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(_____________________________________________

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, 3,200 

_____________________________________________)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, 

_____________________________________________)25-28(058-5783835, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

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

 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 חד' 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(_____________________________________________

 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

 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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

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.

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-29ח(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

 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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שטחי מסחר 
ברחבי הארץ 

058-4154104

אלעד - שטח מסחרי 
כ-1500 מ“ר

ניתן לשלוח הודעה

בס“ד
 

להשכרה 

מגדל העמק 
 שטח כ-500 מ“ר

חיפה רח‘ האורן 
 כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד

בית שאן - כ-900 מ“ר
נתיבות - מבנה מסחרי

 כ-1000 מ“ר

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז( דירות 3 ו- 4 חד' 

מפוארות החל מ- 4,900 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ביונה )רמת גן( בית 
פרטי, 6 חדרים, 160 

מ"ר, שמורה ומטופחת 
במפלס אחד + גג ענק 

פתוח על כל הדירה, 
ק"א, חזית, כניסה 

פרטית, מיידי, 10,000 
ש"ח. סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

 בעמק יזרעל, 5 חדרים, 
כחדשה, קומה ג' עם מעלית, 

ריהוט חלקי, מזגן מרכזי, 
050-5588838)27-28(_____________________________________________

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

דסקל, רי/מקס,
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים דרך בן 
גוריון מול השלישית אזור דתי 

+ מעלית משופצת - מיידי, 
050-7207060)27-28(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

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

גג + מיזוג + ריהוט, מיידית, 
המפתח ב"תיווך-אריה"

053-3172172)27-27(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, כ- 3 חד', 
מרוהטת וממוזגת, דוד"ש, 

לזו"צ, לממושכת,
054-8436990)27-28(_____________________________________________

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

ומסודרת, 3,300.
'אפיקי-נדלן-בועז'
 ,050-41560080

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 המכבים, 3 חדרים, קו' ג' 
מקרקע, 2,700 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 תיווך. להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 
במחירים טובים לשוכרים עם 

צ'קים,
 ,052-2213344/03-5444815

_____________________________________________)27-27(דוד

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת חלקית, 
ממוזגת, 3,600. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)27-27(_____________________________________________

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

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

050-5926021)27-27(_____________________________________________

 3 חדרים ביצחק 
שדה, מוארת, משופצת, 

ממוזגת, 4,200,
052-7617711)27-27(_____________________________________________

 3 חדרים בחתם 
סופר, מוארת, מסודרת 
כחדשה, 4,200 ש"ח, 

052-7617711)27-27(_____________________________________________

 טרומפלדור, 2 חדרים, 
קומה ב', מרוהט חלקי, 2,650 

ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 2.5 ח', משופצות, בנורוק, 
קומה ב' + דוד שמש, מטבח 
אמריקאי, אמבטיה מיידי, ללא 
_____________________________________________)27-30(ריהוט, 3,400, 054-8425580

 2.5 חדרים ברחוב 
עוזיאל, 2 חדרי שינה, 

מוארת וממזוגת, 2,900 
_____________________________________________)27-27(ש"ח, 052-7617711

 חדרים ביצחק שדה, 
מואר ומשופצת מהיסוד, 

3,500 ש"ח,
052-7617711)27-27(_____________________________________________

 דירת 105 חד', ק"ק, 
לזו"צ, שומר תו"מ באיזור 

_____________________________________________)27-28(צומת סירקין, 050-4119976

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 להשכרה, יחידת 
דיור חדשה, מרוהטת 
וממוזגת, במוהליבר, 

2,750 ש"ח כולל ארנונה 
_____________________________________________)27-28(ומים, 052-4783640

נתיבות
 3 ח' בחזני, מסודרת, 

מטבח חדש, פינוי מיידי. רוזה, 
054-8454971)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גן, 2.5 חד' עם גינה 

_____________________________________________)27-27(חמודה, 050-6925400

דופלקסים
 בן יהודה 155 מ"ר 

דירה בקומה ומיוחדת + גג 
2,500,000 ש"ח,

050-3528252)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהדר גנים, 4.5 חד', 
עורפית, מזגנים, מרפסת 
שמש, יח' הורים, כניסה 

054-4346744 ,1.8.17)27-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)27-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 
_____________________________________________)27-27(ללא מעלית, 050-3528252

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, דירת 3 חד', 

משופצת, חדשה, כניסה 
_____________________________________________)27-27(מיידית, 050-6925400

צפת

 הגדוד השלישי )בית 
מדהים( 160 מ"ר, 5 חד', 
מפלס 1, כחדש, מושקע 

מאוד, גינה עם בריכה, 
ג'קוזי וכו', 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

 רח' ירושלים המבוקש 
)קיימות 2 דירות(, 140 

מ"ר, 4 חד' ענקיים, 
יח' הורים, נוף לרשב"י, 
לאחר שיפוץ מהיסוד, 2 
משפחות בבניין, 4,500 

ש"ח. שניר,
052-2888181)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 
בב"ב, ללקוחות רציניים, 

פרסום ומכירה עלינו! שירות 
מהיר ללא עמלה,

 ,03-5444815 ,050-5765449
_____________________________________________)27-27(דוד

 למכירה בירושלים עסק 
של השכרת אופניים חשמליות 

מהבית עם ציוד כולל מספר 
_____________________________________________)27-28(העסק! 053-3142824

 להשכרה בירושלים 
חנות לכל מטרה, 40 

מטר כולל רישיון עסק 
באיזור רוממה )סמוך 

לשערי העיר(
050-4821883)27-28(_____________________________________________

 למכירה במרכז ר'-עקיבא 
חנות בפסג' 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,500 ש"ח, 

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

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 להשכרה חנות לאוכל 
פלאפל וכדו' ברחוב 
ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא, 25 מ"ר + גלריה 
כול לכל הציוד, חזית, 

מיידי, 5,500 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
ב"ב, כ- 50 מ"ר, משופצת 

ויפה, מחסן 20 מ"ר,
054-4992952 ,054-4659772)27-28(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות כ- 10 מ"ר, ב- 1,800 

_____________________________________________)27-27(ש"ח, לפרטים: 054-8462882

 ב"ב רח' בורוכוב 
בהזדמנות, מחסן 400 מטר, 
כניסה נפרדת, חניה בפריקה, 

דלת רחבה, מקום שקט, 
053-2807550)27-28(_____________________________________________

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא 
ב"ב, מזגן, כולל ארנונה לא 

_____________________________________________)27-30(למגורים, 050-4123655

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

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

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

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

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

 יח' נופש יפיפה כולל 
בריכה גדולה וצנועה + 
חצר. "בחצור הגלילית" 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 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(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

 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(_____________________________________________

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלעך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת. 052-7117313

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלאך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת, 052-7117313

 בטבריה, דירת נופש 
מרוהטת וממוזגת לתקופת 
בין הזמנים, 04-6732424, 

050-3406353)27-28(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

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

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 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

 "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(_____________________________________________

טויוטה

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

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-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית
 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-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

 בחד-נס צימר מפנק + 
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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

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

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

 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(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

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

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

 דירת גן, משופצת, 4 
ח', ממוזגת + גינה ובריכה 
גדולה, אזור דתי נוף מרהיב 

לגליל, 052-4008100 מהשעה 
054-8420561 ,15:00)27-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

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

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

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-29(שירן

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

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

 להשכרה דירות נופש 
על בסיס יומי, כולל 
בריכה. ניסים ביתן,

052-7888915)27-27(_____________________________________________

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

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

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

פיג’ו

 טיוטה 2008 אוטומטית, 
יד שניה, שמורה במצב 

מכני וחיצוני, מעולה, הדגם 
החסכוני, טסט לשנה!!! 

27,000 ש"ח, גמיש,
055-2346293)27-27(_____________________________________________

 פיז'ו רק 116,000 ק"מ 
308 8.2009 אוטומט, שמורה 

ומטופלת במצב חדש + 
תוספות, 19,500 ש"ח,

052-6918692)27-27(_____________________________________________

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

 הובלות קטנות 
ובנוניות, אפשרות 

לפריטים בודדים, הנחה 
_____________________________________________)27-30(לאברכים, 052-4227714

 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(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

 מתארגנת קבוצה 
ללימודי אנגלית על ידי 

"מכון גייט" במחיר מוזל 
_____________________________________________)27-28(מאוד, 052-7159293

לימוד אנגלית
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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(

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

 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

■ 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(

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(_____________________________________________

 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

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

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

אבידות

 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

 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

 HP מחשב נייד 10 אינץ 
כולל תוכנות +  מטען ותיק, 

כחדש, 450 ש"ח,
054-2423785)26-27(_____________________________________________

 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

 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

 תמי 4, 200 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

 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

 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,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד,

03-6749806)26-27(_____________________________________________

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

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

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

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

■ 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(_____________________________________________

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

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

 נמצא סוודר ילדה בגן 93 
בב"ב, לפני מספר חודשים, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

_____________________________________________)27-28ח(סוללה, 050-4156603

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

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

_____________________________________________)27-28ח(יפנה, 052-7145526

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

_____________________________________________)27-28ח(לגבר, 052-7168623

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 054-8432271

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

_____________________________________________)27-28ח(עובד, 052-7178414

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

_____________________________________________)27-28ח(לילד, 054-8452062

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)27-28ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)27-28ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

אור הרב וואזנר, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158682

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)27-28ח(הודעה, 052-7617303

 מחשב נייד IBM לנובו 
15 אינץ' לשימוש ביתי/משרדי 

+ DVD, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-3534670

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

 שעון חכם עם טלפון 
מוסיקה שעון מעורר ועוד 

פונקציות רבות, 170 ש"ח, 
054-8461535)27-28(_____________________________________________

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

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 פלטה חשמלית גדולה, 
ל- 6 סירים במצ בטוב מאוד 

_____________________________________________)26-27(בבני-ברק, 054-9985503

 מכונת קפה תוצרת 
NESCAFE, חדשה באריזה, 

חם/קר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

 תנור בילד אין, צבע לבן, 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-7156347

 מחשב נייד של חברת 
LG מצב חדש ללא תקלה, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-5918474

 רדיאטור דלונגי 12 צלעות, 
כחדש, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ELELTROLUX, במצב 

טוב, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ZANUSSI כחדשה, ב- 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8471042

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7637380

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטית באריזה + עכבר 

 1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)27-28ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, נקנה 
ברפאלי, 60 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)27-28ח(050-4169094

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר, גובה 1.45, רוחב 55, 

עומק 58, )פ"ת(, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפירה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 נגן ספורט סאן דיסק, 
שמור ביותר, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-7109249

 מכשיר שחמט מגע, חדש, 
3 חודשי אחריות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 120, 03-6182130

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון אלקטרה 
ג'וניור, עובד מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(בהזדמנות, 054-9033098

 מחשב נייח יד שניה, מצב 
_____________________________________________)27-28ח(טוב, 400 ש"ח, 052-7611936

 מיקרוגל דיגיטלי 
"קריסטל" 23 ליטר, כחדשה, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 02-5820147

 רדיאטור 12 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 9 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 7 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 כ הזדמנות! מייבש 
כביסה מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון: 052-3073826

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-7432035

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 במקום 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 054-8412903

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3537660

 מחשב נייד 15 אינץ 
במצב מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

 נטסטיק למחשב תומך 
כל הרשתות, 170 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 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

 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

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת ומיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7156347

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

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8460913

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(073-7404717

 מזרון קפיצים במצב טוב 
901.90X בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 ספה 2 מושבים, 240 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-5737813

 ספה עור צבע קרם 
שמנת, מצב מצוין, על רגליים, 

_____________________________________________)27-28ח(460 ש"ח, 052-5737813

 מזרון אורטופדי במצב 
טוב, 901.90X בירושלים, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7110768

 8 או 6 כסאות חדשים, 
צבע ונגה, מרופדים, כמה 

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

ספות 2-3 מעור אמיתי וכורסא 
הנקה/נדנדה במצב מצוין, 

052-4227714)27-30(_____________________________________________

 2.5X2.4 ארון ספרים 
סנדוויץ חזק, מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב, 054-8449669

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 כסא נח "שושנה" עם 
ריפוד מתכת, חדשה, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 מעמד מעץ לתליית 
בגדים וכובעים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 בסיסים מעץ למיטה, 
חדש חדש, 250 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(בבני-ברק, 052-7168623

60X90- שולחן עץ מלא 
45 במצב סופר מעולה, 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 מיטה מתקפלת עם 
סלוטים עץ + מזרון 10 ס"מ 

נוח, לא היתה בשימוש, חדשה 
בנילון, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-4076070

 כסא תלמיד חדש - 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 8 כיסאות עתיקים לאחר 
פולייטור ורידוד, חדש כל כסא, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-4076070

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצ במצוין, כל אחד 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
531.18X ,מצוין, גבוה 90 ס"מ
מטר + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-4919299

 ארונית, 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7972972, אלי

 שידה חום כהה בגובה 
מטר, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)27-28ח(058-3250432

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 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(_____________________________________________

 משחה לריפואי קמטי 
עור, חורים ופצעים, מיוחד, 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים, 200, 058-3216830

 קסדה לאופנוע, 100, 
מנעול לאופניים + קד 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(חדש מי-ם, 058-3216830

 חדש מנעול שרשרת 
לאופנועים, קשה לפריצה 

וארוך, 150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 למסירה לגמ"ח פרטי 
תרופות וכדורים שונים,

052-7658245 להתקשר עד 
_____________________________________________)25-26ח(14:00, 052-7658245

 כסא אחורי לאופנים לילד, 
_____________________________________________)25-26ח(רק 170 ש"ח, 052-7603864

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)25-26ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברי, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 עגילים זהב חישוק, יפות, 
מעוצבות, חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 אופני כושר במצב חדש, 
250 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(03-9074725, 054-8412903

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום כהה, מידה 44, 

חדשות, 130 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-7692405

 אבקת פדיאשור וניל, 
400 גרם, חדש בקופסא, 

סגורה - 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8495953

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 שואב אבק. סלקל. כסא 
רכב. מזוודה. מזרון יחיד, כל 

אחד 70 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,1.60X200 ,בז'/מוקה, סטאן

_____________________________________________)25-26ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 נעליים אפורות עם 
שרוכים, לבחורות, מידה 36, 
מהממות, באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 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

 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

 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- 250 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 בהתחייבות 

_____________________________________________)26-27(לשנה, 052-7100896

 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

 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

 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(

 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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 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

 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
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 לול לתינוק + מזרון, מעץ, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 052-7156347

 בב"ב מיטת תינוק 
כחדשה, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110991

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110911

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5206337

 mamas&papas טיולון 
במצב מצוין, מזרון וכיסוי גשם 
מקוריים, בירושלים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690696

 מציאה! טיולון תאומים 
צ'יקו, חדש באריזה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-7655616

 אמבטיה לתינוק כולל 
מעמד רגליים, חדשה, 130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 עגלה בצבע בורדו כחדשה, 
כולל טיולון וכיסוי גשם, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 סל-קל, 80 ש"ח, -054
_____________________________________________)27-28ח(8432271

 עגלת תאומים במצב 
מצוין "בייבי גוגר" - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק איטלקית 
)אמבטיה וטיולון( צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, הזדמנות 

כחדשה! טלפון:
_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 כסא אוכל לתינוק, מגש 
אדום, יפה ונחמד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 עגלה עם אמבטיה, 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח כמו חדש, 052-5737813

 טיולון פג, 210 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7396092

 מספר יפה
050-4193355, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד!

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-2421622

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 סדור ע"מ ותהילים מעור 
אמית מילר חדש כל אחד, 
_____________________________________________)27-28(120 ש"ח, 054-8461535

 ב"ב. *מזגן אלקטרה 1 
כ"ס. *מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס 
במצב מצוין. *גגוני אלומניום. 

*מזוודות לנסיעות. *מקרר ב - 
_____________________________________________)27-28(300 ש"ח, 052-2530036

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 נברשת קריסטליים 
יפייפיה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4110991

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(כ"א, 054-8460913

 אבקת פדיאשור ווניל 
400 גרם חדש בקופסא סגורה 

_____________________________________________)27-28ח(- 30 ש"ח, 054-8495953

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור-זהב, 

_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מסגרת משקפי ראיה, 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח, 050-5206337

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8412903

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 משחק מטבח ילדים עם 
תנור וכיריים חשמליים, חדש 

ממש! ב- 70 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7676486

 טלפון משחק ילדים, 
משמיע צלילים, חדש ממש! 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח, 052-7676486

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא המסנן, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 למסירה מחבת פסים + 
מכסה, כמעט חדש,

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9784433

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח, 052-7154392

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 058-4843223

 30 ספרי תנך הוצאת 
הרב קוק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5410551

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח, 052-7966786

 שעון יד לגבר חברת 
superdry חדש עם תאריך, 
חזק, איכותי, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה, חדשות, איכותי, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח, 050-2461758

 עגילים זהב צמודות לאוזן, 
קטנות, חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקל BMI במחיר 
הפסד במחיר של 180 ש"ח, 
נקנה ב- 300 ש"ח עובד דרך 

אפליקציה, חדש באריזה, 
_____________________________________________)27-28ח(052-7116313

 תיק ענק מבד, מתקפל 
לפי הצורך, לנסיעות עם 

גלגלים, 120 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 תיקים לנסיעות וטיולים 
בין 50 ל- 70 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 מעמד לאורגן, מתכוון, 70 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 עגלת שוק מתכת, ענק, 
ארבע גלגלים, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 שמיכת פוך אמיתי, יחיד, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 02-5820147

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 סט ספרים ילקוט יוסף, 
חדש, מהדורה ישנה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7626004

 שעון חתנים יוקרתי מחבת 
MOVADO, ציפוי זהב, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 054-8464909

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 10 בתי מזוזות 
מעוצבות, ממעצב מפרספקס 

בפתח-תקווה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 2 עניבות יפות + 
חפתים, ב- 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(08-9491768

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(פלאפון: 050-9089110

 נגן סאנדיסק מדגם ספורט 
כחדש במחיר מציאה1 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש, 052-7663263

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)27-28ח(זמיר, 30 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לים כחדשים, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח, 052-2421622

 מכונת מחיקה לסופר 
במציאה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7126790

 שובר של תו הזהב בשווי 
של 600 ש"ח, רקב - 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 גיטרה אקוסטית חדשה! 
בשווי 450 ש"ח, רב ב- 320 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 ארנבת קטנה וחמודה, 
ב- 40 ש"ח ניתן לרכוש גם 

את הכלוב, חדש ממש ב- 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486
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