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כך תעברו 
בקלות 

 מבנק לבנק
/ עמוד 3

רוצים ללמוד
לא די בכך שבמוסדות החינוך 

החרדים החופשות קצרות ביותר, 

ונרשמים בהם מספר ימי הלימוד 

המרביים: סקר 'מדד השלום' של 

המכון הישראלי לדמוקרטיה חושף 

כי עדיין, רוב החרדים דורשים לקצר 

בדחיפות את החופשות 

שפע כח - לכולם
חלבון צמחי מלא מורכב מאגוזים וקטניות

מכיל את רוב אבות המזון 
החיוניים לגוף האדם

להשיג בחנויות הטבע מיוצר ע"י:

.3
2

לקוחה מספרת:
בתי, תלמידת סמינר בתקופת עומס מבחנים ועבודות 

נחלשה וחיפשתי משהו לתגבור.
נתתי לה 3 כפות שפע כח ליום ולאחר מס' ימים 

היא חשה שיפור משמעותי בכח ורעננות
ויכלה ללמוד ולתפקד בכח מלא.

לקוחה ממליצה:

אחרי דלקת ראות קשה הרגשתי חלשה 

ובקושי תפקדתי. מומחה תזונה המליץ לי 

לאכול 4 כפות "שפע כח" כל יום.

שילבתי תערובת זו במחית פרות וסלטים.

ותוך זמן קצר חזרתי לכוחות 

המלאים ואף מעבר.

אמהות - רעננות. 
מבוגרים - השלמת תזונה. 

תלמידים ומורים - ריכוז.
ילדים - בריאות.

מומלץ:

להוסיף 2 כפות 

כל יום ליוגורט 

סלט דייסה וכו'. 

 צרכנות

עמודים

/ עמ'  2 7 - 6

הירדן 28, ב“ב | טל: 03-5789030
בקניית 2 צמיגיםפתוח: א‘-ה‘ 8:00-17:00  ו‘ 8:00-12:00

ה
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פ צמיגי שחר
25% הכי טוב! הכי אמין!

אברבנאל 74, ב“ב | 054-8371770
הפתוח: א‘-ה‘ 8:00-17:00  ו‘ 8:00-13:00

ח
הנ

על כל הצמיגים

עברנו לרח׳ אברבנאל 74
מבצע

לשבוע המעבר
בלבד

בנט. צילום: אוהד צויגנברג
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פישל	רוזנפלד	

לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  של  החודשי  השלום  מדד 
כי  מצא  )א'(,  השבוע  שפורסם  תל-אביב  ואוניברסיטת 
אזרחי ישראל נותנים ציון נכשל לשר החינוך ולמערכת החינוך, 
ומחציתם סבורים שיש ליישם את היוזמה לקיצור החופשות של 

התלמידים באופן דחוף.
על   )10 מתוך   4.9( נמוך  ציון  קיבלה  בישראל  החינוך  מערכת 
של  מפלגתו  היהודי,  הבית  מצביעי  כי  נמצא,  עוד  תפקודה. 
בעוד   ,6.4 של  יחסית,  גבוה  ציון  למערכת  העניקו  החינוך,  שר 

שמצביעי מרצ נמצאו בקוטב השני ונתנו למערכת את הציון 2.7.
הציון שנתנו הנסקרים לשר החינוך היה 5.2 מתוך 10, כשבציבור 
היהודי הממוצע עמד על 5.4 ובציבור הערבי 4.5. עוד עולה, כי 
גבוה על תפקודו בקרב מצביעי המפלגות  ציון  קיבל  בנט  השר 
הדתיות: מצביעי הבית היהודי נתנו לשר את הציון 8.3 ומצביעי 
המפלגות החרדיות, נתנו לו ציון ממוצע של 6.5. מצביעי מרצ 
לעומת זאת, נתנו לשר את הציון 2.8 ומצביעי הרשימה המשותפת 

ציון של 2 בלבד.
רפורמה  ליישם  דחוף  כי  סבורים,   )50%( מהנסקרים  מחצית 
שתביא לקיצור החופשות בישראל. בקרב הציבור היהודי, 54% 
זו.  עמדה  הביעו   29% רק  הערבי,  הציבור  ובקרב  כך  סבורים 

פילוח נוסף הראה, כי 65% מההורים לילדים הנמצאים במערכת 
החינוך כיום, סבורים שמדובר בסוגיה שיש לקדם באופן דחוף, 
בעוד שרק 44% מאלו שאין להם ולא היו להם ילדים במערכת 

הסכימו עם האמירה.
בקרב  יותר  גדולה  הייתה  ברפורמה  הדחוף  לצורך  ההסכמה 
לעומת   ,)63%( דתיים  שאינם  והמסורתיים   )79%( החרדים 
והחילונים )47%(.  הדתיים )54%(, המסורתיים הדתיים )48%( 
תל-אביב  מאוניברסיטת  יער  אפרים  פרופ'  ידי  על  נערך  הסקר 
והתבצע  לדמוקרטיה  הישראלי  מהמכון  הרמן  תמר  ופרופ' 
מרואיינים   600 בקרב   ,2017 באוגוסט  ל-30   29 התאריכים  בין 
המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל.

יעקב	אמסלם

המדינה  שמקדמת  יוזמות  מעט  לא 
מפורטת.  הלכתית  להתייחסות  זוכות 
ילד'  לכל  'חיסכון  תכנית  היא  שבהם  הידועה 
ידי  על  המאושרים  מסלולים  גם  שמציעה 
פוסקי הלכה. כעת, גם תכנית 'מחיר למשתכן' 
והפעם:  טהורה,  הלכתית  להתייחסות  זוכה 
פולמוס הלכתי בדבר החיוב על הזוכה בדירה 

לברך 'הטוב והמיטיב'.
הובאה  קיים,  אם  החיוב,  בדבר  השאלה 
בעלון 'וישמע משה' בו עולות שאלות תושבים 
ונענות על ידי הרה"ג משה פריד. העלון יוצא 
לאור בעיר בית שמש ומאחר בעיר זאת יצאו 
דירות רבות במסגרת התכנית, עלתה השאלה 
אם לברך. השואלים הביאו את דברי השולחן 
לו  טובות  שהם  שמועות  על  כי  שכתב  ערוך 
לו  טובות  הן  ואם  שהחיינו,  מברך   – לבדו 
ולאחרים, מברך הטוב והמטיב. "והרי שמועה 

זו היא טובה לזוכה עצמו ולאשתו וגם להוריו 
משא  מעליהם  יוקל  שכעת  הצדדים,  משני 

רכישת הדירה". 
בתשובה ארוכה ומפורטת שמביא הרב פריד 
בבשורה  מדובר  לא  כי  הרב  מבהיר  בעלונו, 
עד  רחוקה  ו"הדרך  כפי שנאמר, מאחר  טובה 
מכשולים  וכמה  לידיהם,  הדירה  את  שיקבלו 
והפרעות עלולים לצוץ בדרך, והרי היא כדבר 
ברכת  עליו  לברך  ואין  עדיין  לעולם  בא  שלא 

ההודאה בשם ומלכות". 
הרבנים  גדולי  דעות  מובאות  בהמשך 
שמחה  יש  זאת  בבשורה  דווקא  כי  שטוענות 
לא מועטה מאחר ומדובר בחיסכון עצום של 
בשוק.  הדירה  ממחיר  שקלים  אלפי  מאות 
הרב  מסכם  לברך",  שיש  האומרים  "לדעת 
על  שנתבשר  שעה  תכף  לברך  "צריך  פריד. 
משעבר  אבל  גדולה.  שמחתו  שאז  הזכייה 
והשמחה  ההתרגשות  פוחתת  משנתבשר  זמן 

מחמת הבשורה". 

ברוך	ברגמן

באמצעות  ניהלה  ישראל  משטרת 
בפשיעה  למאבק  הארצית  היחידה 
כנגד  סבוכה  חקירה   ,433 בלהב  הכלכלית 
מספר עובדי חברת אל שעבדו במזרח אירופה, 
הון,  הלבנת  הונאה,  מרמה,  לעבירות  בחשד 

עבירות מס ועוד. 
במשטרה אמרו כי מדובר בפרשה שניהלה 
משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים ובליווי 
המדינה,  בפרקליטות  הכלכלית  המחלקה 
במסגרתה נחקרו מספר מעורבים, שעבדו בין 
השנים 2008-2013, בנציגות אל על ברומניה 
ופולין, אשר עפ"י החשד מעלו בכספי החברה 

בהיקפים עצומים. 
שלושת  כי  חשד  מעלים  החקירה  ממצאי 
החשודים נהגו להוציא כספים במרמה מחברת 
ובכלל  שנים,  ולאורך  שיטות  במגוון  על,  אל 
זה: העברת כספים במרמה מחשבונות החברה 
משיכת  בחו"ל,  שפתחו  אחרים  לחשבנות 
כספים מקופת החברה לצרכים פרטיים, הגדלת 
מהחברה,  האישיות  ההוצאות  החזרי  נפח 

הוצאות  להחזר  מזויפות  חשבוניות  הגשת 
ללא  החברה  מקופת  כספים  משיכת  כלליות, 

קבלה ומשיכת כסף מזומן מהבנק ומהכספת.
החוקרת  היחידה  מסרה  החקירה  סיום  עם 
נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה לביסוס  כי 
למעורבות  חלקו,  פי  על  אחד  כל  החשד, 
פקודות  הון,  הלבנת  איסור  חוק  על  בעבירות 
מס הכנסה, זיוף בידי עובד ציבור, גניבה בידי 
תאגיד,  במסמכי  כוזב  רישום  ציבור,  עובד 
דבר  וקבלת  בתאגיד  אמונים  והפרת  מרמה 

במרמה.
"מדובר  בתגובה:  נמסר  על'  'אל  מחברת 
בשנת  על  אל  מבקר  ע״י  שנחשף  באירוע 
2014. אל על פנתה למשטרת ישראל ולגורמי 
למצות  מנת  על  אירופה  במזרח  החוק  אכיפת 
יש  לדין.  האשמים  את  ולהביא  החקירה  את 
לציין כי לא מדובר בסכומים מהותיים לחברה. 
חברת אל על סייעה במשך כל התקופה לגורמי 
אכיפת החוק בישראל ובחו"ל בחקירה. חברת 
את  עיניה  מול  לראות  ותמשיך  ראתה  על  אל 
טוהר החוק והמידות. אנו שבעי רצון שהחקירה 

הסתיימה והדין ימוצה עם האשמים".

פולמוס: האם לברך 
על 'מחיר למשתכן'?

פשיעה כלכלית ב'אל על'

הלכתיים  דיונים  פעם  לא  מעלות  הממשלה  תכניות 
שונים, כעת גם תכנית 'מחיר למשתכן' עוררה דיון האם 
 הרב משה פריד  לברך 'הטוב והמיטיב' בעת הזכייה 

משיב: האם דירה כזאת נחשבת ל'בשורה טובה'?

כי  חשודים  אירופה,  במזרח  שעבדו  החברה  עובדי 
באמצעות  פרטיים  לצרכים  במרמה  כספים  הוציאו 
חשבוניות  והגשת  העמותה  פעילות  נפח  הגדלת 
מהותיים  בסכומים  מדובר  "לא  על':  'אל    מזויפות 
לגורמי  התקופה  כל  במשך  סייעה  החברה  לחברה. 

אכיפת החוק בישראל ובחו"ל בחקירה"

רוצים ללמוד
החינוך  שבמוסדות  בכך  די  לא 

ביותר,  קצרות  החופשות  החרדים 

הלימוד  ימי  מספר  בהם  ונרשמים 

של  השלום'  'מדד  סקר  המרביים: 

חושף  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון 

כי עדיין, רוב החרדים דורשים לקצר 

בדחיפות את החופשות 
בנט. צילום: אוהד צויגנברג
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כסף קטן

נס פך השמן: החרדים 
משלמים פחות 

בית בהכשר הבד"ץ

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
שנותחו בקרב משפחות בעלות 2 ילדים 
מחזיק  החרדי  הציבור  עולה:   6 גיל  עד 
לצהרונים,  פחות  משלם  דירות,  יותר 
מעל קו העוני וכשליש מחזיקים ברכב 

לעומת הציבור הכללי

מערכת  לרכוש  חפצים  אתם  אם 
ידי  על  הבית  את  שתפעיל  ממוחשבת 
בה  לעשות  שתוכלו  בטוח  לא  חיישנים, 
  והיא תפעל גם בשבת  שימוש, מאחר 
אישור  את  קיבלו  חברות  מספר  יוזמה: 
לציבור  המותאמות  לתוכנות  צומת  מכון 
שומר שבת, אך לא בטוח כי הדבר יתקבל 

בציבור החרדי 

יעקב אמסלם

כל בעל חשבון בנק יודע, כי הפרוצדורה 
במרבית  כרוכה  אחר  לבנק  למעבר 
בתחילת  כבר  מייאשת  בביורוקרטיה  הפעמים 
התהליך. משתמשים רבים אף מעדיפים להישאר 
לעבור  מאשר  מרוצים  לא  הם  בו  הוותיק  בבנק 
את הדרך הפתלתלה במעבר בין הבנקים ובכאב 

הראש הכרוך בכך.
את  לשחזר  מבקשים  האוצר  במשרד  כעת, 
המעבר  במסגרתה   - הסלולר  רפורמת  הצלחת 
בין חברות סלולר נהפך לפשוט – וליישמה גם 
לעבור  יוכל  לקוח  כלומר,  בנקים.  בין  במעבר 
לעבור  ובלי  אחת  כפתור  בלחיצת  אחר  לבנק 
עד  ארוכים  ימים  הבנק  סניף  ידי  על  טרטורים 

מעבר  מהבנקים  גדול  בחלק  המלא.  למעבר 
כזה דורש ביטול הוראות קבע, הקפאת כרטיסי 
אשראי ואינספור עדכונים בחשבון החדש. כעת 
לדבר  לשים  האוצר  במשרד  מבקשים  כאמור, 

סוף. 
במסגרת יוזמה שקידם בדרג המקצועי במשרד 
האוצר, הלקוח יידרש רק לעדכן את הבנק החדש 
ואת  הישן  בבנק  החשבון  של  קיומו  בעובדת 
השאר יעשו הבנקים בינם לבין עצמם. המנגנון 
יותיר  ולמעשה  אחריי"  "עקוב  במסגרת  יפעל 
החשבון  של  הפרטים  העברת  את  הלקוח  בידי 

הקודם ותו לו. 
מפתיעים  נתונים  אף  הציגו  האוצר  במשרד 
בדבר הרצון במעבר בין בנקים. לפי הנתונים, לא 
לבנק  לעבור  חפצים  מהלקוחות  מ-38%  פחות 

נשארים בבנק  אחר, אך בשל הביורוקרטיה הם 
ישראלי  אזרח  כי  עולה  עוד  מהנתונים  הנוכחי. 

עובר בנק רק אחת לשלושים שנה. 
על פי התכנית שתעלה לכל בנק כ-25 מיליון 
ההתחייבויות,  הקבע,  הוראות  כל  שקלים, 
החיובים וההלוואות יעברו לחשבון החדש מבלי 
שהלקוח יצטרך לנקוף אצבע. יתירה מזאת, אם 
הם  הישן,  החשבון  לפרטי  כספים  יעביר  אדם 
לבצע  שיצטרך  מבלי  החדש  לחשבון  ינותבו 

עבור כך דבר. 
המהלך, כך מקווים באוצר, יביא אף לתחרות 
אולי  ובכך  הלקוחות  על  שיתחרו  הבנקים  בין 
הדבר יביא לירידת מחירים כפי שנעשה בתחום 
הסלולר, שם המעבר בין חברות היה בין הגורמים 

המשמעותיים לירידת המחירים.

מבנק לבנק
ונתקלתם  בנק  לעבור  ניסיתם  אם 
בביורוקרטיה סבוכה, אתם לא לבד: מהלך 
חדש של משרד האוצר ישלב שיטה לפיה 
עדכון  מהלקוח  ידרוש  בנקים  בין  מעבר 
פרטי חשבון בבנק החדש, וכל היתר יתבצע 
בתחרות  עלייה  התקווה:    אוטומטית 

וירידת מחירים

נחשד כמחבל ויפוצה
האבטחה  חברת  כי  קבע  המשפט  בית   
'מודיעין אזרחי' תשלם פיצויים בסך 18.000 
נסיעה  של  שבעיצומה  אזרח  לי',  שקלים 
ידי  על  הורד  כמחבל,  נחשד  הקלה  ברכבת 
עוין  ליחס  זוכה  שהוא  תוך  המאבטחים 
נגדו  ננקטה  אף  בהמשך  כאשר  ומשפיל, 
האירוע  המאבטחים.  מצד  רבה  אלימות 
האזרח  כאשר  שנים,  כחמש  לפני  התרחש 
תיק  כשבאמתחתו  הקלה  ברכבת  שנסע 
נוסעים  מספר  ידי  על  נחשד  ומסור,  ענפים 
אחד  בפני  חששם  את  הביעו  ואלו  כמחבל 
להציג  מהנוסע  דרש  מצדו  זה  המאבטחים. 
בפניו אמצעי זיהוי ובהמשך אף דרש ממנו 
לרדת מהרכבת ולהסיר את התיק שנשא על 

כתפו.

הפסד של מיליונים בדואר
 מחברת 'דואר ישראל' רשמה הפסד של 
לא פחות מ-6.4 מיליון שקלים לעומת רווח 
המקביל  ברבעון  שקלים  מיליון   2.7 של 
החברה  הנתונים,  למרות  שעברה.  בשנה 
מחו"ל  החבילות  במספר  גידול  רשמה 
שמספרן עלה ל26 מיליון במחצית הראשונה 
של שנת 2017. הרווח הגולמי צנח ב-19% 
והסתכם ב-32 מיליון שקל. הרווח התפעולי 
התרסק ב-66% והסתכם ב-3.9 מיליון שקל 
סיימה  הבראה  בתכנית  שהחלה  והחברה 
הראשונה  המחצית  ואת  השני  הרבעון  את 

בהפסד. 

230 עובדים יפוטרו ב'טבע'
עובדים  פחות  יפוטרו  ב׳טבע׳:  פשרה   
לאחר  רק  ייעשו  והפיטורין  מהמתוכנן, 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  מלשכת  החגים. 
משה גפני נמסר כי בסיכום בין חברת ׳טבע׳ 
צמצום  על  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  ליו"ר 
מספר העובדים בכפר סבא שיפוטרו, סוכם 
כולל  עובדים,   120 על  יעמוד  מספרם  כי 
בנגב  מוקדמת.  לפרישה  שיוצאים  כאלה 
 110 של  פיטורים  על  לכן  קודם  עוד  סוכם 
 230 יפוטרו  הכללי,  שבסך  כך  עובדים. 
יהיו  350. הפיטורים עצמם  עובדים במקום 
המפוטרים  על  שיקל  מה  החגים,  אחרי  רק 
בתקופת זמן זו להיערך עד כמה שניתן מבלי 

להיפגע כלכלית. 

סוף סוף: יישוב למפוני עמונה
 השבוע )ראשון( אישרה ממשלת ישראל 
את המשך תקצוב בנייתו של היישוב עמיחי 
מבתיהם  שפונו  עמונה  לתושבי  המיועד 
אל  בית  מועצת  ראש  חודשים.  מספר  לפני 
לתושבי  שנעשה  צדק  מעט  "זהו  אלון:  שי 
עמונה לאחר הפינוי הקשה. בעזרת ה' בימים 
יחידות   300 גם  סופית  יאושרו  הקרובים 
הבטיח  הממשלה  שראש  אל  לבית  הדיור 
אלו  שני מהלכים  גם בשבוע שעבר.  בקולו 
יבטיחו את המשך שגשוגו של חבל בנימין 

ויצירת מציאות לאומית בלתי הפיכה".

11 אלף דירות ל'מחיר למשתכן'
בחצות,  לשני  ראשון  שבין  בבלילה   
נפתחה הגרלה נוספת במסגרת תכנית מחיר 
דיור  יחידות  אלף  כ-12  שכוללת  למשתכן, 
בכל רחבי הארץ. ההרשמה להגרלה הגדולה 
ל-18  עד  כשבועיים,  למשך  פתוחה  תהיה 
זכייתם  בדבר  אישיות  הודעות  בספטמבר. 
באוקטובר.  ב-10  לזוכים  יימסרו  בדירה 
ב-  דירות   11,507 יוגרלו  התוכנית  במסגרת 
נתניה,  22 היישובים הבאים: ראשון לציון, 
שמש,  בית-  אשקלון,  גן,  רמת  שבע,  באר 
קריית  יבנה,  העין,  ראש  מודיעין,  חדרה, 
שדרות,  נשר,  דימונה,  יהודה,  אור  ביאליק, 
חצור  שאן,  בית  טבעון,  קריית  שוהם, 
הגלילית, בית דגן, עכו וכרמיאל. לדברי שר 
האוצר, ההגרלה תיתן מענה לרוב משתתפי 

סדרה א' שעדיין לא זכו בהגרלות.

יעקב אמסלם

על  שמעתם  לא  אם 
החכם',  'הבית  תופעת 
חברות  שתתעדכנו:  כדאי 
לשווק  החלו  רבות  תקשורת 
מערכות  האחרונות  בשנים 
דרך  הבית  את  המפעילות 
המכשיר החכם. מהדלקת האור 
נעשה  הכל  סגירת התריס,  ועד 

בלחיצת כפתור. 
כאשר  מתעוררת  הבעיה 
לעשות  מבקש  שבת  שומר 
שימוש.  אלו  במערכות 
שונים  חשמל  מכשירי  הפעלת 
בוודאי  מכשיר  באמצעות 
שעובדות  מערכות  אך  אסורה, 
שנדלק  אור  כמו  חיישנים,  על 
אדם  מזהה  החיישן  כאשר 
הנכנס לבית, מעוררות פולמוס 
בהיבט ההלכתי  מורכב  הלכתי 

הכרוך בכך. 
העוסק  צומת,  מכון 
פיתוחים  ב'הכשרת' 
לאחרונה  אישרו  טכנולוגיים 
המפתחות  מהחברות  כמה 
חלק  לבתים.  המערכות  את 

לשימוש  אושרו  לא  מהתכנות 
אותה  לנטרל  וניתן  בשבת 
בטרם השבת. אחת הפונקציות 
שאושרו היא מערכת המווסתת 
על  והטמפרטורה  האור  את 
זמנים  לפי  או  ולילה  יום  פי 
המערכת  אם  אך  קבועים. 
של  הימצאותו  לפי  פועלת 
האדם בחלל, היא תהיה אסורה.

"בחיישן המשולב גם בשבת 
יכולים לפעול מד הטמפרטורה 
ומד עוצמת האור, רק אם איננו 
לחלון  או  לדלת  סמוך  ממוקם 
על  האור  עוצמת  את  שמשנה 
ידי האדם", נכתב בדף הנחיות 
המשולב  "בחיישן  המכון. 
ציוד  הפעלת  לשבת  יבוטלו 
ומכשירים הנגרמת על ידי גלאי 
דלת  פתיחת  גלאי  או  תנועה 

וחלון". 
ידי  על  נעשה  המהלך 
החברות כניסיון להיכנס לשוק 
ברור  לא  אך  והחרדי,  הדתי 
יתירו  רבנים  אם  שעה  לפי 
במקרים  הללו.  המערכות  את 
דעות  חילוקי  נרשמו  דומים, 
הלכה  פוסקי  בין  חריפים 

חרדים למכון.

פישל רוזנפלד

המרכזית  הלשכה 
פרסמה  לסטטיסטיקה, 
מצבן  על  ניתוח  השבוע  בתחילת 
ברוכות  משפחות  של  הכלכלי 
למשפחה  ההגדרה  כאשר  ילדים 
כזאת היא בעלת שני ילדים ומעלה 
מצבן  הניתוח,  לפי   .6 גיל  עד 
הכלכלי של המשפחות, ירוד באופן 

ניכר מכלל האוכלוסייה. 
הוא  שנבדק  בראשון  ההיבט 
בקרב  בדירות.  האחזקה  מידת 
מהם   63% רק  אלו,  משפחות 
מאשר  פחות  בדירה.  החזיקו 
קטנים  ילדים  להם  שאין  משפחות 
או כאלו שאין להם ילדים. המפתיע 
הוא שמשפחות חרדיות הן בעלות 
מחזיקי  בקרב  יותר  גבוה  נתון 
המשפחות  בקרב   65.1% הדירות: 
הנ"ל,  להגדרה  העונות  החרדיות 
מאשר  יותר  בדירה,  מחזיקות 

משפחות חילוניות. 
המשפחות  העוני,  קו  בהיבט 

בתחתית  דווקא  נמצאות  החרדיות 
ככל  הניתוח,  לפי  הרשימה. 
הסיכוי  כך  עולה,  הילדים  המספר 
לקו  מתחת  נמצאת  שהמשפחה 
העוני, גודל. כלומר, משפחה בעלת 
6-7 ילדים בציבור החרדי, נמצאת 
– סביר להניח – מתחת לקו העוני, 
חרדית,  שאינה  למשפחה  בניגוד 
המשפחה  כי  הרווחת  ההנחה  שם 
גדלה לפי האמצעים הכלכליים של 

הוריה. 
הוצאות  גם  שקלל  הניתוח 
מזון,  שכוללות  הבית  משק 
הנתון  שוטפות.  והוצאות  בריאות 
בעלות  עוסק  זה  בניתוח  המרכזי 
כי  עולה  משם  המשפחתונים, 
חמישית  מוציא  החרדי  הציבור 
שאינו  הציבור  מאשר  צהרונים  על 
ההשוואה,  לשם  במכונית,  חרדי. 
ממשקי  ל-91%  הפוכים:  הנתונים 
הבית בציבור שאינו חרדי שעונים 
על ההגדרה המדוברת ישנה לפחות 
מכונית אחת, לעומת 36.5% חרדים 

שמחזיקים ברכב.
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על הקשבה ופגיעה

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: קראתי בעיתון על חוק אשראי 
הוגן שעבר בכנסת, מה משמעות החוק?

לא  לתוקף  החוק  כניסת  עד  תשובה: 
שהבנקים  לריבית  תקרה  למעשה  הייתה 
על  או  מהלווים  לדרוש  רשאים  היו 
האוברדראפט, החוק החדש הציב תקרה 
ואסור  בלבד  לשנה  ריבית   15% של 
חוץ  להלוואות  למוסדות  או  לבנקים 
יותר  גבוה  ריבית  לדרוש  בנקאיות 

מאנשים פרטיים.



ולאחר  דין  בפסק  זכיתי  שאלה: 
שהנתבע לא שילם פתחתי תיק בהוצאה 
לפועל וקיבלתי הודעה מלשכת ההוצאה 
טענת  הגיש  פלוני  שאותו  לפועל 

"פרעתי", מהי טענה זו?

הקבועה  "פרעתי"  טענת  תשובה: 
לפועל,  ההוצאה  לחוק   19 בסעיף 
הטוען  לחייב,  מאפשרת  תשכ"ז–1967 
בעניינו  שניתן  הדין  פסק  אחר  מילא  כי 
או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או 
לרשם  זה  בעניין  בקשה  להגיש  מקצתו, 
ההוצאה לפועל, תוך שהחוק מסמיך את 
ובאיזו  אם  לקבוע  לפועל  ההוצאה  רשם 
אחר  למלא  החייב  על  עוד  מוטל  מידה 

פסק הדין



לקבוע  ניתן  תנאים  אלו  שאלה: 
בצוואה? 

המנוסחת  צוואה  באמצעות  תשובה: 
להשפיע  המוריש  יכול  נבונה  בצורה 
בצורה משמעותית על אשר יעשה לאחר 
תנאי  לקבוע  מוריש  יכול  כך  מותו. 
מסוים  נכס  לפיו  דוחה'  'תנאי  המכונה 
תנאי  בהתקיים  רק  יורש  לבעלות  יועבר 
הדירה  את  יקבל  שהבן  )נניח  מסוים 
יכול  אף  והמוריש  ויתחתן(.  במידה  רק 
כלומר שהאלמנה   - תנאי מפסיק  לקבוע 
ככל  שלה  תישאר  וזו  הדירה  את  תקבל 

והיא תתגורר בה בעצמה, למשל.
 

 ניתן לשלוח שאלות למדור במייל:
kurislaw@gmail.com

מרצה  או  מורה  מול  ישבנו  פעמים  כמה 
בעניינים  התעסקנו  להקשיב,  ובמקום 
שחקנו  או  קשקשנו,  קראנו,  חלמנו,  אחרים? 
ונעלבנו.  החוצה  הוצאנו  בתגובה,  בטלפון. 
חשבתם פעם מי נעלב יותר? אתם או המרצה? 

יום  במסגרת  עובדים  בפני  הרצאה  במהלך 
היושבת  הנוכחות  אחת  כי  המרצה  הבחין  כיף, 
מולו, מתעסקת במכשירה הסלולארי ללא הרף. 
מכיוון  כי  וביקש  אליה  פנה  הוא  מסוים  בשלב 
שההרצאה אינה מעניינת אותה, תתכבד, תעזוב 

את האולם ותצא החוצה. 
את  כבר  שמעה  כי  והבהירה  התנצלה  זו 
כוונה  כל  לה  הייתה  לא  ובוודאי  ההרצאה 
והפסיק  ויתר  לא  המרצה  לזלזל.  או  להפריע 

בעת  האולם.  את  עזבה  שזו  עד  ההרצאה,  את 
הוא  כי  ואמר  המרצה  אחריה  החרה  עזיבתה, 
ב"אנשים  העוסק  הבא  החלק  את  לה  מקדיש 

רעילים", כאלו שמפריעים לסביבתם. 
המרצה  טרח  ההרצאה,  שהסתיימה  לאחר 
תוך  אך  החברתית,  ברשת  הסיפור  את  ופרסם 
אחרים.  ופרטים  לציין שמות  לא  מקפיד  שהוא 
בו  והתרתה  המרצה  אל  פנתה  נפגעת  אותה 
הגישה  היא  להתנצל,  הסכים  לא  שזה  ומכיוון 

נגדו תביעה. 
דברים"  "בזוטי  מדובר  כי  טען  הנתבע 
לכל  מעבר  האירוע,  את  ניפחה  התובעת  וכי 
עובדות  כי  קבע  המשפט  בית  פרופורציה. 
המקרה הוכחו בפניו וכי מתצהירי העדים עולה 

כי אכן הסיטואציה והאמירות בעקבותיה, פגעו 
בתובעת באופן ברור והשפילו אותה. 

הנתבע  היה  אילו  כי  הוסיף  המשפט  בית 
מתנצל לאלתר, ומבהיר כי לא הייתה לו כוונה 
הייתה  תגובתו  דרתחא,  בעידנא  ואך  רעה 
ובלא  כאן  מסתיים  הדין  פסק  היה  מוגזמת, 
לוותר  הסירוב  אח"כ,  ההתנהלות  דווקא  כלום. 
מהאולם,  התובעת  הוצאת  על  וההתעקשות 
הם  הדברים,  את  מעט  לרכך  הניסיון  וחוסר 

המוכיחים כי התובעת הושפלה. 
מדובר  היה  אילו  כי  הוסיף  המשפט  בית 
במורה ותלמידים או פקודים תחת מפקדם, היה 
ולהנחיל  ללמד  וצורך  ענין  יש  כי  להבין  מקום 
כיף  ביום  מדובר  כאשר  הדבר  שונה  משמעת, 

ובהרצאה שבה הנתבע מקבל שכר ומעניק שירות 
שלתובעת  ספק  אין  זאת,  עם  יחד  "ללקוח". 
חלק לא מבוטל בקרות האירוע. מצופה היה מן 
או  אותה  משעממת  ההרצאה  אם  כי  התובעת, 
שתצא  או  מלכתחילה  תכנס  שלא  לה,  מוכרת 

בנימוס אח"כ. 
עיני  מול  בטלפון,  התובעת  של  ההתעסקות 
ופוגעת  מזלזלת  הייתה  זמן,  ולאורך  המרצה 
וחסרת כבוד מינימלי. לאור כל זאת, העמיד בית 
המשפט את הפיצוי לתובעת על כעשרת אלפים 
₪ בלבד כולל הוצאות ושכ"ט. ולנו נותר ללמוד 

עוד פרק בהליכות שבין אדם לחברו.

400 נשים בימי העיון של 'פרוג'
רחל סרולוביץ

אביגיל וויס, מנהלת הקורסים של פרוג, מספרת 
ימי  ימי העיון: "אחת לכמה שבועות מופקים  על 
כל אחד בתחום  בפרוג, העוסקים  עיון מקצועיים 
"לימי  מפרטת.  היא  והעיצוב",  היצירה  מתחומי 
העיון מוזמנים בוגרי המקום ושאינם, להעשיר את 
ידיעותיהם ולהתעדכן בחדשות המקצוע מפי טובי 
המרצים והראשונים בתחום. ההרשמה לימי העיון 
מסתיימת תמיד מוקדם מהצפוי בעקבות הביקוש 
מוביל  כזה  אירוע  של  מוצלח  סיום  וכל  האדיר, 

לאירוע הבא". 
כעת, תודות לשיתוף הפעולה עם משרד המדע 
לשיאים  ה'פרוגיסטים'  העיון  ימי  הגיעו  ומימונו, 
ובנות  נשים  ל-400  קרוב  חדשים.  מקצועיים 
מרתקים  עיון  ימי  שלושה  של  בסדרה  השתתפו 
ומלאי תוכן. תכני ימי העיון והפרסומים עברו את 
וועדת ההיגוי של המשרד בראשותה של ד"ר סקיי 

והרוח במשרד  גרוס, מנהלת תחום מדעי החברה 
המדע, לצד יועץ המשרד לענייני המגזר החרדי. 

נתנאל מזא"ה, ראש אגף מדע וקהילה במשרד 
המדע, עמד על הפעילות הענפה שמקיים המשרד 
במגזר, במכרזים ומיזמים עם הרשויות החרדיות. 

הווידיאו.  אירוע  פתח  העיון  ימי  שרשרת  את 
יוצרות  של  פניהן  את  קידמו  המרצים  טובי 
היוצרת  נתנאל,  קובי  התסריטאי  בהם  הווידיאו, 
חלוץ  בורשטיין,  רמה  הפרסים  עטורת  החרדית 

וצוות  גרובייס,  יהודה  החרדית  הסרטים  תעשיית 
"קרן גשר" התומכת ביוצרים צעירים. 

גרפיות  למעצבות  יועד  השני  העיון  יום 
גרינבלט,  אשרה  עיצובית,  בחדשנות  ועסק 
וויס,  יאיר  הנודע  הפרסומאי  בכירה,  מתכנתת 
רביד  ועדי  רדזלי,  רני  והעיצוב  הטיפוגרפיה  אמן 

ממנהלי אדובי ישראל, ריתקו את המשתתפות. 
ימי העיון הוא  גולת הכותרת והשלישי בסדרת 
יום העיון לצילום אומנותי. יעקב גרוס, צלם נודע 
טל  שלי'.  מהעסק  כסף  לעשות  'איך  על  דיבר 
ניניו, מומחה לפוטושופ, הדהים את המשתתפות 
סדנת  ייחודיות.  וטכניקות  תוכנה  בביצועי 
העשרה מיוחדת מסר אבי עידן, מומחה למכירות 
המוצלחת  המכירה  סוד  על  שעמד  אישי,  ואימון 
ורכישת מקום בשוק העבודה. בין ההרצאות נהנו 
המשתתפות מכיבוד עשיר, וביקרו בדוכני פיקצ'ר 
פרפקט ופייס גיפט שהציגו את מוצריהן לצלמות. 

חוקרי המס פשטו – נותני השירותים 'תירצו'
למגירה  כספים  שהכניסו  הארץ  ברחבי  אולמות  בעלי  הכנסה,  במס  תיק  פתח  לא  שמעולם  ברקי  בני  צלם 
ירדו   חוקרי מס הכנסה  נמוכה כדי להקטין את תשלום המס  ודיווח על הכנסה  ואפילו רב שניהל חופה 

לשטח ותחקרו לא פחות מ-271 נותני שירות בתחום החתונות, חלקם חרדים 

יעקב אמסלם

המיסים  וברשות  בשיאה,  האירועים  עונת 
ביקורת  לערוך  האחרונים  בשבועות  החליטו 
מקיפה על כלל נותני השירותים בענף האירועים, 
ובירושלים.  ברק  בבני  שירותים  נותני  גם  בהם 
כי מתוך  עלה  ביקורת מקיפה,  יומיים של  לאחר 
רשמו  לא  מהם,   16% שירותים,  נותני   271
בעלי  צלמים,  כוללים  השירותים  נותני  הכנסות. 

תזמורות, מנהלי אולמות, מעצבי חופות ועוד.  
ברשות המיסים סיפרו השבוע, כי טרם היציאה 
המילוי  את  לאכוף  שנועדו  בשטח,  לביקורות 
מקדימה,  הכנה  עבודת  בוצעה  המס,  דיני  אחר 
רלוונטיים ברשתות  עסקים  בעלי  איתור  שכללה 
החברתיות, פנייה למשרדי הרבנות ברחבי הארץ, 

קיום תצפיות בשטח, תשאול לקוחות ועוד. 
התירוצים, איך לומר, לא נגמרו. כאשר חוקרי 
הם  השרון,  באזור  אירועים  לאולם  הגיעו  המס 
ממספר   163,000 מכניס  האולם  בעל  את  מצאו 
אירועים, בלי לרשום בספר ההכנסות. "אני רושם 
צריך  אני  הכסף  שאר  את  כי  מההכנסה  רבע  רק 
לשלם לספקים שלי", ניסה בעל האולם להסביר 
אזור,  באותו  אחר  אירועים  באולם  מעשיו.  את 
הכחיש המנהל את הטענה שלא רשם 47,000 ₪, 

למרות שבידי חוקרי המס היו הוכחות לכך.  
החוקרים  תשאלו  חיפה,  בעיר  אחר  במקרה 

את הלקוחות ומהם עלה כי בעל האולם לא רשם 
46,400 ש"ח, אך הוא טען כי הלקוחות לא זוכרים 
מצאו  שמש  בבית  אירועים  באולם  שילמו.  כמה 
ששולמו   ₪  31,000 נרשמו  לא  כי  המבקרים 
הלקוח  את  ראו  המבקרים  צ'קים.   4 וכן  במזומן 
יושב עם הבעלים במשרד ואת הכספים מוכנסים 
למגירה ע"י עובד באולם. העובד טען כי רק בעל 
הבית מקבל כספים וזה טען כי לא הספיק לרשום 

כי היה חייב ללכת. 
גם בתחום מעצבי האירועים, עלו חוקרי המס 
אולם  בעל  לדוגמה,  כך  הכנסות.  מעלימי  על 
אירועים בבני ברק נצפה מכניס למגירה 3,500 ₪ 
ללא רישום, וטען כי זה התשלום למעצבת. בצפון 
הועברו לחקירה תיקיהם של שני מעצבי אירועים 

שהודו כי לא רשמו 51,000 ₪ ו-37,000 ₪. 
ניתנה הנחה.  גם לרבנים המנהלים חופות, לא 
 ₪  300 רק  ורושם  חופות  המנהל  רב  של  תיקו 
להמשך  הועבר  מלקוחותיו  שמקבל  מהתשלום 
טיפול חקירתי ברשות המיסים, זאת לאחר שטען 
כי יתרת התשלום מיועדת עבור המוניות וכשנשאל 
מדוע לא רושם את כל הכספים המשולמים ודורש 
הוצאות נוספות, הוא הסביר כי אינו רוצה להגדיל 

את ההכנסה. 
גם בתחום התזמורות, גילו החוקרים העלמות 
של  הכנסות  רשם  לא  הצפון  מאזור  זמר  מס. 
60,000 ₪. כשנשאל לפשר מעשיו, הוא השיב כי 

לא ידע שעליו לנהל ספרים. טענה דומה השמיע 
האחרונות  בשנתיים  הגובה  אזור,  מאותו  נגן 
הוא  לדבריו  ספרים.  מנהל  ולא  להופעה   ₪  800
מופיע מידי פעם ולא ידע שעליו לנהל ספרי עסק, 
השמיע  דומה  תשובה  אמר.  מעכשיו",  "אתחיל 
אלפי  עשרות  רשם  שלא  בצפון  בלהקה  מתופף 
 4,200 רשם  שלא  שנצפה  מהצפון  אחר  נגן   .₪
₪ ששולמו לו שבוע לפני הביקורת, טען שעוד 
התחשבנות  ערכנו  לא  "עוד  לרשום.  לו  יצא  לא 
זמר חתונות מהצפון שנצפה שלא  סופית", אמר 

רשם 12,000 ₪.    
שותפים  צלמים   2 של  בנק  חשבון  בבדיקת 
מאזור המרכז, נמצא כי לא רשמו 33,000 ₪ ואת 
האירוע שנצפו מצלמים ובגינו שולמו להם 6,000 
הוזמנו  השניים  ההזמנות.  ביומן  רשמו  לא   ,₪
למשרד והתברר שלאחד מהם אין כלל תיק במס 
הכנסה ובאשר לאי רישום ההכנסות טענו ש"פרח 
להם מהראש". "טעיתי", אמר צלם אירועים מבני 
ברק שלא רשם 2,000 ₪ שקיבל משני לקוחותיו. 
המבצע, כאמור, נערך כחלק מפעילות נרחבת 
שחור  והון  מס  מעלימי  נגד  המסים  רשות  של 
פעילות  את  להגביר  הרשות  מדיניות  במסגרת 
היתר  בין  ההרתעה,  כושר  את  ולשפר  האכיפה 
ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי 
וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב 

האזרחים.

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /
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ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלם תשברו חיסכון...
אצלנו תחסכו המון!

 * בהתאם לתקנון מאוחדת שיא יולי 2017. 
תמצית זכאות בלבד. הזכאויות המלאות מפורטות בתקנון מאוחדת שיא.

ועוד מגוון שירותים נוספים מחוץ לסל במחירים הזולים ביותר מבין כל הקופות!

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחות יותר:

בריאות ללא פשרות

 במאוחדת שיא 
סל ׳טרום ולידה׳ 

משתלם יותר!

צ'ק היריון ע"ס 8,000 ש"ח
הנותן 75% החזר למגוון שירותים

 סל שירותים
רחב ומגוון

שירותי דולה/אחות פרטית 
בזמן הלידה

תוספת 3 ימי הבראה ליולדת
)מלידת הילד הרביעי ואילך(



צרכנות 
בושם התפוח מושק לראש השנה

שאי  עד  מקסים  ממכר,  משכר, 
 Nectar בפניו.  לעמוד  אפשר 
 DKNY הניחוח החדש של ,Love
אוצר  המפתה,  הקסם  בעל 
בבקבוק את אותו רגע שבו העולם 
עומד מלכת. כמו דבורה שנלכדה 
 Nectar המלבלב,  הפרח  בתוך 
Love מגלם את העוצמה בניחוח 
פרחוניים  תווים  של  תמהיל  הוא 
ארומה  שיוצרת  ופירותיים 
כזו  הניחוח,  בבסיס  מסחררת 

שמאפשרת לך לחגוג ולהתפנק ביערת דבש ונרולי. בראש 
הניחוח פרזיה צהובה ומוארת משתרגת  ברעננות העסיסית 
של המנדרינה. אשכולית ונקטרינה בשרנית יוצרות חמימות 
מנחמת, בשעה שארז מתערבב במושק וניל שמנתי ולבלוב 
נוגט  יסמין,  עם  בקסמם  לעמוד  אפשר  שאי  פרחים  של 
האריזה:  מירבל.  בשזיף  המודגש  מקסימה  תפוז  ופריחת 
 ,DKNY של  האייקוני  לתפוח  מחווה  הינו   Nectar Love
בצללית חדשה ואלגנטית, המעוטר בדבורה, המסמלת את 
חמים  זהוב  בקבוק  הומור.  מלאת  בפרשנות  לטבע  הזיקה 
בטעם  חיים  המפיחה  הדבורה  של  גרפי  ציור  מוטבע  עליו 

ובניחוח המתיקות.

להתרפק על העבר
ת  י י צ ק ל ו ק
החורף 2018 של 
רנואר, המשלבת 
בין הקו המסחרי 
תצוגה  לפריטי 
ם  י י ד ו ח י י
החזון  להדגשת 
של  העיצובי 
לעונה,  המותג 
את  בוחנת 
ת  ו י ט נ ג ל א ה
ת  ד פ ק ו מ ה

לעצור,  המאפשר  אחר  חיים  קצב  עם  תקופה  שליוותה 
מתוך  ארעי,  פחות  מקום  מתוך  ולהתלבש  סביב  להתבונן 
של  לזאת  ישרה  צללית  בין  הקו  לבגד.  ומודעות  הערכה 
שעון החול, העומד במרכז הקולקציה לנשים, בא לידי ביטוי 
הלקוחות  בדוגמאות  דקים  צמרים  החומרים.  בבחירת  גם 
אפיון  בעלי  בבדים  משתלבים  הגברית  החייטות  מעולם 
תחרה  טול,  משקלים,  במגוון  סאטן  –ברוקאד,  מובהק  נשי 
ודפוסים בעלי  או בעלי טקסטורות  וקטיפה כשהם חלקים 
יד  ועבודות  נגיעות של רקמה  גיאומטרי או צמחי, עם  אופי 
נוספות. הקולקציה לגברים מציגה פלטה צבעונית עשירה 

הנעה בין גווני פודרה לירוק ג’ייד, קאמל, מג’נטה ונייבי.  

יש זוכה ברכב
האחרון,  שלישי  ביום 
המהיר  ‘הנתיב  מבצע 
הגיע  במתנה’  לרכב 
הגרלה  עם  לסיומו 
הגדולה על רכב במתנה. 
על  שהתפרס  המבצע 
חודש שלם, בו זכו עשרות 
ילדים מאושרים בעשרות 

ביום  וכאמור,  יומיים,  כל  שנערכה  בהגרלה  אופניים  זוגות 
שלישי האחרון המבצע הסתיים בהגרלה הגדולה על רכב 
קאיה  ברכב  הזוכה  במיוחד.  שווים  פרסים  ועוד  במתנה 
מבני  ברדא  מיכאל  הוא:  במתנה  חדשה   2017 פיקנטו 
ברק. הזוכים בהשכרת רכב סיטי קאר למשך שנה: אסתר 
חגבי מאלעד ומשפחת פלקסר מאשדוד הזוכים בכרטיסי 
טיסה לאומן או לליזענסק: משפחת קנפלמכר, מבני ברק, 
משפחת אטלס מחיפה ומשפחת ואזנר מבני ברק. הזוכים 
מנחם  של  בתוכנית  חי  בשידור  הזכיה  הודעת  את  קיבלו 
ואווירת  גדולה  התעניינות  שיצר  מה  חי,  קול  ברדיו  טוקר 

הפננינג בסניף בו נערכה ההגרלה.

שיעורי בית: ביקור באיקאה 

לקראת שנה”ל הבאה עלינו לטובה והחזרה לשגרה, איקאה 
מזמינה אתכם לעצב פינת לימוד בקלות וביעילות ובמחירים 
ליצור  לכם  יאפשרו  איקאה,  רהיטי  מגוון  כיס.  לכל  השווים 
ידיים  רחב  שולחן  ללמוד,   הילד  את  שתניע  נוחה,  סביבה 
יהפוך כל פינה למקום שנוח  ועטים  עם מגירות לעפרונות 
לשבת ולהכין בה את שיעורי הבית, מדפים שניתן להרכיב 
וכדי  ובמחברות,   בספרים  סדר  ישליטו  הילדים  עם  יחד 

גם  מעוצבות  יחידות  לתלות  תוכלו  החלל,  את  למקסם 
על הקיר ולהרוויח גם מקום איחסון וגם תוספת חן לחדר. 
מנורת השולחן תועיל במיוחד בלימוד אל השעות הקטנות 
היא  גם  ותוסיף  שבחבורה,  המתמידים  עם  הלילה,  של 
לאופיו של החדר. תוכלו לבחור בין גוונים כהים ליצירת חלל 
במראה מכובד ורב רושם או רהיטים בגוונים בהירים שיאירו 

את החדר, ויהוו רקע מצוין לצבעוניות שכל ילד מביא איתו.

סלטים עם 7% שומן בלבד
לאחר תקופת פיתוח 
הצליחו  ממושכת 
סדרת  לייצר  בצבר 
המכילים  סלטים 
בלבד.  שומן   7%
הראשונים  הסלטים 
חומוס  הם  בסדרה 
 – האש  על  וחציל 
הסלטים  גם  שהם 

המר,  ציפי  לדברי  הישראלי.  הצרכן  על  ביותר  האהובים 
מנכ”לית צבר: “אין ספק שהצרכנים רוצים להמשיך וליהנות 
עולה  זאת,  יחד עם  והסלטים.  מהטעם של מוצרי החומוס 
שומן  מופחתות  אפשרויות  לקבלת  ברורה,  דרישה  מהם 
את  עצמנו  על  לקחת  החלטנו  ביותר.  האהובים  למוצרים 
האתגר, והצלחנו להביא סדרה של מוצרים עם אחוזי שומן 
נמוכים במיוחד, מבלי לוותר על טעם מצוין”. סלטי הסדרה 
בכשרות  ומיוצרים  גרם,   250 במשקל  באריזות  משווקים 

בד”צ העדה החרדית.

סופגות את השומן 
הפלא  מגבות  סושי  סנו 
בטכנולוגית  מיוצרות 
המעניקה  חדשנית  ייצור 
ייחודי  ספיגה  כושר  להן 
תאית   100% ועשויות 
שמאפשר  מה   , נקייה 
במגע  אותן  להביא  לכם 
חשש.  ללא  מזון  עם 
וניקוי  לניגוב  גם  מעולות 
משטחים  של  וקל  מהיר 
ובבית  במטבח  שונים 

בהשגחת  למהדרין  כשרות  הפלא  מגבות  סושי  סנו  כולו. 
וחילול  גניזה  חשש  ללא  ומיוצרות  החרדית  העדה  בד”ץ 

שבת.

רוצה לזכות בכסא אוכל מעוצב?
מציגות:  מטרנה  דייסות 
מבצע  הכיסאות’,  ‘מבצע 
מגוון  מצוין:  עליכם  שיושב 
בברזל,  המועשרות  הדייסות 
וברכיב  ויטמינים,  מינרלים, 
במבצע  כעת   BIO ה- 
לזכות  תוכלו  שבמסגרתו 
מבית  מעוצב  אוכל   בכיסא 
זוכים   peg perego !  3

דייסות  סדרת  יום!  בכל  לתינוק  מעוצב  אוכל  בכיסא 
בהרכב  דגנים  דייסות  של  ייחודי  מגוון  כוללת  מטרנה  
זה  התפתחותי  לשלב  במיוחד  שהותאמו  ובמרקם  תזונתי 
ייחודי  של תינוקות. ועכשיו מטרנה מפנקת אתכם במבצע 
במסגרתו בכל יום, יחולקו מתנה 3 כיסאות אוכל מעוצבים 
אריזות   2 קונים  משתתפים?  איך   .PEG PEREGO מבית 
החשבונית.  את  ושומרים  מטרנה  של  הדייסות  ממגוון 
מחייגים למספר 03-9411446, עונים על 2 שאלות ויכולים 
ועד  י”ג אלול תשע”ז   ,4.9.17  – יתקיים מה  לזכות. המבצע 

ליום 17.09.17 כ”ו אלול תשע”ז, בין השעות 10:00-16:00

מהיום יש ברכה בעיסה
החגים  לקראת 
חברת  הבעל”ט, 
עוזרת  ‘סאוטר’ 
לכם להיערך כראוי 
ובישולים  לאפייה 
גדולות  בכמויות 
הסעודות  למגוון 

ושבתות.  חגים  של  בצירופים  בפניכם  שעומד  הרחב 
חזק  הספק  בעל   PROMIX  10 מדגם  החדש  המיקסר 
במיוחד של 1800 וואט הינו שקט במיוחד ובעל רעש עבודה 
ליטר   10 של  בנפח  ענקית  מקערה  תיהנו  בנוסף  נמוך. 
שיוצרה במיוחד בגודל מתאים עבור הפרשת חלה. המיקסר 
כולל בנוסף מערכת אלקטרונית המבטיחה מהירות פעולה 
דרגות  שמונה  בעל  המיקסר  עומס.  של  רמה  בכל  קבועה 
בכל  מלאה  היקפית  ערבול  תנועת  ובעל  שונות  מהירות 
 – מיוחד  מבצע  על  ‘סאוטר’  מכריזה  וכעת  הקערה.  חלקי 
במתנה  ומקבלים  החג  לכבוד  חדש  במיקסר  מתחדשים 
 399 )בשווי  במתנה    MG  22 מדגם  בשר  מטחנת  אביזר 
₪( וכן משלוש שנות אחריות על המיקסר. המבצע המיוחד 

 )23.8-28.9.17( בתוקף בין התאריכים: א’ אלול – ח’ תשרי 
המבצע יחול אצל המשווקים המורשים של אלקטרה סחר.

יותר נייר, פחות נפח אחסון
לאלתר  מנסים  אתם  גם  אם 
בכל פעם מקום אחסון לגלילי 
נייר הטואלט, סנו מציעה לכם 
ג’מבו  סופט  סנו  חכם:  פתרון 
– גלילי נייר טואלט דו שכבתי 
בגלילים  מטר   900 באורך 
פי  מכיל  גליל  כל   – כפולים 
ג’מבו  גלילי   24 נייר.  יותר   2
גלילים  ל-48  באורכם  שווים 
ג’מבו  סופט  סנו  רגילים. 

מאפשר חיסכון במקום אחסון, מקטין את תדירות החלפת 
הגליל לחצי וחוסך כסף ופסולת קרטון מיותרת, בעל שכבה 
חדשה  הטבעה  עם  ומיוצר  נקייה  תאית   100% של  כפולה 
וייחודית המקנה לנייר רכות ועדינות. כמו כל מוצרי סנו, גם 
נייר הטואלט סנו סופט ג’מבו מיוצר ללא חשש חילול שבת 
וועדת הרבנים למען  וגניזה, בהכשר בד”ץ העדה החרדית 

השבת.

כך תיכנסי לחג כמו מלכה
חברת ‘ליבהר’ מבית אלקטרה 
מזמינה אתכם לקראת החגים 
ממגוון  באחד  להתחדש 
של  המתקדמים  המקפיאים 
להקדים   תוכלו  בכך  החברה. 
החגים  ימי  לקראת  ולהיערך 
בבישולים  המתאפיינים 
פני  על  ובפריסה  מרובים 
מספר ימים. המקפיאים בעלי 
 32- עד   של  הקפאה  כושר 
הטמפרטורה  שהיא  מעלות 
הנמוכה ביותר לשמירת המזון 
באיכות  התזונתיים  והערכים 
מקפיאי  ביותר.  הגבוהה 

 8 ועד  ‘ליבהר’ מופיעים במגוון של גדלים החל מ3 מגירות 
מגירות שקופות ואטומות להפרדה מלאה וניכרת בין בשר 
וחלב. וכעת, במבצע מיוחד לרגל החגים: קונים אחד ממגוון 
במתנה  נעמן  מבית  סירים  סט  ומקבלים  ‘ליבהר’  מקפיאי 
)בשווי כ 1250- ₪(. המבצע המיוחד בתוקף בין א’ אלול – ח’ 

תשרי ) 23.8-28.9.2017(

מהדורה חגיגית של נוזל לניקוי כלים 
יוצאת במהלך חדשני  סנו,  חברת 
ומשיקה  בישראל  הניקיון  בתחום 
הכלים  נוזל  של  חגיגית  מהדורה 
רענן,  לימון  בניחוח  ספארק  סנו 
בבקבוקים מעוצבים עם משאבה 
מסקר  מרבית.   שימוש  לנוחות 
שנערך עבור חברת סנו, עולה כי, 
שנוזל  מעדיפים  מהצרכנים   86%
בבקבוק  יהיה  שלהם  הכלים 
כי  נמצא  כן,  כמו  משאבה.  בעל 
את  מעבירים  מהצרכנים  חלק 

נוזל  סבון הכלים לבקבוק מעוצב. העיצובים החגיגיים של 
הכלים סנו ספארק נבחרו על מנת לאפשר לצרכן שימוש 
המטבח.  את  שיקשט  חגיגי  עיצוב  בעל  מקורי  בבקבוק 
בבקבוק  מגיעה  רענן,  לימון  בניחוח  המיוחדת  המהדורה 
של 1 ליטר, עם משאבה לנוחות שימוש מרבית. יותר ויותר 
צרכנים עוברים לשימוש בנוזל הכלים סנו ספארק המכיל 
 24% של  בריכוז  במיוחד  יעילה  פעילים  חומרים  תערובת 
קצף  יוצר  בקלות,  שומנים  מסיר  ביעילות,  מנקה  לפחות, 
עשיר ומעניק לכלים ניקיון וברק באיכות שאין גבוהה ממנה 
להדחת  מספיקה  ספארק  סנו  של  אחת  טיפה  בישראל.  

כמות רבה של כלים.

שנה חדשה ב’קבקב’
החגים,  לפני  רגע 
להצטייד  הזמן  זה 
אלגנטית  בנעל 
שיש.  איכותית  הכי 
יבוא  ‘קבקב’  חברת 

הנעלה בע”מ מזמינה אתכם להתחדש לכבוד החג עם נעל 
האגלנטיים  האיכות  נעלי  מודל  את  שמובילה  נוחה  אלגנט 
מציג   Paco Martin ההנעלה  מותג  ובעולם.  בארץ 
דגמים  במגוון  איכותיות  עור  נעלי  של  מיוחדות  קולקציות 
חדשים. נעלי פאקו מרטין משווקות בישראל במשך עשרות 
נעליים  זוגות  ועד היום נמכרו בישראל קרוב למיליון  שנים 
והעיצובים החדישים   ]![ האיכות של פאקו מרטין, הנוחות 
הם הסיבה שמאות אלפי לקוחות בוחרים בנעלי המותג כל 
להיזהר  -בכדי  לב  שימו  החגים.  ערב  ובפרט  מחדש  שנה 
מחיקויים, בדקו כי קופסת הנעליים מגיעה בצבע בורדו, עם 

כיתוב זהב על הקופסא.

מהיום אפשר גם במיקרו
מציגה  ‘סולתם’  חברת 
חידוש מהפכני – סדרת 
סדרת   ,MicroGrill
כלי בישול בעלת פטנט 
ייחודי, עשויה אלומיניום 
וצליה  לבישול  וייעודית 
בצורה  במיקרוגל. 

כוללת  הסדרה  ונוחה.  קלה  יותר,  בריאה  יותר,  מהירה 
וסיר  עגולה  מלבנית,  ריבועית,  שונים:  בגדלים  פלנצ’ות 
לבישול וצליה במיקרוגל. הפלנצ’ות בעלות ידיות מסיליקון 
  non  stick ציפוי  ונוחה,  והעברה בטוחה  לנעילה, אחיזה 
הצלייה  פעולת  את  המאפשר  פטנט  המהווה  מיוחד 
צורך  ללא  המזון,  הדבקות  מונע  הוא  בנוסף  במיקרוגל, 
פריכים, סטייקים,  טוסטים  בהן  להכין  ניתן  בשימוש בשמן. 
ולקבל את פסי החריכה כפי שמתקבלים  ועוד,  אנטיספטי 
במחבת צליה. על הפלנצ’ות ניתן להכין גם טוסט קלוי כמו 
בטוסטר חשמלי, כאשר הפרוסות יוצאות קריספיות והגבינה 
 3 מותכת, פתרון נפלא לארוחות ערב לילדים, כל זאת ב- 
דק’ בלבד. הכלים ניתנים לשטיפה במדיח כלים בקלות, הם 
נוחים לאחסון ומשמשים פתרון אידיאלי לנסיעות ולשימוש 
ליטר(   1.5( ייעודי  סיר  גם  בסדרה  בנוסף  העבודה.  במקום 
להכנת תבשילים במיקרוגל. מחירים: פלנצ’ה מרובעת: 89 
₪, פלנצ’ה מלבנית-כפולה: 137 ₪, פלנצ’ה עגולה:  179 ₪, 

סיר עגול: 179 ₪. המחירים בתוקף עד 15.10.17 .

לקראת החגים: 
מומחי טמבור מגישים 

מספר טיפים שיעזרו לכם 
לשפץ את הבית בקלות

ומייגע,  ארוך  תהליך  להיות  עשוי  הדירה  שיפוץ 
אבל לא בהכרח. לעיתים השיפוץ יסתכם בצביעת 
אם  מהרהיטים.  חלק  והחלפת  בבית  קירות  מספר 
הכנו  החגים,  ערב  בקרוב-  לשפץ  מתכננים  אתם 
התקופה  את  לעבור  לכם  שיעזרו  טיפים  עבורכם 
הזאת בקלות וליהנות בסופה מבית מחודש ונעים, 

שכיף להיכנס אליו.
 לפני ששוברים קירות פשוט תכננו מראש

כמובן,  היא  השיפוץ  ערב  העיקרית  המגבלה 
התקציב, כדאי שתתכננו את השיפוץ לפי התקציב 
שיש לכם ביד, ולא לפי הרהיטים החלומיים שמאוד 
להוסיף  כדאי  לתקציב  לסלון.  להכניס  רציתם 
התקציב  צפויות.  לא  להוצאות   -15%  30% עוד 
במהלך  שתיקחו  החלטה  בכל  אתכם  ללוות  צריך 
הפרויקט. מדי פעם חזרו תמיד לתקציב ובדקו אם 

אתם לא חורגים ממנו.
 הישארו מעורבים לאורך התהליך

קבלן  או  אדריכל  פנים,  מעצב  לקחתם  אם  גם 
במהלך  מעורבים  שתישארו  חשוב  שיפוצים, 
האחריות.  כל  את  בידיהם  תשאירו  ולא  השיפוץ 
אם אתם לא מרוצים ממשהו, דאגו ליידע את אנשי 
המקצוע הרלוונטיים בהקדם האפשרי, כדי שיוכלו 
לטפל בעניין. אל תצאו מנקודת הנחה שהם יודעים 
בדיוק מה אתם רוצים, טעויות עלולות לקרות, וכדאי 

לגלות אותן כמה שיותר מהר.
 בחירת סוג וגוון הצבע

מהשיפוץ.  נפרד  ובלתי  חשוב  חלק  היא  הצביעה 
נסתמים  בקירות  והסדקים  שהחורים  לוודא  חשוב 
בחומר לתיקון קירות כמו קלסימו X לפני הצביעה. 
לרוב  ייצבעו  הבית  חדרי  עצמה,  הצביעה  לגבי 
בצבעים אקריליים, בעוד שבחדרי האמבטיה חשוב 
גידולי  שמונעים  מים,  בסיס  על  בצבעים  לצבוע 
עובש ופטריות על הקירות, כמו סופרקריל אקרינול. 
המתאימים  הצבע  גווני  את  שבחרתם  לאחר 
לחללים השונים בבית, זכרו שתוכלו להשתמש גם 
בצבעים מיוחדים, המעניקים לקירות טקסטורות או 

אפקטים ייחודיים. 
אם אתם לא בטוחים באיזה צבע כדאי להשתמש 
טמבור  לבית  להגיע  תוכלו  שלכם,  הדירה  בשיפוץ 
בכל  לכם  לעזור  שישמחו  המומחים  עם  ולהתייעץ 

נושא הקשור לשיפוץ ועיצוב הבית.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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קצרצרים
מאמא  הלימודים:  שנת  לכבוד 
בצורת  שניצל  משיקה  עוף 
 700 במשקל  אריזה  אותיות. 

כשרות  גר’. 
ן  י ר ד ה מ
צפניה  הרב 
 , י ר ו ר ד
ג  י ש ה ל
ת  ו ת ש ר ב

הנבחרות

משיק  ‘ברקן’ 
ראש  לקראת 
בציר  השנה 
לסדרת  חדש 
 Altitude היוקרה 
 +585/+624/+720
מחיר   .2013 בציר 
לצרכן:  מומלץ 

₪ 120

לרגל  להשיק  גאה  סגל’  ‘יקב 
ראש השנה: ‘Petit UF’ יין תווית 
שנייה ליין הדגל של יקב סגל. יין 

עוצמתי ואלגנטי, 
ארומה  בעל 
אשר  דומיננטית 
בתהליך  נעשה 
סינון  ללא  ייצור 
הצללה.  או 

מחיר: 120 ₪   

גם השנה מציעה חברת “אחוה” עוגת 
בעלת  עשיר  בטעם  בחושה  דבש 
ללא  ובמחיר  ביתית  אפיה  של  מרקם 
פרווה  כשר  בלבד.  שקלים   5 תחרות: 
החרדית  העדה  בד”צ  בהשגחת 

ירושלים. 
 : ל ק ש מ
400 גרם

פיצות  סדרת  משיקה  מעדנות 
עם ירקות- 30% ירק בבצק: בצק 

ה  צ י פ
בתוספת 
עגבניות, 
או  תרד 

פלפלים

תפוחי  לקטגוריית  נכנסת  הטבע"  "טעם  שטראוס 
מוצרים   3 עם  לאכילה  ומוכנים  מבושלים  אדמה 
חדשים: פלחי תפוחי אדמה מבושלים, מיני תפוחי 
אדמה  תפוחי  ומיני  וקלופים  מבושלים  אדמה 

מבושלים בקליפה. כל 
מבושלים  המוצרים 
לאכילה.  ומוכנים 
בישול  כשרות: 
בהשגחת  ישראל,’ 

הרב הוכוולד גרמניה



שנה
שנראה בה

רק טוב

שנה
טובה

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 1850% 18 18  , כללית מושלם פלטינום ו

2 6 • uv • • cr 156 •

כללית: ירושלים - כנפי נשרים 10
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

עשוי  אמא  צמיד 
להשיג  וכסף,  עור 
מכל  עדיים  בסטודיו 
 1 ספיר  יוסף  הלב, 
רמת גן. מחיר: 330 ₪ 

נעמן מציעה סדרה 
כלי  של  מקסימה 
מעוצבים  הגשה 
מסדרת  לדבש 

"הדבורה" 

משיקה   YVES ROCHER  - רושה  איב 
רחצה  ג’ל  אקו  בעולם:  לראשונה 
נוסחה  על  המבוסס  מרוכז  אקולוגי 
המאפשרת  כפטנט,  הרשומה  ייחודית, 
לכל  בלבד  אחת  טיפה  של  הקצפה 
הגוף. בניחוחות: מנגו כוסברה, זית ועלי 

פטיט הדרים, וניל בורבון. מחיר: 19 ₪

משיק   GUILTY הביוטי  אתר 
טיפוח  מתנות  החגים:  לקראת 
המוצעים  אישית  בהתאמה 
שעוצבו  מהודרות  באריזות 
מפנקת  ביוטי  לחגיגת  במיוחד 
מיוחדים.  מבצע  במחירי  ומוצעים 

WWW.GUILTY.CO.IL -להשיג ב

המותג AHAVA בקולקציית חג מקורית 
הטבע  של  לאלמנטים  אהבה  שכולה 
ומציג  המלח,  ים  באזור  המסתתר 
עור  לטיפוח  מפנקים  פריטים  ארבעה 
ומוכן  בצבעוניות  הארוז  והגוף  הפנים 

להגשה כמתנה. מחיר: 59 ₪ - 249 ₪

 BEAUTY BOX מציגה:   LANCÔME
מוגבלת  במהדורה  וטיפוח  איפור  מזוודת 
של  מובילים  מוצרים   12 עם  פעמית  וחד 
להשיג   .₪  399 של  מיוחד  במחיר  לנקום 

במהלך חודש ספטמבר ועד גמר המלאי

זוג  משיק   GIORGIO ARMANI המעצב 
 EMPORIO בעוצמתם:  זהים  בשמים  של 
לאשה  בושם   ARMANI YOU
בושם   EMPORIRO ARMANI YOU-ו
העכשווי  החיים  אורח  את  המבטאים  לגבר, 
בכל  צעיר/ה  להרגיש  שרוצה  למי  ומתאימים 
גיל. מחירים: 100 מ”ל- 269 ₪ 50 מ”ל- 169 ₪

רוברטו  האיטלקי  האופנה  בית 
קוואלי משיק ניחוח חדש לגברים: 
עצי,  בניחוח   Silver Essence
חדש  ניחוח  וארומטי.  אוריינטלי 
המצליחה.   UOMO לסדרת 

מחיר: 100 מ”ל - 299 ₪
החדש  הבושם 
ג’יבנשי  מבית  לגבר 
 -  GENTELMAN edt
בניחוח  טואלט  דה  או 
ואלגנטי.  אצילי  ייחודי, 
מחיר :  349 ₪ 100- מ”ל

קונים  מפנקים:   L’ORÉAL PARIS
המותג,  ממוצרי   ₪  199 מעל 
תיק  ומקבלים   ₪  19.90 מוסיפים 
מוצרים  שני  עם  מהודר  איפור 
 130 )בשווי  מתנה!  מלא–  בגודל 
גמר  עד  ו/או  ספטמבר  תוקף:   )₪

המלאי בכל רשתות הפארם

 Extraordinary 3 :לוריאל פריז משיקה
 3 מ-  טיפוח לשיער  מוצרי  Clays סדרת 
טיפול  התוצאה:  טהור.  מינרלי  חימר  סוגי 
הקצוות,  ועד  מהשורש  ומושלם  מבריא 
מחיר:  ולחות.  אנרגיה  הענקת  טיהור, 
שמפו ומרכך- 24.70 ₪ מסיכה – 40.20 ₪

רוש- לה   -  LA ROCHE–POSAY
הדרמו-קוסמטיקה  מותג  פוזה 
מארז  מציע  רגיש,  לעור  המוביל 
חגיגי במהדורה מיוחדת - 2 מוצרים 
במחיר של מוצר אחד בלבד. מה- 
1.9.17 ועד גמר המלאי. מחיר: 169 

₪ בלבד!  שווי המארז 201 ₪

רפאל-מדע  “רונית  במרכזי 
היופי” מציעים מגוון מארזי טיפוח 
מוצרי  של  החגים  עונת  לקראת 
 L RAPHAEL המותג הבינלאומי
GENEVE  החל מ- 550 שקלים. 
עצמכן:  את  לאהוב  מוזמנות  אתן 

1-800-85-84-84

Lavido פותחים את השנה עם סדרת מוצרי 
זרעי רימון להתחדשות והזנת העור. בסדרה: 
יום, סרום פנים  סבון פנים, קרם עיניים, קרם 
פילינג  מסיכת  פנים,  מי  לילה,  קרם  משקם, 
לפנים וקרם צוואר ייחודי. טווח מחירים: 69.90 
₪ - 199.90 ₪ להשיג בחנויות המותג, בסופר 
פארם, ברשתות הטבע, בבתי מרקחת ובאתר

לתכשיטים  הבורסה  רשת 
ייחודית  קולקציה  מציעה 
בעיצוב  לחגים  מתנות  של 
ובמחירים  עדכני  אלגנטי, 
אטרקטיביים וחסרי תקדים

חגי  לקראת  מצטיידים 
עם  התכלת  במשכן  תשרי 

מגוון כלים ייעודים לחגים

להשיק  שמחה  קודקוד 
משחקים וצעצועים חדשים 
את  שיעסיקו  חדשה  לשנה 
החגים.  בחופשת  הילדים 
אגם  המוצעים:  הלהיטים 
סדרה  השופקינז  הברווזים, 
7, מה ברצף שבתות וחגים, 

רמיקוב בלוק ועוד

רשת שילב מציעה מבחר מתנות 
של  רחב  במגוון  החג,  לקראת 
 200 ועד   ₪ מ-50  החל  מחירים 
וחיוכים  חיות  ספונת  לדוגמא:   .₪

ב- 129.90 ₪ במקום 149.90 ₪

לחדר  הצרפתי  הגורמה  עולם  את  מביא  לייף 
המשלבים  חדשים  מארזים  עם  האמבטיה 
מוצרי רחצה וטיפוח שימלאו את חדר האמבטיה 
המארזים  וחוויה.  לפינוק  משכרים  בניחוחות 
ומכילים  ושקדים  וניל  ניחוחות:  ב-2  קיימים 
קרם  פילינג,  גוף,  קרם  מקרון,  ספוגיות  מגבת, 

ידיים, ג’ל רחצה. מחירים: 49.90 ₪ - 89.90 ₪

מארזי  קולקציית  משיקה:   SABON
 Celebration השנה  לראש  טיפוח 
המוצרים  את  המשלבת   ,Wishes
של  ביותר  והנמכרים  האהובים 
מתנה  מארזי  מגוון  עם   SABON
בחנות  בקרו  ומפוארים.  זוהרים 
www.sabon.co.il האונליין החדשה

יבואנית  מרקטינג,  מילניום  חברת 
את  מרחיבה  בישראל,   ARCOSTEEL
בישול  כלי  ומציגה   ’BIO ‘ארקוסטיל  סדרת 
סיר  הכוללים   BIO baker בשם  ואפייה 
את  המשמרים  לשום  וסיר  אדומה  לתפוחי 
המזון.  של  התזונתיים  והערכים  הויטמינים 

Arcosteel Kitchen להשיג ברשת

החגים  לקראת  מציעה  פאזלנד  רשת 
ערך  עם  חדשים  קופסא  משחקי  שלל 
החדשים:  המשחקים  בין  ותחכום.  מוסף 
ה- LYNX הראשון לגילאי שנתיים ומעלה, 
המפתח חוש זיהוי מהיר של תמונות. זמזום 
הדבורה- משחק המיועד לגילאי 5 ועד 99, 

אי הקופים ועוד. להשיג ברשת פאזלנד

רשת “הרמוניה לבית” מציעה, לקראת 
דוחות  מהודרות  מפות  השנה  ראש 
צבעים.  במגוון  החג.  לשולחן  כתמים 

מחיר: מ-49.90 ₪ ועד 149.90 ₪

 Mon Platin השיער  מותג 
קיטים   3 משיק   Professional
חדשים לשיער יבש ופגום, מוחלק 
שמפו  קאוויר  מסכת  ובלונדיני: 
קאוויר, מולטי אקשן תחליב הגנה 
רחצה  ותיק  חום  מפני  לשיער 

מפנק במקום 399 ₪ ב- 269 ₪. 
מציעה   Arcosteel Kitchen רשת 
של  חדשה  אידוי  שושנת  אלה  בימים 
 Private מסדרת  ארקוסטיל  המותג 
אידוי  במסננת  מדובר   .Collection
לבישול  יעיל  פתרון  המהווה  נפתחת 

בריא. מחיר 49.90 ₪   



 
  

אגף החינוך
מחלקת צהרונים

בס“ד

הורים יקרים,

במהלך חודש אלול (ספט') 
נשמח להשיב לכל פונה על כל שאלה 

או בירור בנושא הצהרונים,
בטלפונים: 03-5776440 , או 5776125, 

בין השעות 9:00 עד 15:00.

בברכת שנת לימודים פוריה 
ושנה טובה

זמני מענה טלפוני לשאלות ובירורים
בנושא הצהרונים

 
  

 

לבוגרות -

BA אקוויוולנטי

והסמכה ע"י אגף 

שפ"י ממשרד 

החינוך.

אגף 
החינוך

הסגל המקצועי הבכיר של המכון מצפה להצטרפותך

לפרטים: 03-6171238/9
שרי, 050-4168012 
רחל, 052-7185320

*עם אופציות לתת התמחויות בתחום לימודי משפחה ונוער בסיכון.

 42 שנות פיתוח מצויינות ערכית ומקצועית

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

את, שמעוניינת במקצוע עם חזון ושליחות - מקומך איתנו!

בס“ד

ח. רובינשטיין
בתכנית חדשה לנשים ונערות

זאת
הנקודה
כשזאטוטה בת 3 

הופכת להיות מטפלת.
מעבר לכל דמיון!

כשא. בר נתן פוגשת
דמויות אקראיות ברחוב.

הסרטה בזמן אמת

כששריפה
פורצת בבבל.

הפקה חוצת יבשות

כשתינוקות עפים
בשמי גאולה. 

 "אמא שלי הלכה לאיבוד"

פורום מוסדות
תרבות ואמנות

בישראל

Culture & Art
Institutions
Forum in Israel

. זאת הנקודה! . ר. יה, וסחף קהל אדי ו כשהומור ורגש נפגשים בקטעי צפיה מרתקים, דרמה, חו

האירוע יתקיים ביום שני, כ' באלול )11.9.17( | מרכז פיס משואות, רחוב ירושלים 1 | בשעה 20:00
מכירת כרטיסים מראש ברשת ספרי אור החיים או במקום חצי שעה לפני תחילת האירוע | מס' הכרטיסים מוגבל

במסגרת ימי תרבות תשע"ז מיוזמת מפעל הפיס

לכרטיס

₪

 
  

אגף 
החינוך

אמהות, נשות הוראה ומקצוע, הנכן מוזמנות לערב פתוח ומפגש
עם הצוות המכשיר בתחומי יעוץ חינוכי והנחית הורים ומשפחה.

סדר היום:

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

"כי יצפנני...“ על מצפן ומצפון

19.00 – 18.45     מפגש רעים ורישום למסלולי ההכשרה: יעוץ חינוכי והנחית הורים. 
20.00 – 19.00     הרב חנוך דרורי – יועץ חינוכי

                           "דודי דופק" 
                                להכיר את הדופק הפנימי... לחוש את פעימות "לב הקשר"
                                בינינו לאבינו הרחמן שכה קרוב אלינו עתה... בינינו ההורים

                                ואנשי החינוך ובין ילדינו.
20.15 – 20.00     ר. אנגלרד – כנרית

                           לשמוע לרינה ולתפילה - ניגוני הימים הנוראים
20.30 – 20.15     המכון כבית מגדל, כמצפן למשתלמות ולבוגרות – דבר בוגרת.

21.35 – 20.35     ד"ר ר. הופנונג – פסיכולוג קליני
                            אימת הדין, כפייתיות דתית או התחזקות במצוות. 

                                "מן הזהירות שלא תרבה להיזהר" (חובת הלבבות) 
                                מנחה: הגב' גיטה לויפר – מנהלת המכון והמרכז

המקום שמשלב שליחות עם מקצוע
ערב עיון תורני

הכרות עם מסלולי ההכשרות ללימודי תעודה

לפרטים: 050-4168012 שרי, 052-7185320 רחל

הורות מיטבית, כמוה כמצפן עבור ילדיה כמו גם מערכת החינוך . 
שניהם יחדיו זקוקים להבנות ולכלים לבניית  דור העתיד.

נושא הערב: 

שיתקיים בס"ד ביום שני, כ' באלול תשע"ז (11.9.17)
באולם הכינוסים במרפ"ד, רח' שלמה המלך 12 בני ברק.



ט”ו - י”ז באלול
תשע”ז           

6-8/9/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק
פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

+5 חדרים

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(תיווך יעקב, 054-4901948

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

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

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

054-4901948)36-36(_____________________________________________

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

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

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

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)36-36(יעקב, 054-4901948 

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

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

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

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

3,310,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

מציאה!!
בשלוש השעות
דירת נכה 5 חדרים ענקית + חצר גדולה

050-41-777-50

ב- 1,790,000&

"להב נכסים":

 מציאה למשקיעים 
וזריזים!!! בגן ורשא מחולקת 

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

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

050-4160390)33-36(_____________________________________________

 בהזדמנות בעליון, 3 
חד', שמורה ומרווחת בבנין 
שמור. עורפית + חניה + 

מעלית, מתאימה להשקעה 
052-8831459)35-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 חייבת להימכר, מיידית 
לל"ת, 5 חד' במתחרד בהרצל, 

_____________________________________________)35-36(ק"א ואחרונה, 050-4175491

 בשיכון ג', 60 מ"ר + 
היתר בניה ל- 100 מ"ר 
נוספים, ק"א ואחרונה, 

2,200,000 ש"ח. א.ב.תיווך, 
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דירה 240 
מ"ר, 2 קומות עד גג וחניה, 

מיקום מעולה עם נוף מהמם! 
3 כ"א דרום מזרח מערב, 

050-5305219)35-38(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

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

 במרכז בני ברק

 ברובע ז' דופלקס 5 
חדרים, 150 מ"ר + אישורי 

בניה על הגג. תיווך:
050-4123771)36-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירה מחולקת באברהם 
אבינו, מושכרת, 3,200 ש"ח, 

במחיר מציאה. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)36-36(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת במוריה 
אזור מבוקש ביותר במחיר 

מציאה. תיווך אבני דרך, משה, 
054-3255667)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעת 
במחירים שפויים עם השבחה 

עתידית. תיווך אבני דרך, משה, 
054-3255667)36-36(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, 4 
ח', 96 מ"ר, קומה - 2, קרוב 
לקריה החרדית, ב- 820,000. 
_____________________________________________)36-36(סוגדא נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

רמות, ממוזג, קומה - 2, 
ב- 1,150,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)36-36(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 93 מטר 
בשמשון, מעולה לחלוקה, 

מחיר מציאה. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)36-36(משה, 054-3255667

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

כניסה מיידית, ב- 780,000. 
_____________________________________________)36-36(סוגדא נכסים, 054-4490025

 3 ח', 70 מ"ר, ברחוב 
הסנהדרין, קומה 1, ממוזגת, 

משופצת, רק 575,000. סוגדא 
_____________________________________________)36-36(נכסים, 054-4490025

 דירת 3 חדרים ברחבת 
הראל, מושכרת 1,800 ש"ח, 

72 מטר, מעולה לחלוקה. 
תיווך אבני דרך, משה,

054-3255667)36-36(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 180 

מ"ר, חדשה, מושקעת, ק"ג 
+ מעלית + חניה + יחידת 

דיור למטה 35 מ"ר, 6 דיירים, 
3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בתיווך בנע"ם, מבחר 
ענק של דירות למכירה בתוך 

ב"ב ופ"כ, 2-3-4 חדרים, 
במחירים טובים לקונים 

רציניים, ליווי עד חתימת 
החוזה, -03-5444815/054

_____________________________________________)36-36(7477054 מוטי

 לזריזים! ביונתן 3 
חד' מטופחת *הקודם 
זוכה! בקרית הרצוג, 3 

חד', משופצת + אופציה 
לגג *למשקיעים! 2.5 
בז'בוטינסקי עורפית 
ושקטה *בחגי! 2 + 

מעלית, כחדשה *ביואל! 
2.5 משופצת ושקטה 

*"אלוני נכסים"
052-7610603)36-36(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

במגרש, מפתחות
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)36-36(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 
6 חדרים )אפשרות 

ליח"ד(, כניסה פרטית. 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)36-36(_____________________________________________

 בעזרא/חזון איש!! 
פנטהאוז חדש, ענק, 180 

מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסת, 
פינוי מהיר, 3,450,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)36-36(_____________________________________________

 במימון, פטנהאוז 
מחולקת לשניים, 80/80 

מ"ר, אפשרות לטאבו 
משותף. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)36-36(בועז' 052-3500040

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

יזמות, 03-6138886,
0544-980159)36-36(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבניין-חדש
במרים-הנביאה, פנטהאוז 
5 חד', חזית + מרפסת, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב 
אליהו הנביא כ- 230 מ"ר, 

כולל יחידה מושכרת, משופץ, 
ק"ג. #בשבזי, כ- 140 מ"ר, 

מעלית, ניתן לחלוקה. תיווך, 
050-4144602)36-36(_____________________________________________

 באזור הוילות ברמת 
אהרון, דופלקס 7 חד', ק"ב, 

4 דיירים, 230 מ"ר, משופצת, 
חזית, 3 כ"א, 3,800,000 ש"ח.

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמבם, ד.גג, 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת + 

יחידה מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)36-36(_____________________________________________

 הקודם זוכה!!! באבן 
שפרוט, ענקית, 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת.
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)36-36(_____________________________________________

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

5,000 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)36-36("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ג' דופלקס 4 
חד', 100 מ"ר, אופציה 
להרחבה, מושקעת, 3 

כ"א. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)36-36(_____________________________________________

 מנחם/בן-גוריון, דירת-
גג, כ- 190 מ"ר, ק"ד, 5 
חדרים, 95 מ"ר למטה 

+ חדר וגג-ענק למעלה, 
חזית, 3 כ"א + מעלית 

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

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בנסנבוים, 
דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 
מהיסוד + מלעית + 

חניה, 2,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

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

 בלעדי!! בפרדו 
ענקית, 5 חד', כ- 140 

מ"ר במצב מצויין, 
ק"ד, חזית + חניה, 

מיידי, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם, 5 
חד' ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה, ק"א, 
2,100,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)36-36(_____________________________________________

 5 חד' בבנייןחדש, 
ברח' אלישע, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתוך 
_____________________________________________)36-36(אשכנזי, 03-57917710

 בהזדמנות! לגור 
ולקבל שכירות! 

באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"1, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,680,000 ש"ח 

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

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

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

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח. תווך חכמת רחוב, 

2,900,000 ש"ח,
052-2585808)36-39(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בכהנמן אזור עזרא, 
5 חד', 125 מ"ר, ק"ג + 
מעלית + חניה + מחסן 

8 מ"ר, משופצת, ממוזגת, 
מטבח גדול, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בחזו"א/עזרא, 6 חד' 
בק"ה, חזית לפארק, 
מחולקת ל- 2+4 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 הורדת מחיר. בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 
אופציה לבניית סוכה, ק'1, 

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

_____________________________________________)36-36(שת"פ מלא

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 6.5 חד' כחדשה בקרית 
הרצוג + תוספות, 150 מ"ר, 
קומה א' + סוכה, אפשרות 

להחלפה לדירה זולה,
054-8402332)36-37(_____________________________________________

 בשיכון-ג' בבניין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 ליד רמת-אהרן, 5, 
מרווחת, ק"ג, חזית + מעלית, 
בנין איכותי, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בקיבוץ-גלויות, 5ח', 
שמופצת, ק"ב + מלעית, 3 
כ"א, 2,200,000 ש"ח, מיידי. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)36-36(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

 בסוקולוב, 4 חד', 
מושקעת, ק"א, 80 מ"ר 

+ סוכה, שקט ומרכזי. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)36-36(_____________________________________________

 באבן-גבירול, כ- 100 
מ"ר, 4 חד' + יחי"ה + 
סוכה, מושקעת מאוד, 

ק"ב. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)36-36(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 
4.5חד' + סוכה, חניה, 

מעלית, ק"א, בנין חרדי, 
מושקעת. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)36-36(בועז' 052-3500040

 בגניחובסקי, 4 חד' + 
סוכה, משופצת, כ- 90 

מ"ר, ק"ב, מאווררת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה, 
מ.שמש, מעלית וחניה, 

 .1,450,000
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

054-8474843)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 סוף הרצוג, 4 חדרים, 
ענקית, ק"ב, חזית, 1,820,000 

ש"ח. "תיווך-ט.זינגר"
03-6190004)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזון 
איש, 4 חד' גדולים, 100 

מ', חזית עם מעלית 
וחניה, 1,780,000 ש"ח, 

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

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

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + אופצי 
הליחידה החל מ- 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בברטנורא, 4 חד', חדשה! 
חזיתית + מרפסת-שמש, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 באיזור זבולון-המר, 4 
חד', חדשה + חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בנחום, 4 חד', משופצת 
כחדשה, ק"ג, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

 בשיכון-ג' בבניה, 4ח' 
+ מ.שמש + י.הורים, חזית, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)36-36("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד
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■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

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

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

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

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

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

■ 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)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

מגרשים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

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

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

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

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

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

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

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

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

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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

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

2,500 ש"ח.

050-5308742

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

 למכירה/השכרה אולם 
250 מ"ר בגבעת שאול 

בירולשים לכל מטרה,
050-5758688)33-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

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

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

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

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

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

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

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

1-1.5 חדרים

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

דוד"ש, מעלית, מיידי, 
050-9375052)35-36(_____________________________________________

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

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

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

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

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

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

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

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

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כפר חב”ד
 וילת נופש מפוארת, 

מאובזרת וממוזגת + 
בריכה, עד 12 איש, ליומי 

_____________________________________________)34-37(ושבתות, 054-6207770

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

 דירת נופש בצפון, 15 
דקות מהרשב"י לבין הזמנים, 
אפשרי גם לחגים/ולשבתות, 

052-5310051)33-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

 בהרב שך יחידת דיור 
3 חד', חדשה, מפוארת, 

מרוהטת, מרווחת וממוזגת, 
_____________________________________________)35-38(55 מ"ר 050-4112311

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
קומה 5 + מעלית, 55 מ"ר 
בנוי + 20 מ"ר, מ.שמש + 
סוכה, עורפית, 3,400 ש"ח, 

052-7671305)35-38(_____________________________________________

 בחתם סופר, 3 חד', 
מאורת וממוזגת + 

מרפסת סוכה, 3 מזגנים, 
4,600 ש"ח,

052-7617711)35-36(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסות 
סוכה, ק"ג בלי, מול העירייה, 
משופצת ומרוהטת, 3,500 

ש"ח, 03-6195580,
052-5549475)35-36(_____________________________________________

 בבארי, 2 חד', כ- 50 מ"ר 
+ מרפסת גדולה, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-38(א.ב.תיווך, 050-4888510

 דירת 2 חד', קומה 4, 
איזור ר"ע - חתם סופר,

058-7632114)35-37(_____________________________________________

 יחידת דיור מאובזרת, 
מתפנה לזו"צ או לתקופת 

החגים, באזור ויזניץ, מחיר נוח, 
054-8449888/9)35-36(_____________________________________________

 בבארי, לזו"צ, 2 חד', ק"ק, 
סורגים, מזגנים, מרכזי ושקט, 

כ- 45 מ"ר, 2,800 ש"ח,
054-4797080)35-38(_____________________________________________

 יח"ד בפרל ליד  הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 

ומרוהטת, קומת קרקע, 
מיד, 2,400 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 בחנה סנש יח"ד 3 ח', 
חדשה לחלוטין, קומת קרקע, 

כ.פרטית, ממוזגת, דו"ש, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-6444050)35-38(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד 
כ.משותפת ברחוב חברון כולל 
מים, חשמל וארנונה + ריהוט, 

_____________________________________________)35-38(1,800 ש"ח, 054-4400074

 ברח' מעלות דפנה - 
דירת 4ח' גדולה, מרווחת, 

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

ק.שניה, אזור מרכזי, חרדי, 
052-9552096)35-38(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 4 חד', 
2 מרפסות, 3 כ"א, ק"א, 

מסורגת, ממוזגת ומטופחת, 
מרוהטת חלקית,

054-8413741)35-36(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 דרושה דירה + סוכה 
בב"ב תמורת תשלום למשך 

_____________________________________________)35-36ח(חג הסוכות, 050-4128744

 דרושה להשכרה עם סוכה 
מט' עד כז' תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)35-36ח(הרצוג, 050-6840553

 דירה, לפחות 60 מטר 
במרכז העיר ירושלים עד 

_____________________________________________)35-36ח(1,700,000, 052-7189640

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

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

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

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

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

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

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

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

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

 צימרים מאובזרים 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

077-8228803 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

 במרכז, 1.5 חד' + 
מרפסת, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח כולל 
הכול,**חדר יפה, ממוזג, לפי 
_____________________________________________)34-36(שעות/יומי, 054-8435119/7

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

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

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

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

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 3 חד' גדולה + מרפסות, 
ק"ב ברח' רבי עקיבא, 4,200 

ש"ח. נאור נכסים,
054-4566453)36-36(_____________________________________________

 נדיר! בנורוק! 3 חד', 
משופצת, 76 מ"ר, חזית, 
מעלית. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)36-36(_____________________________________________

 יח"ד באבטליון, ק"ג, 55 
מטר, משופצת, מטופחת, 
מרוהטת חלקית, מרפסת, 

054-8403839 ,3,600)36-36(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

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

 במקובר, יח"ד, 2 
חדרים, משופצת כחדשה 

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

משופצת ומרוהט, 2,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 דירת חדר ליחיד, 
משופצת ומרוהטת, במרכז 
ב"ב, מיידי! 03-6197286, 

050-5749262)36-37(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 1 חדר - כ- 30 מ"ר - לא 
דירה מחולקת, ברח' יגאל, 
2,200 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)36-36(_____________________________________________

 יח"ד, 35 מ"ר לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, ק' 1.5 
באבן גבירול, 2,450 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37(מיידי, 052-7101856

 להשכרה בקרית יובל 
ברח' שטרן, 3 חדרים + מזגן, 

קומה ד', במחיר הזדמנות, 
_____________________________________________)36-36(לפרטים: 052-77684420

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבית וגן, דירת 1.5 חדרים 
מרוהטת וממוזגת, כניסה 

_____________________________________________)36-37(פרטית, נוף, 053-3169314

 בהזדמנות השקעה 
בעסק, 100 אלף ש"ח, 

תשואה 12% שנתי במשך 5 
שנים, לקביעת פגישה:

053-3134721)36-37(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
בטבריה, תשואה מצויינת 

וכן מגרשים לבניה.
"מקצועני הנדל"ן"

055-9894908)36-36(_____________________________________________

 משרדים להשקעה, לקנות 
אחוזים מקומת משרדים 

_____________________________________________)36-36(בבניה, 054-8403839

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

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

 חנות, 32 מ"ר בחר' 
רבי עקיבא ליד רח' 

ירושלים, חזית, כניסה 
מיידית, מפתח בתיווך 

אשכנזי, 03-5791770. 
_____________________________________________)36-37(ארי, 052-5554201

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

גמיש. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 חנות 30 מטר בפסג 
צומת רבי עקיבא/ירושלים 

עם חלון ראווה על הרחוב, רק 
3,000 ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)36-36(_____________________________________________

 חנות ואו משרד להשכרה 
16 מטר בז'בוטינסקי פינת 

הרב שך, מקום פעיל + חצר, 
_____________________________________________)36-36(2,450 ש"ח, 054-5500263

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 חנות להשכרה כ- 20 
מ"ר, במרכז המסחרי של רמת 
אהרון, ב"ב, 3,000 ש"ח כולל 

_____________________________________________)36-37(ארנונה, 054-8070581

מבנים
 מבנה 600 מ"ר + גג 
במרכז בני-ברק, מתאים 
למעון, מאושר בתמ"ת. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 2,700 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 משרד מפואר להשכרה, 
80 מ"ר במרכז העיר, קומה 

א' עם מעלית במחיר מציאה, 
אפשרות לריהוט, לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות,

0544-980159 ,03-6138886)36-36(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר, קומה א' 
למשרד או לעסק סמוך לרבי 

עקיבא, רק 2,400 ש"ח. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980159)36-36(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בכל 
רחבי העיר, חלקם מרוהט 

 BA במחירים מצחיקים. תיווך
יזמות דורון, 03-6138886, 

0544-980159)36-36(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן כ- 15 

מטר לאחסנה ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

מושב תרום

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 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)36-35/18(_____________________________________________

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

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

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

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

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 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 

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

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

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

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

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

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)35-46/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

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

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

מעונות

סובארו

סקודה
 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, אוטומטי, טסט 
לשנה! מטופלת במוסך 
המרכזי! 140,000 ק"מ 

_____________________________________________)34-34(45,000 ש"ח, 050-5595360

 "זיווג משמיים" - שידוכי 
מצווה אתכם לאורך כל הדרך, 

ע"י יועצת אישית ומנחת 
הורים מוסמכת,
052-7650889)33-36(_____________________________________________

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

אפשרות להסדר מקופת 
_____________________________________________)34-37(חולים, 052-7142999

מטבחים
 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

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

אבידות

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

 בכ"ה באב נשכח בקו 
189 מחשב נייד יקר ערך, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4127112

 ביום שלישי 15/8 נאבדו 
בחוף שרתות שתי טבעות 

זהב, אחת נישואין זהב צהוב 
ואחד זהב לבן, דקה, המוצא 

הישר יתקשר לטלפון
_____________________________________________)34-35ח(052-6670612

 אבד צמיד זהב יקר מאוד 
לבעליו כנראה בפארק המים 

חפץ חיים או בפארק ברכפלד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8418483

 אבדה מצלמת קנון 
בצבע שחור באוטובוס אגד 
עם מדבקה, כתובת בחו"ל, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8476982

 אבד תיק סגול בי"ח אב 
בחניה במפלי פרוד ליד מירון, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7135117, 050-4166530

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175, צבע אפור, נרתיק תכלת, 
באוטובוס/בחפץ חיים בחודש 
_____________________________________________)34-35ח(תמוז תשע"ו, 052-7145526

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 דרוש פגוש לעגלת בייבי 
ג'וגר יחיד ובייבי ג'וגר תאומים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 דרושים גלגלי עזר 
_____________________________________________)34-35ח(לאופניים, 058-3245685

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"ומתוק האור" בתרומה/בזול, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)34-35ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש למסירה תיק לאורגן 
_____________________________________________)34-35ח(ביתי, 052-7163504

 מעוניין בש"ס שוטנשטיין 
במצ בחדש במחיר מוזל/

_____________________________________________)34-35ח(תרומה, 052-7171872

 דרוש למסירה או בתשלום 
סמלי מקרר, מגהץ ומקרוגל 

לבחור ישיבה, תקינים בלבד!! 
_____________________________________________)35-36ח(לפרטים: 03-5790663

 דרוש לאברך בתרומה 
כיסאות לסלון מרופדות,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 דרוש לקניה רכב קיה 
פיקנטו שנת 2012 עד 80 

ק"מ במחיר של 30,000 ש"ח 
ללא תיקונים, לתדלק ולנסוע, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7137706

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

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

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

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

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

מאזדה

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

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

ייעוץ ועזרה
 מוצרים לשלמות הבית 

לגברים ונשים, יעוץ חינם, 
054-8518428)35-38(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

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

 נמצאה כרטיס זכרון של 
מצלמה בפארק הפיראטים 
באשדוד ליד הים, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403710

 נמצא כרטיס מצלמה 
בקו 5 ב"ב ביום כא' תמוז, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7116399

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרון בכד' אב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8410467

 בשלישי נעלמה מצלמת 
קנון באוטובוס/ברחוב קוטלר, 

נחוצה לבעלים,
_____________________________________________)35-36ח(050-4149010/1

 נאבדה מצלמה קנון 
וכרטיס זיכרון ביום ג' כג' אב 

בקרית צאנז נתניה,
_____________________________________________)35-36ח(052-7617463

 אבדה שקית עם ג'קט לבן 
באזור רבי עקיבא/יונה הנביא 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 03-5790663

 אבד משחק פלימוביל 
משטרה חדש בקופסא בתחנה 

ברח' עזרא בב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 אבדה מצלמה יקרה 
לבעליה, של חברת פוג'י 

בצבע שחור בנרתיק שחור 
באזור רמת אלחנן בליל נפילת 

_____________________________________________)35-36(הגשר, 052-7673723

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)35-36ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)35-36ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)35-36ח(072-2820612

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

שניה במצב מצוין, ירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4145417

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

תקין בלבד, טל':
_____________________________________________)35-36ח(052-7613645

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

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 ,MPV 2005 מאזדה 
טסט + 7 מקומות מרווחים 

+ מולטימדיה + מזגן מפוצל, 
168,000 ק"מ בהזדמנות!! 
_____________________________________________)36-36(36,500 ש"ח, 055-2346293

 סובארו 2006 1,600 
אוטומטי + טסט,

054-8402332)36-37(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "הובלות אחים לוי" 
- העברת דירות, פסנתרים, 

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

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

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

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

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

והתנהגות, הגורמים למצוקות, 
מיועד לנשים, נערות וילדים, 

052-7646222)36-37(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

נקיון
 חברת נקיון באזור המרכז 
בלבד, מבצעת כל סוגי עבודות 

הנקיון במחירים משתלמים, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 054-8530810

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487
 נמצא ילקוט עם השם 

שמעון סממה, בקו 16 
_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 אבד צמיד זהב ושעון 
אובקו בכ"ח אב,

_____________________________________________)36-37ח(058-3200310, 058-3266606

 אבד או הוחלף מזוודה 
במוצאי שבת כא' אדר 

באוטובוס מביתר לירושלים, 
המוצא יבוא על שכרו,

_____________________________________________)36-37ח(053-3179474, 02-5379474

 נמצא שרשרת כסף בי-ם 
_____________________________________________)36-37ח(המלח, 052-7664223

 אבד נגן סאנדיסק יקר 
מאוד לבעליו במוצ"ש פרשת 
_____________________________________________)36-37ח(עקב בבני-ברק, 052-7190733

 אבד נגן Solo עם כרטיס 
)16 ג'יגה(, בכט' אב בחוף 
_____________________________________________)36-37ח(באשדוד, 058-3205699/8

 אבדו נעליים חדשות 
מהמכירה בווגשל מוקסין מידה 

_____________________________________________)36-37ח(25, בנים, 052-7171872

 אבדו משקפיים מלבניות 
ביום ג', ז' אלול 29.8.17 

באיזור בנייני האומה בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7180435

 נמצא בבין הזמנים, 
מגבעת בתוך קופסא, ליד 

התחנה ברח' סוקולוב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168382

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)34-35ח(052-7184967, 052-7645768

 אבדה מזוודה כחולה 
בכ"ג באב בקו 400 לבני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

וסרטים וכן צידנית בצבע סגול, 
_____________________________________________)34-35ח(053-3110797

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

_____________________________________________)34-35ח(אב, 052-7606640

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים,

,072-2122243
_____________________________________________)34-35ח(052-7625321/2

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)36-37ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי מזוודה גדולה, 4 גלגלים 
במצב מצוין בלבד צבע כהה 

באיזור י-ם או ב"ב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)36-37ח(054-8478353

 דרוש מחיצה מתקפלת 
באורך של 1.5 על 2.5 גובה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4133065

 דרוש טייפ מצוין לקלטות 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 058-3245685

 דרוש לקניה רכב במצב 
טוב עד 5,000 ש"ח, החל מ- 

_____________________________________________)36-37ח(98, 052-7137706

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)36-37ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)36-37ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)36-37ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368 אפשר להשאיר 

_____________________________________________)36-37ח(הודעה

 דרוש כיסוי חדש לעגלת 
_____________________________________________)36-37ח(יויו צבע נטרלי, 052-7137706

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

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

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

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

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

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, לפרטים: 054-4327919

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

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פילפס, 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ח(054-4327919

 שואב אבק "סול" רטוב-
יבש + מפוח, חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154426/7

 כרטיס קול להקלטות 
 2I2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-5802411

 מקפיא פיליפס 4 מגירות 
במצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 תנור גז לנקו במצב מצוין, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם סופר אוטומטית, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 חיישני רוורס וחניה לרכב 
אפור + תצוגת לד, חדש, 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7612883

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883, הקודם זוכה! 

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

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

 במרכז בני ברק
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ריהוט

« הרצאות במגוון נושאים « ארוחות בשפע ישראלי « חדרים מרווחים ומאובזרים
« בריכה וחדר כושר « תוקע בשופר ירא שמיים « עונג שבת מיוחד « פעילויות לילדים

ראש השנה ראש השנה בס"ד
אוצרות חיים

עם 
שנה עםגם לך מגיע 
התחלה
חדשה רביעי עד מוצ"ש כ"ט אלול-ג' תשרי 20-23/9 

במלון בוטיק טבריה
בהשתתפות:

הרב
מרדכי
איפרגן

הפייטן הגדול
דוד שלמה 

שירו

הרב
אברהם
ברוך

לנשים: הרבנית גלית ברוך 

במלון המצודה צפת
בהשתתפות:

הרב
אמנון

בן סימון

הרב
שחר
לוי

הרב
עמוס
בן נון

לנשים: הרבנית אוריאנה בן סימון 

הרב רוביןבהשגחת

מטעמנומשגיח צמוד  העדה החרדית מוצריםהרב מחפוד בשרים 

יר
ע

ה
ד 

ה

שבת של התעלות פרשת ניצבים וילך 15/9 במלון כינר גליל 
סה"כ 680 ₪ לאדם. אל תחמיצו! 

לפרטים והרשמה

03-6880091
050-3131740/1

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פרוז'קטור 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(חדש, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 חדש מאוורר טורבו "20, 
_____________________________________________)34-35ח(200 גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מסך "24, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "32, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תנור סוואטר משולב 
במצב מצוין למסירה, -02
_____________________________________________)34-35ח(5383155, 050-6290069

 תנור אפיה בילד אין במצב 
מצוין למסירה,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 תונר אפיה קטן כחדש, 
160 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 מדיח כלים קטן כחדש, 
500 ש"ח, פאלפון:

_____________________________________________)34-35ח(054-6951960

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים למערכת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מטגנת חשמלית, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מכונת אקספרסו 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 מקרר אמקור, עובד 
מצוין, ב- 500 ש"ח, -03

_____________________________________________)34-35ח(6187590 ניתן להשאיר הודעה

 מצנן אוויר, ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7146087

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)34-35ח(052-8401909

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 230 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 מכונת תפירה זינגר 
חזקה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 050-4120286

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-2421622

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
150 ש"ח, 02-5383155, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6290069

 מצנם )טוסטר( 
KENNEDY בהזדמנות 

חד פעמית, 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין, בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטים באריזה + עכבר 

 ,1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)34-35ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 מחשב פנטיום 4, מצוין 
בהזדמנות!!! לכתיבה וצפיה, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 053-3346080

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 XEROX מדפסת 
כחדשה, קומפקטית, ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7681254

 מכונת תפירה תעשית 
_____________________________________________)34-35ח("זינגר" 052-7693094

 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת 80 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(פל': 054-8458605

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד! 054-8463244

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעלה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8413099

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

_____________________________________________)34-35ח(052-7110768

 מזנון לסלון וארון ויטרינה 
צבע חום, כל פריט 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 050-8482283

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם  מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 מכסחת דשא חשמלי 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מפוח לדשא, חשמלי, 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 תנור חימום לחורף על גז 
במחיר 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

רק 500 ש"ח,  טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(052-4054469

 2 מזגני חלון, כל אחד 1.5 
כוח סוס, מחיר כל מזגן 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7169188

 הליכון חשמלי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-7656408

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 054-4327919

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 טאבלט "סילבר ליין" חדש 
סגור באריזה המקורית, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4681526

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס 400 ש"ח, בפ"ת,

_____________________________________________)35-36ח(050-6370452

 הובר בורד חדיש + 
אחריות, 500 ש"ח, היה 
בשימוש יום אחד, טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7153255

 אוזניה אלחוטית חדשה 
באריזה פלטרוניקס + שמיעת 

מוסיקה ו- GPS, רק 170 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-7612883

 מחשב שולחני וינדוס 
10 + תוכניות, 500 ג'יגה, 

ב- 500 ש"ח, 03-6187374 או 
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תכניות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 נטסטיק חברת 
Dynamode בשימוש מועט 

כולל מתאם usb, ב- 120, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8431990

 טאבלט מחברת סייבר 
בשימוש מועט כחדש, ב- 350 
_____________________________________________)35-36ח()נקנה ב- 500(, 054-8431990

GPS  לרכב 5" עם 
טכנולוגיה חדישה + זרוע חדש 

באריזה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
חדש באריזה, משיבון + שעון 

מעורר, 350 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מכונת כביסה שנתיים 
וחצי בשימוש, פ.תחתון, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500, 050-4145023

 מזגן תדיראן + צג דיגיטלי, 
3.5 כ"ס, מפורק + הוז, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקפיא שנתיים בשימוש, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 אופניים חשמלי בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-5823874

 מזגן חלון עוצמתי, 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7632700

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-41289920

 למסירה סידורים 
משומשים לעדות המזרח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4128920

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת ביתית! חברת "זינגר" 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(גמיש! לפרטים: 054-8490419

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8423405

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 

ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים איכותי חב' 
מכי, 500 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספוטר 

ב- 40 ש"ח במקום 100, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 רדיו טייפ 200 ש"ח + 
_____________________________________________)35-36ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 מכשיר רגליים מקצועי 
_____________________________________________)35-36ח(למסג', 053-3120620

 אורגנית ימהה, 500 ש"ח, 
רמת גן גבול ב"ב,

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 אורגן ימהה - מציאה 
PSR710 עם מלא מקצבים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 2 מסקרות ועפרון חדש 
 ,LORIAL ,בקופסא, 60 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(טל': 058-3245685

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-7432035

 טאבלט נאון 7 אינץ' 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 שולחן לסלון + זכוכית, 
במחיר 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מיטת יחיד ספפה במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח, 054-9801313

 שולחן מעץ, עגול + 2 
כסאות, במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 ספריה חדשה במחיר 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-9801313

 כורסא לסלון מעור במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-9801313

 2 מיטות לחצר של כתר 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 סטנדר קבוע כמו חדש, 
רק ב- 120 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כחול, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח, 
03-9323012 אלעד -054

_____________________________________________)35-36ח(8465707

 פינת אוכל + 4 כסאות 
מעץ במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8307407

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 200 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)35-36ח(050-6538811

 ספה פינתית מודולרית 
במצב טוב, צבע חום בהיר 
2.3*2.3 מחיר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)35-36ח(052-3382548

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ מייפל וזכוכית 70*120, 
גובה 40 ס"מ, סה"כ 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-2504008

 שולחן פינת אוכל מזכוכית 
בצבע אפור במצב מצוין, 

120*70 ס"מ, נפתח עד 190 
ס"מ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 כחדש - שולחן עץ מלא, 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3073826

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

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

 מיטת שינה כולל מזרון 
קינג קויל 200*220 ס"מ, נוחה 

מאוד, 450 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות מזנון סלון 
בצבע אדום 180*45 ס"מ כולל 

מגירות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות שולחן כתיבה 
בצבע קרם מחברת עצמל'ה, 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח, 054-5656742

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 שולחן כתיבה + 4 
מגירות ניידות )60-120( עמץ 
_____________________________________________)35-36ח(לבן, 150 ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 בב"ב שולחן לסלון מעץ 
אורך 1.50 נפתח ל- 2.10, 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 03-5793884

 שולחן מעץ לסלון אורך 
1.50 נפתח ל- 2.10, 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב, 050-4190409

 מכתביה עם מגירות 
מצב מצויין, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ארונית לאמבטיה + כיור 
+ מראה + ברז חמת כחדשה 

_____________________________________________)35-36ח(- 400 ש"ח, 052-7366764

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות צבע חום, במצב טוב 

מאוד, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(054-4578091

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90( צבע חום, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות הקודם זוכה! 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 03-9342751

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 פינת אוכל + 6 כסאות 
)הכסות לריפוד(, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 מיטה עם ארגז למצעים, 
מסביב בד קטיפה בצבע בורדו, 

עץ מלא, במצב מצוין, 200 
ש"ח, בראשון לציון, טל':

_____________________________________________)35-36ח(054-4844566, 03-9645760

 שידה 2 מגירות, 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים, טל: 054-8423405

 מיטה זוגית + ארגז, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שידה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ארונות לנעליים - 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(יחיד, 052-7178693

 שולחן מחשב - 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שולחן אוכל - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 שולחן לסלון - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ספה מעור צבע כחול - 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק - 300 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 שידה/קומודה לחדר 
הורים חדשה ומפוארת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7366764

 ספריה לחדר ילדים 
וסלון - 100 ש"ח, מצוינת, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 כסא משרדי שחור ב- 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח, 054-4327919

 ספפה אל קל צבע בז', 
מצב טוב, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 מכונת תפירה בייתית, 
במזוודה, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 
באריזה מקורית )בני-ברק(, 

300 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 תנור בקו + כיריים במצב 
מצויין, התא הקטן דורש 

טיפול, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 טוסטר אובן במצב מצוין, 
בקושי בשימוש, נמכר עקב 

קנית תנור, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(לפרטים: 052-7137706

 כירה חשמלית קרמיקה 
מחברת DAVO רק 84 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח!!! 058-3279559

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה - 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8412903

 מברגה חדשה + 2 
סוללות, מצב מעולה, 280 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5548402

 טאבלט באריזה המקורית 
חדש וסגור "סילבר ליין" 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7681526

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7432035

 אורגן 5 אוקטבות, מצב 
מצויין + נרתיק, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4102942, 02-5376689

 מזגן חלון "גוניור" 3/4 
כוח אלקטרה, בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך 42 אינץ, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(גמיש, 053-8248862

 למסירה שעון מעורר 
צלצול חזק מאוד,

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מיחם גדול, 
14 ליטר, חדש לא חשמלי, 

לתרומה לישיבה,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מפזר חום, דרוש 
_____________________________________________)36-37ח(תיקון קל, 052-7168623

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 סוללה לאופנים חשמליות 
36 וואט, סמסונג + מטען, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7101972

 שעון מותג )אוגינל( 
חתנים יוקרתי, חברת 

MOVADO, ציפוי זהב, 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 054-8464909

 מולטיקייק המקורי כולל 
מאפינס ודונטס, חדש באריזה! 

_____________________________________________)36-37ח(85 ש"ח, 058-3232026

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)36-37ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)36-37ח(מהשלט, 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 ומגן לא תומך 

כשר, 230, מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים, 2 
ב- 100 ש"ח מי-ם,

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 שולחן קטן ונמוך מעץ 
70X70, ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת, בני-ברק, 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 054-7216671

 שידת מגירות "5" מעץ, 
חזקה וטובה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 כסא גבוה מרופד כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2674820

 ספה פינתית אפורה 
כחדשה, 500 ש"ח, בירושלים, 

052-4484487 או
_____________________________________________)36-37ח(058-5391760

 שולחן + 4 מגירות ניידות 
)תואם(, 140 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 מיטה בודדת + מזרון 
)רוחב 80 ס"מ( + ארגז 
מצעים + ארון תואם 2 

דלתות, 240 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 ארון אמבטיה כחדש + 
מראה )וונגה(, 60 ס"מ + 

כיור מובנה/ברז, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 שידת מגירות, גובה 123, 
רוחב 40, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130020

 שולחן סלוני זכוכית, רגלים 
ניקל, 150 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7655653

 מיטה כפולה עץ מלא, עץ 
אלון + ארגז מצעים, חדשה, 
בשימוש שנתיים לפי הזמנה, 

סה"כ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 מיטת מעבר במצב מצוין 
כולל מזרון, 140 ש"ח, אזור 

_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7162350

 שולחן מחשב ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4148012

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ, מצב חדש חדש כל אחד 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-7168623

 מיטת מסאז' מתקפלת 
מקצועית וקלה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-8525456

 3 זוגות אופנים גדולות, רק 
120 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-3286875

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון מדפים, דלתות הזזה, 
צבע שחור במצב טוב, מידות: 
1.20X55X40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית ספרים עץ מלא, 
260 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מגירות כתר 60 ש"ח + 
כסאות כתר פלסטיק, כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד, 35 ש"ח, 052-5737813

 ארון 180ס75X50, ב- 10 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(4273857

 שטיח צמר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 שולחנות 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
100 ש"ח גמיש,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 כורסאות מעור. שולחן 
מעץ נפתח, כ"א ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-5701930

 קומודה/ספריה במצב 
חדש, קומפקטית וקלה 

להובלה, גודל אורך - 1.65. 
רוחב 62. עומק 25, מעולה 

ליחידות דיור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 052-7137706

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
בצבע פסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/בנות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-6140800

 ספריה צבע עץ, שולחן 
כתיבה + 3 מגירות תואמות - 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-6140800

 כוורת של 4, מיוחדת 
כחדשה, גדולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שידה 4 מגירות על 
גלגלים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 כסא שמור, רחב ונוח, 
דרוש תיקון קל, י-ם, 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-2633790

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)34-35ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר, עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

תינוקות
 עגלת תאומים "טיולון" 

500 ש"ח, בבני-ברק, -052
_____________________________________________)36-37ח(7396092

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 טיולון פג P3 שחור, מצוין, 
460 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(077-7107170

 כרית הנקה במצב מעולה 
בפ"ת, 50 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-7716364

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בצבע ירוק בפ"ת, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-7716364

 עגלת בלו-בירי במצב 
מצוין, צבע בורדו, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(הקודם זוכה, 052-7602144

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
במצב לא משהו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 מכשיר נשימות לתינוק 
עם בייבי סיטר, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(חדש, 058-3245685

 עגלת אינפנטי טיולון 
כחולה, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(לא מודרנית, 058-3245685

 2 פחיות סימילאק 
סגורות )900 גרם(, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7692254
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 מציאה! פאה חדשה 
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
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050-203-00-07
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פאות למכירה 
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 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 מיטת תינוק ד"ר בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, רק 

180 ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)34-35ח(050-4120286

 מכשיר נשימות ובייבי 
סיטר חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 עגלת טיולון לתינוק 
baby safe במצב מצוין 

בפ"ת בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין 
בפתח תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 עגלת דר' בייבי + פגוש 
+ כיסוי רגלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)34-35ח(צבע שחור, 053-3155415

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8413099

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8413099

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מועלה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-2421622

 פלאפון 50 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פלאפון גלקסי 3, 300 
ש"ח, גמיש, כחדש,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 אופני הילוכים שימנו 24" 
במצב טוב מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 054-5385013

 אופני הרים לילדים 
)מתאים לגיל 8 שנים והלאה(, 
במצב מצוין במחיר מציאה של 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 054-2819921

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-24216221

 שמלה מפוארת לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 אופניים בגודל בינוני במצב 
מצוין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופניים גדולות הילוכים 
עם  בולמי זעזועים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(פלאפון: 050-9089110

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-3463482

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב 26/24 אינץ, 10 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים 
שמורים 26/24 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 שעון יד לבחורה חברת 
"סוויס" חדש ברמה עם תאריך 

_____________________________________________)34-35(ב- 100 ש"ח, 052-5918474

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-7966786

"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 לול פלסטיק 1X1 כולל 
מזרון לתינוק, במצב חדש, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, טל': 052-8380655

 מיטת תינוק עץ מלא, 
צבע חום עתיק כחדשה עם 
מזרון חב' משכרל בירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(רק 500 ש"ח, 052-7629941

 עגלה + טיולון בצבע 
בורדו כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7648061

 אמבטיה לתינוק כחדשה, 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח, 052-7648061

 עגלה לתינוק )אמבטיה 
+ טיולון( - 250 ש"ח. כסא 
האכלה - 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050

 2 פחיות סימילאק סגורות 
)900 גרם( ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7692254

 עגלת תאומים דוקטור 
בייבי במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7607792

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מוניטור נשימתי לתינוק 
)baby sense 4(, ב- 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 עגלת פג מצב מעולה. 
טיולון ניילון לגשם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 עגלת סייבקס טיולון 
דרוש תיקון קל, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 כסא האכלה מפלסטיק 
קשיח - לתינוק, במצב טוב, 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שמורה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(052-7174122

 מציאה! עגלת תינוק 
כחדשה, במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3230089

 עגלת פג פרגו שחורה + 
אמבטיה, במצב טוב - 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 נעלי בובה לשבת לילדה, 
מידה 36, לק שחור, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! ב"ב,
054-8063853)35-36(_____________________________________________

 ,shoprider קלנועית 
מצברים חדשים. ונטה למטבח 

40X40, הכול במצב חדש, 
_____________________________________________)35-36(בירושלים, 052-7609708

 פאקט פרלמנט רוסי  
_____________________________________________)35-36(230 ש"ח, 054-8419714

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8454536

 פאזל של מפת העולם, 
2,000 חלקים, כחדש, 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4145023

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מידה 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 מכשיר איזי פארק חדש 
באריזה, 60 ש"ח כולל אחריות, 

_____________________________________________)35-36ח(03-5781470

 מצלמת קנון 16 ג'יגה 
כחדשה + בטריה ומטען, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4139040

 קופסא של פאה + כיסוי 
לגשם, 60 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4139040

 ארגז טיט ברזל, מריצה 
חדשה, 2 מגרפות ועוד, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, י-ם, 052-2906408

 בד ריפוד של עמינח, 
רחיץ ואיכותי במיוחד, צבע 

ירוק תפוח, רוחב 2 מטר, 140 
ש"ח, במקום 300 ש"ח, חדש 

_____________________________________________)35-36ח(לגמרי, בב"ב, 052-7600336

 דשא סינטטי לסוכות, 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, טל': 050-4183200

 צמיד דמוי פנדורה + 5 
חרוזים, כסף טהור, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(גמיש, 052-7157077

 נעלי קדס שחורות 
לנערות, חדשות, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה( מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 2 ערכות קומפלט כולל 
חומרים ללימוד מקצוע 

ויטראז', 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-5858631

 תוכי מאולף מסוג קווקר 
יכול לדבר במחיר מציאה - 

_____________________________________________)35-36ח(450, 054-8483305

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים, כמעט חדשות, מידה 
1,5,6,7,9, ב- 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, מידה 48, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 052-7676856

 ילקוט מרובע "מוסרי" 
כחול/ירוק, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, ב- 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 

2 מטריות, פלאש ועוד ציוד 
נלווה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 למסירה כ- 50 חחוברות 
מרווה לצמא מהשנים 
האחרונות, בחינם, נייד:

_____________________________________________)35-36ח(054-5312575

 פאקט סגריות פרלמנט, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח, 052-7142640

 שמלה מפוארת, לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח!! 054-8455030

 אורגנית ימהה. גיטרה. 
פוף גדול. מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח, כל 
היתר 100 ש"ח, ברמת גן גבול 

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 054-4980062

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שקית בגדים גדולה - 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
052-7178693
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 waldlavfer נעלי נשים 
מידה 9.5, שחור, חדשות 

בקופסא, מחיר - 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 052-7602829

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 
קל בגודל 80*150, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב, 054-3132330

 מציאה! מראה בגודל 
1.00X60 בצבע אפור ניקל, 

חדשה, 190 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-3230085

 אופני הילוכים 20-26 + 
תוספות, 150 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8419707

 בפ"ת: עגלת ברזל - שני 
גלגלים במצב טוב, צבע כחול, 

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 03-9307308

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין, חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4327919

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3073826

 אופניים חב' ספייסלש 
למבינים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 אופני סמארט טרייק 
אדומות במצב טוב - 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 פאקט פרלמנט ישראלי 
דק, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8518383

 אופניים חד אופן, 400 
ש"ח )חצי מחיר(,

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון צלילה 50 מ"ר 
משולב דיגיטלי ומחוגים 

במקום 280 - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 פאקט סיגריות מלברו 
_____________________________________________)35-36ח(גולד, 270 ש"ח, 03-5705098

 SX400IS מצלמה קנון 
במצב מעולה כחדשה, ב- 390  

_____________________________________________)35-36ח(בלבד, 054-8474555

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7142640

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-6800702

 בלון גז גדול, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-7656408

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 עגלת בייב ג'וגר תאומים 
גלגלים גדולים )לא מתקפלת( 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7655653

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(054-8432271

 מציאה!!! עגלת בוגבו 
אדומה ויפה במצב מעולה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4107995

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 עגלה משולבת חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7667128

 עגלה + אמבטיה, צבע 
שחור, 290 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא בטיחות לאוטו במצב 
_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 052-7733994

 עגלת פג לתינוק, יד שניה 
צבע סגול בהיר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 אוזניית בלוטוס עם 2 
חוטים גם לשמיעת מוסיקה, 

חדשה, ב- 120 ש"ח, -054
_____________________________________________)36-37ח(7612883

 )I-QOS( ערכת איי-קוס 
כולל כל החלקים, 100 ש"ח 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

ש"ח בלבד בבית שמש וי-ם, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 טלפון טלגו X9 אפ' 2 
סימים, ב- 160 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4146467

 טלפון אומפטימוס GL, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 אלקטל כשר ח' סלקום 
120. מטען מגן לאיפון 55 

דרושים_____________________________________________)36-37ח(חדש 80 מי-ם, 058-3216830

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ 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 בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)35-36ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית בב"ב, בישול + עבודות 

_____________________________________________)35-36ח(קלות, 050-4160343

 התפנה מנהל חברה 
ומקדם מכירות וותק 19 שנה, 

_____________________________________________)35-36ח(ידע מקיף, 050-7656408

 אדם מנוסה ואמין + 
המלצות, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)35-36ח(בקשישים, 054-8403007

 לישיבה בב"ב דרוש 1. 
מחסנאי. 2. טבח לארוחת 

ערב, להתקשר מ-
03-6714809 ,10.00-15.00)36-37(_____________________________________________

 למכבסה בב"ב עובד 
לניהול סניף רח' רבי עקיבא, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 050-3330332 - יקי

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות עובדות למשרה 

מלאה/חלקית וכן עובדות 
לצהרון לילדים גדולים, 3-5 

_____________________________________________)36-39(שנה, 050-7884864

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת עם לב גדול! 

שכר החל - 6,000 ש"ח, 
למשרה מלאה, מיידי + נסיון, 

תנאים מצויינים!!!
050-8883909)36-37(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24,
053-3133344)36-37(_____________________________________________

 דרושה מזכירה/
קלדנית למשרד עו"ד בר"ג, 
8:30-15:30, קו"ח לפקס: 

03-6128059, מייל:
gidansky@zahav.net.il)36-39(_____________________________________________

 לחנות כלי בית בירושלים, 
דרוש מוכר מנוסה בלבד, 

052-3297637)36-37(_____________________________________________

 דרושה גננת+סייעת ל"גן 
חנה" בגבעת שמואל.תנאים 

טובים משרה חלקית
052-3651355)36-39(_____________________________________________

 מומחה בהקמת צוותי 
מכירות וטלמרקטינג, תואר 
שני, תוצאות מדהימות!!! 

_____________________________________________)36-37ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4160390

 חלונות, דלתות, ויטרינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 סטוק של חולצות 
מכופתרות מהמותגים ראלף 

לורן ונאוטיקה צבעונית 
 XXL -ו XL ולבנות, מידות
100 יחידות ב- 1,500 ש"ח, 

055-9894908)36-36(_____________________________________________

 כיור לבן, מצב מעולה 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 60 ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, ברונזה/שחור, חדשה, 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה לבת 
מידה 14 כסף פייטים כחדשה, 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4113059

 ספר אור לציון חכמה 
ומוסר, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אופני BMX גיל 5-7 + 
גלגלי עזר במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7148005

 אופנים גיל 3-5, טעון 
תיקון שרשרת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 פאות סנטטיות צבע 
חום קארה במחיר 500 ש"ח, 

באיזור י-ם או בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 כפה וכפתור לגז חדשים, 
_____________________________________________)36-37ח(60 ש"ח, 050-4131038

 2 עליוניות חדשות 
אלגנטיות, מס' 42, 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, 050-4131038

 חלוק שבתי רחלי ברית, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4131038

 מסכת ב"ק וילנא החדשה 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8471351

 זוג ארנבות יפות ב- 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פלאפון: 052-7175776

 זוג קוקטלים מיוחדים 
ב- 35 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(052-7175776

 חליפה אפורה, חברת 
"ITALI" מידה 48, 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(במצב מצוין, 052-7113883

 למסירה וילון סטן, 2 מטר, 
_____________________________________________)36-37ח(בז', 052-7168623

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)36-37ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 למסירה עיתוני קטיפה, 
הבית שלנו, מוסף שבת קודש, 

_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים, חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883

 נעליים ורודות ועקב קרם, 
מהממות, כחדשות, 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, טל': 058-3225661

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בהזדמנות נברשת 
קריסטל לסלון, חדשה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5925787

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)36-37ח(02-6522251, 052-3805386

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 כלי פלסטיק גדול מיוחד 
לאחסון קורנפלקס, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 אופני הילוכים גדולות + 
בלמים, 120 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 בגדים לילד בגיל 12-24 
חד' במצב מעולה!!! סתיו/
חורף, שבת וחול, מותגים! 

שווה לראות, 290 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7137706

 פאקט סיגריות ווינסטון 
ישראלי, אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 מגש חלות הפלא, כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 45 ש"ח!!! 058-3279559

 קלרינט כחדש ואיכותי 
מחברת גי'באו במחיר מציאה, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-8453320

 אשנבים - פיוט במצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצוין! 2 ש"ח, 058-3232026

 ערכה לטיפול פנים, 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 גלגלת + חבל 20 מ' + 
כננת ידנית להרכבה עצמית 

חב' "ברונקו", סה"כ, 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 052-7116853

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב, 24/26 אינץ, 

_____________________________________________)36-37ח(10 ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים, 
שמורה, 24/26 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-3177932

 מצבר לרכב רק 100, הגה 
גיסוי איכותי חדש, 80 מי-ם, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי, 100 

_____________________________________________)36-37ח(מי"ם, 058-3216830

 טיטולים למבוגרים במחירי 
גמ"ח, אפשרות לבודדים, 45 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח לחבילה, 052-8362621

 זוג תוכונים + כלוב + 
אוכל ותא הטלה, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6180510

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6180510

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 מזוודה במצב טוב, בבני-
_____________________________________________)36-37ח(ברק, 80 ש"ח, 052-7126106





בשם ה' נעשה ונצליח!

גם אם תשלמו עליו פחות, תהיה לכם שנה מתוקה

תמיד תצאו בזול.

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
שמחת חג ב חסד
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד 

 מודיעין עילית  אלעד  רכסים   טבריה  צפת  
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