


של  החוק  הצעת  פורסמה  השבוע 
ייקבעו  ולפיה  פולקמן  רועי  ח"כ 
בייעוץ  לעוסקים  ברורים  קריטריונים 
מהולה  שמחה  שזו  האמת  משכנתא. 
באי וודאות, שהרי אינני יודע מה יהיו 

ההשלכות של המהלך.
ראוי לציין כי אני חבר ב'התאחדות 
ההנהלה  שחברי  המשכנתאות',  יועצי 
הסדרת  את  הזמן  כל  מקדמים  בה 
המקצוע על מנת שלא יישנו מקרי זיוף 
)כפי שקרה לצערי בעבר( או  מסמכים 
מקצועיות  לא  עצות  קבלת  לחלופין 
וידע  רקע  בעלי  שאינם  אנשים  ידי  על 
קשרים  המציגים  כלשהוא  כלכלי 
בבנקים ויכולת מיקוח על ריביות וכו'.

שלא  כיוון  כה  עד  להרחיב:  אנסה 
יכול  אחד  כל  בנושא,  חוק  שום  היה 
כיועץ משכנתא  על עצמו  להכריז  היה 

ללא קשר למציאות. 
כמה  יש  מקצועי  משכנתאות  ליועץ 

מטרות על מנת לסייע ללקוחותיו.
1. להוזיל את הקניה של המשכנתא 
בפן של הריביות ולהפנות את תשלומי 
המשכנתא לטובת הורדת קרן ההלוואה 

ולא לשלם ולשלם רק עבור הריבית.
2. להימנע עד כמה שניתן מתשלומי 
קנסות בעתיד ולא לטרטר את הלקוחות 

בתהליך עוד ועוד.
לכלכלת  כיועץ  שהוכשר  יועץ  קחו 

ייעוץ  ונותן  כלכלן  או  משפחה 
כל  את  משקלל  הוא  משכנתאות, 
את  רק  ולא  החשובים  הפרמטרים 

הריבית.
ומה  הוסמך,  שלא  אדם  לעומתו, 
שמעניין אותו זה רק הריבית. לא משנה 
לו איזה מסלולים, לא משנה מה יקרה 
בעוד מספר שנים ולא משנה מה תעשה 
שהריביות  העיקר   - למדד  ההצמדה 

שהוא יציג ללקוח יהיו נמוכות.
את  להכניס  שחייבים  ודאי  ממילא, 

הרגולטור לתמונה!
לעשות  חשוב  חשובות,  הריביות 
סיכונים  לפזר  חשוב  גם  אך  מכרז. 
לקוח  כל  עבור  נכון  הרכב  ולבנות 

בצורה ספציפית. 
שלם  ציבור  שיש  ודאי  שני  מצד 
היועצים  כי  מכך,  להיפגע  שיכול 
עוזרים בעוד מגוון בעיות כמו למשל מי 
שמקבל משכורת במזומן שלא מופקדת 
לחשבון וכדומה, וכעת החקיקה עשויה 
בעקיפין  משפחות  באלפי  לפגוע 
משכנתאות  קבלת  עליהן  ולהקשות 

ללא סיבה מוצדקת. 
הממשלה  שחייבת  היא  המסקנה 
תוך  אך   - הרגולציה  את  לבצע 
ולא  מהשטח  נציגים  עם  התייעצות 

כהטלת גזירות משמיים.

לתאם עם השטח

חנן צאיג
 יועץ משכנתאות

מספר חודשים לאחר התפוצצות פרשת המשכנתאות החרדית, הוגשה הצעת חוק להסדיר את השוק הפרוץ  נפתלי 
רובינפלד, יועץ משכנתאות חרדי: "בציבור החרדי כל חאפר נהיה מאעכר. הבנקים נוטים לסרב למשכנתאות בגללם"
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יעקב אמסלם

חלפו  חודשים  מספר 
ייעוץ  פרשת  התפוצצה  מאז 
במסגרת  החרדית.  המשכנתאות 
הונו  יועצים  כי מספר  נחשף  הפרשה, 
לקוחותיהם  עבור  שזייפו  בכך  בנקים 
ומסמכים  המלצות  משכורת,  תלושי 
נוספים על מנת שאלו יקבלו משכנתא 
בקריטריונים  עמדו  שלא  למרות 
הענקת  אפשרה  הפרצה  הנדרשים. 
שגובה  אנשים  עבור  משכנתאות 
מעבר  היה  עצמם,  על  שנטלו  ההחזר 

ליכולתם הכלכלית. 
כנגד כמה מהחשודים הוגשה תלונה 
טפח  חשפה  התופעה  אך  במשטרה, 
המשכנתאות,  בשוק  שמתרחש  ממה 
מסמכים  מזייפים  רבים  יועצים  בו 
עם  עמדות  ומתאמים  הגרוע  במקרה 
כעת,  גרוע.  הפחות  במקרה  הבנקים 
חבר  הגיש  אותה  חדשה  חוק  הצעת 
הכנסת רועי פולקמן, עשויה להשליט 

סדר במצב. 
בייעוץ  העיסוק  ההצעה,  פי  על 
מהממונה  רישיון  יחייב  משכנתאות 
היתר  בין  לעמוד  יצטרך  והיועץ 
בתנאים הבאים: עליו להיות אזרח או 
תושב ישראל, עליו להיות אזרח בעל 
עבר נקי שלא הורשע בעבירה כלשהי. 

אם  רק  רישיון  יקבל  היועץ  כן,  כמו 
וישלים  מקצועיות  בבחינות  יעמוד 
האפשרות  ניתנת  ולממונה  התמחות 
לבטל רישיון במידה והיועץ פשט את 
אדם  כוזב.  במידע  שחשוד  או  הרגל 
יוכל  לא  הנ"ל,  בתנאים  עמד  שלא 
לא  תיקון  משכנתאות.  בייעוץ  לעסוק 
זה  הוא  החוק  בהצעת  חשוב  פחות 
קבלת  מרגע  הזמן  פרק  את  המאריך 
הצעת המחיר ועד להחלטה מ-12 יום 
ל-60 יום מה שמאפשר ללקוח לבדוק 

אופציות נוספות.
לא  החרדי  בציבור  היועצים  "רוב 
ל'ביזנס'  אומר  התחום",  את  למדו 
נפתלי רובינפלד, בנקאי לשעבר בבנק 
באישור  היתר  בין  שעסק  הבינלאומי 
משכנתאות לחרדים. לדבריו, התנאים 
התחום.  עבור  בסיסיים  החוק  בהצעת 
הכשרות,  שעברו  יועצים  גם  "לדעתי, 
דברים  מאוד  הרבה  יודעים  לא 
הענף,  את  להסדיר  חובה  בסיסיים. 
נקודה מרכזית אותה  זה דבר חשוב". 
החוסר  היא  לציין  רובינפלד  בוחר 
וכל  אכיפה  שום  אין  "היום  באכיפה. 
לזילות  גורם  זה  מאעכר.  נהיה  חאפר 
של התחום ולסירוב של בנקים לאשר 
"חשוב  אומר.  הוא  משכנתאות", 

שיהיה אבא ואמא לתחום הזה".
בעיה  לפתור  נועדה  החוק  הצעת 

על  הממונה  הציגה  אותה  נוספת 
ההגבלים העסקיים מיכל הלפרין  בפני 
גורמים  הבנקים  לפיה  הכספים,  ועדת 
ליועצי משכנתאות לעבוד עבורם תוך 
עבור  תפוקתם  פי  על  היועצים  דירוג 
הלפרין  של  הבדיקה  מממצאי  הבנק. 
עלה בבירור שהבנקים פעלו בו זמנית 
המשכנתאות  יועצי  פעילות  להגבלת 

מתוך שיקולים עסקיים. 
היטב  מבינים  בעצמם  "הבנקים 
להורדת  מביאים  משכנתאות  שיועצי 
הבנקים.  בין  ולתחרות  הריביות 
הבנקים  כל  החלו   2016 מאמצע 
במהלך של צמצום פעילותם של יועצי 
המשכנתאות, כאשר כל בנק מודע לזה 
שגם הבנקים האחרים עושים את אותו 

הדבר", אמרה הלפרין באותו דיון. 
יו"ר  החוק,  הצעת  מגיש  לדברי 
פולקמן,  רועי  ח"כ  'כולנו'  סיעת 
שלהם,  לאינטרס  דואגים  "הבנקים 
לתהליך  דין  עורך  וכמו בבחירת 
יש  במשכנתאות  גם  כך  דירה,  קניית 
האינטרסים  את  שייצג  ביועץ  צורך 
מקשים  הבנקים  בפועל,  הלקוח.  של 
אותם.  וחוסמים  היועצים  פעילות  על 
גם מקרים של חאפרים  יש  זאת  ולצד 
ולעיתים  שלא באמת מועילים ללקוח 
אף מרמים. לשם כך צריך להסדיר את 

התחום".

הסוף ליועצים 'חאפרים'

הטייקון קיבל מיליארד שקל הח"כ החרדי נגד שדה 
התעופה החדש

תעופה  שדה  להקים  הממשלה  כוונת  נגד  מאבק  מתנהל  כשנה  מזה 
בינלאומי בעמק יזרעאל  התושבים גייסו שלל טיעונים שזכו לתמיכה 
תעופה  שדה  בהקמת  יתמוך  כי  שהודיע  וקנין,  יצחק  ח"כ  מצד  מפתיעה 

חלופי בחיפה  הסיפור המלא

יעקב אמסלם
שדה  להקמת  מתנגד  )ש"ס(  וקנין  איציק  ח"כ 
ועדת  וקנין, העומד בראש  יזרעאל.  תעופה בעמק 
בנושאי תעופה, הביע  ועדת הכלכלה  המשנה של 
תמיכה בעמדת המועצה האזורית מגידו נגד הקמת 
תומך  הוא  כי  וציין  יזרעאל,  בעמק  תעופה  שדה 

בהקמת שדה תעופה חלופי בחיפה. 
ובנייה  לתכנון  הארצית  במועצה  שהתקיים  בדיון 
איציק  מגידו,  האזורית  המועצה  ראש  אמר 
יהרוס  יזרעאל  בעמק  תעופה  שדה  כי  חולבסקי, 
את העמק כמרחב חקלאי כפרי ויפגע בעצם קיומו 
מאוכזב  הוא  כי  הוסיף  עוד  חיונית,  ירוקה  כריאה 
מאד מעמדת עיריית יוקנעם עלית התומכת בהקמת 

שדה תעופה ברמת דוד. 
ההחלטה על הקמת שדה תעופה במקום התקבלה 
בהתבסס  זאת  ממשלה,  בהחלטת  שעברה  בשנה 
שדה  הבאות  בשנים  כי  הקובעות  ההערכות  על 
בשל  הצפוי  בעומס  יעמוד  לא  גוריון  בן  התעופה 
התפתחות האוכלוסייה ובשל העובדה שכבר כיום 
נרשמים עומסים חריגים על שדה התעופה הגורמים 

לשיבוש טיסות ואיחורים בהמראות ונחיתות. 
ופתחו  האחרונה  בשנה  התאגדו  האזור  תושבי 
במאבק נגד הקמתו של שדה התעופה, שלטענתם 
שדה  "תכנית  מגוריהם.  במקום  לפגוע  עשוי 

תעופה בינלאומי היא בניגוד לעקרונות תמ"א 35 
תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח 
התכנון  מינהל  ידי  על  קודמה  אשר  ולשימור, 
 ,"2005 שנת  בסוף  הממשלה  ידי  על  ואושרה 
מענה  לתת  "מטרתה  המאבק.  פעילי  טוענים 
והפיתוח של המדינה תוך שמירה  לצורכי הבנייה 
על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות 

הבאים".
שינוי  להוביל  ישראל  לממשלת  קוראים  "אנו 
תפארת  את  לקבור  ובמקום  הממשלה  בהחלטת 
להעביר  ומלט,  בטון  משטחי  תחת  יזרעאל  עמק 
לצורכי  בהתאמה  הארץ  לדרום  השדה  הקמת 
לפיזור  הגדלה,  אוכלוסייתה  לישוב  המדינה 
העומס  של  נכונה  לחלוקה  והתשתיות,  הישוב 
התעבורתי בכבישים ולסייע בכך גם לפיתוח הנגב 

והפריפריה".
איכות  מומחי  עם  למאבקם  מגייסים  התושבים 
יביא  התעופה  שדה  הקמת  כי  הטוענים  סביבה 
לזיהום אוויר באזור. "אין עוררין על כך שהקמת 
יזרעאל  עמק  במרחבי  בינלאומי  תעופה  שדה 
של  המיוחד  הכפרי  במרחב  אנושה  פגיעה  תהווה 
באיכות  משמעותית  להידרדרות  ותוביל  העמק 
הסביבה והחיים של תושביו", אמרה רונית זאבי, 

מנהלת אגף חינוך וקהילה בחברה להגנת הטבע. 

יעקב אמסלם

פושט הרגל הגדול במדינה, אליעזר פישמן, 
מ-4.5  פחות  לא  של  סכום  לבנקים  החייב 
מיליארד שקל בשל השקעות שנפלו במהלך 
כלל  מתוך  ייחודי.  חוב  להסדר  הגיע  השנים 
ערב  אינו  פישמן  מיליארד   1.1 על  הסכום, 
מאופן אישי, אך את היתר אמור הוא להשיב 
לבנק ממנו לווה – בנק הפועלים ובנק לאומי 
במקרה הנוכחי. הסכום שינוכה מנכסיו עומד 
על כ-1.26 מיליארד שימומש מחברותיו של 
בידיו  שנותרו  חברות  שתי  למעט  פישמן, 
וההסכם  במידה  המשפחה  ברשות  ויישארו 

יאושר לבסוף.
בין  דיונים  התקיימו  האחרונים  בשבועות 
שמונה  המיוחד  למנהל  פישמן  של  נושיו 
יוסי בנקל, ובתום דיונים  לנכסיו, עורך הדין 
לפיו  להסדר  הצדדים  הגיעו  אינטנסיביים 
בלבד  שקלים  מיליון  ל-400  יצומצם  החוב 
שאותם ישלם פישמן בשתי שלבים. למעשה, 
ב-1.5  מסתכמים  פישמן  של  חובותיו 

מיליארד.
מיליון   140 פישמן  ישלם  הראשון,  בשלב 
שקל לידי המנהל המיוחד. השלב השני יהיה 
בעוד 5 שנים, אז תשלם המשפחה סכום של 
ללא  ישאר  פישמן  ובכך  שקלים  מיליון   260

חובות כלל. בנוסף, החברות "פישמן רשתות" 
ו"א.ט. קרור". יישארו ברשות המשפחה. 

על  עומד  לשעבר  לטייקון  התספורת  גובה 
שקלים,  כמיליארד  של  נתפס  בלתי  סכום 
פועלים  בנק  של  התנגדותם  את  שגרר  מה 
להסכם.  יתנגדו  כי  הודיעו  ולאומי ששלשום 
הגיעו  טרם  המלאים  הנתונים  לדבריהם, 
מדוע  המפורט  ההסבר  גם  כמו  לידיהם, 
הסכם כזה עדיף על פשיטת רגל של הטייקון 
שתאפשר לשעבד את כל נכסיו, גם החברות 

שבמסגרת ההסכם יישארו בידי המשפחה. 
ורק  להסכם  למגעים  שותף  היה  לא  "הבנק 
הודעת  את  קיבלנו  הצהריים  אחר  אתמול 
המנהל המיוחד לבית המשפט בנוגע להסכם", 
לקבל  דורשים  "אנו  שלשום.  בלאומי  אמרו 
לסכומים  באשר  המיוחד  מהמנהל  תסקיר 
שניתן לגבות מהחייב ובני משפחתו במסגרת 
של הליך פשיטת רגל, אל מול סכומי הגביה 
קבלת  לשם  העקרונות,  בהסכם  הצפויים 
למצבת  באשר  ומבוססת  מלאה  מצב  תמונת 
ישירות  זכויות  לרבות  ובני משפחתו,  החייב 
וכימות  בחו"ל,  והן  בארץ  הן  עקיפות  או 

תרומת החייב ובני משפחתו".
לדון  בכדי  נושיו  התכנסו  טרם  שעה,  לפי 
להיפגש  הנושים  צפויים  השבוע  במחלוקת. 

בנושא ולערוך הצבעה בדבר קיום ההסכם.

אליעזר פישמן, בעל החוב הגדול במדינה עשוי להישאר נקי 
מחובותיו – זאת אם יאושר הסדר החוב בינו לבין נושיו שכולל 
מחיקת מאות מיליונים מהחוב שעמד על 4.5 מיליארד שקלים 
  היתר מומש מחברותיו של פישמן ומהתחייבות עתידית 

בנק פועלים ולאומי מתנגדים להסכם





שירות חדש: הודעות 
קוליות לטלפונים הכשרים

מנכ"ל חדש לכללית: נועז בר ניר

דו"ח המבקר: רק 'מכבי' 
עוקבת אחרי תרופות מרשם

בואו להתקדם בעבודה

בנק ירושלים מציע שירות מיוחד למגזר החרדי: במקום הודעות 
כתובות - הודעות קוליות למכשירי סלולר כשרים

במקומו של אלי דפס, המסיים את כהונתו כמנכ"ל הקופה, נבחר 
מי שכיהן בעבר כסמנכ"ל הקופה – נועז בר ניר

מכבי שירותי בריאות היא היחידה בין קופות החולים שעוקבת באופן 
מלא אחר השימוש בתרופות מרשם בקרב חולים כרוניים

המרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק בשיתוף ג'וינט ישראל 
תבת מציגים: ערב היכרות לתוכנית "קידום" 

הילה פלאח

בנק  של  החדש  השירות 
פותח  אשר  ירושלים, 
המגזר  עבור  במיוחד 
ללקוחות  מאפשר  החרדי, 
כשר  נייד  טלפון  בעלי 
קוליות  הודעות  לקבל 

במקום מסרונים כתובים.
לקוחות  יוכלו  הקוליות  ההודעות  באמצעות 
הבנק ליהנות משירותים בנקאיים מתקדמים 
פעילות  לגבי  שונות  התראות  קבלת  כגון 
בחשבון, הנפקת סיסמאות לזיהוי ואף ביצוע 

פעולות כגון העברת כספים בין חשבונות.
מותאמים  המוצעים  הבנקאיים  השירותים 
מנעד  את  להגדיל  ונועדו  החרדי  לציבור 
שירותי הבנק ויכולותיו לתקשר עם לקוחותיו.

השירות החדש פותח במסגרת יישום הוראה 
הבנקים/בנק  על  הפיקוח  שפרסם  ייעודית 
ההוראה  בתקשורת.  בנקאות  בנושא  ישראל 
נבנתה על עקרונות והנחיות כלליות להמשך 
בה  ואין  הדיגיטלית  הבנקאות  התפתחות 

או  למגזרים  מענה  בה  ניתן  התייחסות/לא 
אוכלוסיות ספציפיות. 

בנק ירושלים ראה לנכון להרחיב את פעילותו 
אשר  החרדי  לציבור  גם  מענה  ולתת  בנושא 

מהווה קהל יעד מרכזי עבורו.
ירושלים:  בנק  מנכ"ל  טופז,  גיל  לדברי 
שותף  החרדי  במגזר  רואה  ירושלים  :בנק 
חלק  הינו  והמהלך  הבנק  להתפתחות  חשוב 
של  דיגיטליות  פעילויות  הנגשת  מפעילות 
גם  תתאפשר  בהמשך  החרדי.  למגזר  הבנק 

שליחת הודעות לטלפונים נייחים".
מותאמת  סניפים  פריסת  ירושלים   לבנק 
ברק,  בני  באלעד,  סניפים  וכוללת  למגזר 

ירושלים מודיעין עילית ובית שמש.

הילה פלאח
אלי  של  בראשותו  כללית,  דירקטוריון 
אדמוני, קיבל את המלצת ועדת האיתור, בה 
בר-אופיר  דוד  בדימוס  השופט  חברים  היו 
צימרין  חניתה  הד"ר  הדירקטוריון  וחברת 

ובחר בנועז בר ניר לתפקיד מנכ"ל כללית.
סמנכ"ל  בעבר  היה  אשר   ,)53( ניר  בר  נועז 
וראש חטיבת הכספים בכללית, חוזר לכללית 
לאחר שכיהן בתפקידי ניהול בכירים במשק, 
ומנכ"ל  התיירות  משרד  מנכ"ל  ביניהם 
אותו  תפקיד  בישראל,  המלונות  התאחדות 

הוא ממלא בימים אלה.
ציין:  כללית,  דירקטוריון  יו"ר  אדמוני,  אלי 
"אני מברך את נועז עם קבלת המינוי וסמוך 
הכללית,  עם  העמוקה  היכרותו  כי  ובטוח 

המגוונת  ועשייתו  בכיר  בניהול  הרב  ניסיונו 

יביאו  האחרונות,  בשנים  ההישגים  ובעלת 

כולו.  הארגון  ולהצלחת  בתפקיד  להצלחתו 

בימים  המסיים  דפס,  לאלי  ומודה  שב  אני 

אלה את תפקידו כמנכ"ל, על הובלת הכללית 

כארגון  אותה  מיצבו  אשר  רבים  להישגים 

הבריאות המוביל בישראל".  

האיתור  לוועדת  מודה  "אני  ניר:  בר  נועז 

ולדירקטוריון על האמון שניתן בי וגאה לחזור 

הבריאות  ארגון  שהוא  הכללית  למשפחת 

אנשי  עם  ביחד  בישראל.  והחשוב  המוביל 

הכללית נמשיך להוביל ולהתמודד בהצלחה 

עם האתגרים הרבים העומדים בפנינו". 

הילה פלאח

קופות  בין  היחידה  היא  בריאות'  'מכבי שירותי 
השימוש  אחר  מלא  באופן  שעוקבת  החולים 
בתרופות מרשם בקרב חולים כרוניים. כך עולה 
הפיקוח  אופן  את  שבחן  המדינה  מבקר  מדו"ח 
במרפאות  הן  שניתן,  התרופתי  הטיפול  על 

הקהילה והן בבתי החולים.
על פי הדו"ח, כללית ומאוחדת אינן עוקבות אחר 
מידת היענות המטופלים לשימוש בתרופה ואינן 
הנחיות  אחר  ממלאים  המטופלים  כי  מוודאות 
עוקבת  הדו"ח,  פי  על  לאומית,  קופ"ח  הרופא. 
המשמעות  בלבד.  חלקי  באופן  הנתונים  אחר 
היא שחולים כרוניים שמקבלים מרשם לתרופות 
בסכרת  לטיפול  דם,  לחץ  להורדת  המיועדות 
מבלי  וזאת  הטיפול  על  לעתים  מוותרים  ועוד, 
לבית  ניגשו  בכלל  הם  אם  יודעים  שהרופאים 
כאמור,  במכבי,  התרופה.  את  ורכשו  המרקחת 
לצפות  לרופא  המאפשרת  מידע  מערכת  פיתחו 
במידת ההיענות של המטופל לטיפול התרופתי 
שניתן לו. על פי הדו"ח, הקופה פיתחה גם מדדי 
איתרה  שהיא  תרופות  קבוצות  לשמונה  היענות 

כראויות למעקב.
במכבי שירותי בריאות מציינים כי אכן בהשקעה 
 'MOMA 'מוקד  שירותי  מערך  הוקם  עצומה 
וטיפול  לתמיכה  מתקדם  רב-תחומי  מוקד   -
בסל  כלול  אינו  השירות  כרוניים.  בחולים 
בלבד,  מכבי  לחברי  וניתן  הממלכתי  הבריאות 
במסגרת סל מכבי וללא תשלום. שירותי המוקד 
כוללים טיפול ומעקב באמצעות שיחות טלפון, 
נוספות.  מתקדמות  טכנולוגיות  ובאמצעות 
רופא  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועל  המוקד 
המשפחה, רופאים מומחים ומטפלים בתחומים 
יועצי  סוציאליים,  עובדים  אחיות,  כמו  שונים 

תזונה ורוקחים. המוקד זמין 24 שעות ביממה. 
בהפניית  ניתנים   MOMA מוקד  שירותי 
במחלות  המאובחנים  למבוטחים  בלבד,  רופא 
ריאות  מחלת  לב,  ספיקת  אי  הבאים:  ובמצבים 
חסימתית, מבוטחים המשויכים ליחידה לטיפולי 
באינסולין,  שימוש  שהחלו  סוכרת  חולי  בית, 
סטומה,  מטופלי  מאוזנים,  לא  סוכרת  חולי 
בעלי  חולים  לביתם,  המרותקים  כרוניים  חולים 
פצעים קשי ריפוי וחולים אונקולוגים שנמצאים 

בטיפולים כימותרפיים או קרינתיים.

הילה פלאח
שלכם  למעסיק  לגשת  עמדתם  פעמים  כמה 
את  לעשות  וחששתם  במשכורת  העלאה  לבקש 
הצעד שמא יפטרו אתכם? קרה לכם שהרגשתם 
אך  העבודה  במקום  מיצוי  אי  של  תחושה 
חששתם לעשות צעדים שיגרמו לפיטוריכם? אם 
ניסיון  עם  מוטיבציה  בעלי  חרדים  גברים  אתם 
עד  ומשתכרים  לפחות,  חודש   18 תעסוקתי של 
קידום  הזדמנות  לכם  יש  בחודש   ₪ ל6,000 

מיוחדת.
ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  המרכז 
ומשרד העבודה והרווחה בשיתוף ג'וינט ישראל 
תוכנית  עם  היכרות  לערב  אתכם  מזמין  תבת   –
"קידום" אשר תעניק לכם כלים להתמודדות עם 
האתגרים במקום העבודה, והכי חשוב, חשיפה 
העבודה  במקום  להתקדם  ודרכים  לאפשרויות 

ולהגדיל את המשכורת. 
מר  מפי  הרצאה  תשמע  ההיכרות  ערב  במסגרת 

צבי עידן בנושאים הבאים: כיצד לבקש העלאה 
במשכורת בלי שיפטרו אותי, מה עושים במקרה 
יצירת  וודאות,  אי  עם  התמודדות  כישלון,  של 

מוטיבציה לשינוי ועוד.
הערב יתקיים אי"ה ביום שני י"ח סיוון 12.6.17 
עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז   19 בשעה 

בני ברק ברחוב הירדן 31  
תוכנית  כי:  מציינים  תעסוקתי  הכוון  במרכז 
תבת   – ישראל  ג'וינט  של  מיוזמתה  "קידום" 
מאפשרת לנו להרחיב את הפעילות של המרכז 
בקרב  גם  אלא  העבודה,  מחפשי  בקרב  רק  לא 
אך  דשמיא.  בסייעתא  עבודה  מצאו  שכבר  אלו 
או חוששים מקידום במקום  מתקשים להתקדם 
העבודה. אנו מזמינים את כל מי שעומד בתנאים 
לתוכנית  ולהצטרף  החשיפה  בערב  להשתתף 
והאישי.  הכלכלי  מצבו  את  בהחלט  שתשפר 

לפרטים והרשמה: 03-7707300/1.

PB י"ג בסיון תשע"ז 7/6/17י"ג בסיון תשע"ז 47/6/17    י"ח בטבת תשע"ו 

גבעת זאב: 160 יח"ד לחרדים
חשיפה: היום תתכנס ועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי לאשר תכנית ל-160 יחידות דיור בשכונות החרדיות בגבעת זאב 

חלקן תכניות שהוקפאו בתקופת אובמה וחודשו כעת לאחר ביקור הנשיא טראמפ

ארי קלמן

והימנעותו  בישראל  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  ביקור 
בלב  תקווה  נוסכים  הבנייה,  הקפאת  בתחום  מהצהרות 
המתיישבים, המשוועים לאישורי בנייה לאחר שנים של הקפאה 

בהוראת הממשל האמריקני. 
היד הרכה של הממשל כלפי ההתיישבות, מביאה לכך שהיום, 
תתכנס וועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי ותאשר 2,600 
דיור  יחידות  דיור מעבר לקו הירוק, כאשר מתוכן 160  יחידות 

לפי  כי  יצוין  זאב.  בגבעת  החרדים  התושבים  לטובת  יאושרו 
וחלק  והוקפאו  תוכננו  כבר  חלקן  'ביזנס',  לידי  שהגיע  המידע 

מדובר בתכנון חדש.
לידי 'ביזנס' הגיעה התוכנית המלאה של וועדת התכנון העליונה, 
והיא נחשפת כאן לראשונה. על פי התוכנית, תאשר וועדת התכנון 
העליונה תכנון של 160 יחידות דיור בישוב המתחרד גבעת זאב. 
'אגן  החרדית  בשכונה  הוא  הראשון   - פרויקטים  בשני  מדובר 
האיילות', שם תאשר הוועדה 104 יחידות דיור, ובפרויקט אחר 

היא תאשר 7 מגרשים לטובת תכנון בניה של 56 יחידות דיור.

היוצא  הנשיא  כהונת  בזמן  שהוקפאו  בתוכניות  כאמור  מדובר 

טראמפ  דונלד  הנכנס  הנשיא  ביקור  אחרי  וכעת  אובמה,  ברק 

תתכנס הוועדה לישיבה היסטורית ותאשר את יחידות הדיור.

התכנית,  גבול  שינוי  הוועדה  תאשר  האיילות  באגן  בפרויקט 

)תוספת  יח"ד   104 ל-  יח"ד   76 מ-  דיור  יחידות  מספר  הגדלת 

של 28 יח"ד(, תוספת שטח לכל היח"ד, שינוי בקווי בניין לצורך 

מרפסות בולטות בחזית אחורית ותוספת שטח למוסדות ומבני 

ציבור.





  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
אין צורך לזרוק את הבגד המוכתם!

אהבנו  שמאד  שבגד  לנו  קורה  פעם  לא 
בכביסה  יורד  שלא  כתם  וקיבל  התלכלך 
כך  יותר,  יקר  הבגד  שמחיר  ככל  רגילה. 
כאב הלב גדול יותר. בווניש קליה מזמינים 
את  ולהסיר  הלב  כאב  על  לדלג  אתכם 
 -  ’GOLD קליה  ‘וניש  בעזרת   הכתם 
האבקה בעלת נוסחה שמנצחת גם כתמים 
היעילה  הדרך  ימים.   7 במשך  שהתייבשו 

באיזור  ישיר  טיפול  היא  נקודתיים,  בכתמים  לטפל  ביותר 
זאת?  עושים  איך  הכביסה.  למכונת  הכנסה  לפני  הכתם 
מים.  מעט  ומוסיפים  המוצר  בכפית  אבקה  מעט  לוקחים 
מחכים  הכתם.  על  ישירות  ושופכים  לתמיסה  מערבבים 
30 שניות ושוטפים היטב. מומלץ להוסיף באופן קבוע   – כ 
גולד,  קליה  ווניש  אבקת  של  אחת  כף  הכביסה  למכונת 
מכתמים.  נקיים  בגדים  של  מושלמות  תוצאות  לקבלת 
השיווק  ברשתות  להשיג  ניתן  גולד  קליה  ווניש  אבקת  את 

ובחנויות המובחרות.

אין חרקים 
סנו מאפשרת לכם ליהנות מתקופה ארוכה של 
ארוך  לטווח  אפקטיבי  בטיפול  מחרקים  שקט 
מסוג  ייחודי  מרכיב  המכיל   k300 +8 סנו  עם 
ביכולת  ספציפית  מטפל  חרקים,  הקוטל   IGR
התפתחות  ומונע  צעירים,  תיקנים  של  הגדילה 
אוכלוסיות של תיקן גרמני. מרססים ישירות על 
נקטלים  והתיקנים  התיקנים  של  המעבר  אזורי 
עוצמתית  תרכובת   k300 +8 לסנו  מיידית. 
8 חודשים  במיוחד הנשארת אפקטיבית למשך 

בהם תיהנו מבית נקי מתיקנים.

ארוחות קלילות לימים חמים
בחוץ  המתגבר  החום 
לצמצם  לנו  גורם 
נוכחותנו  את  לעיתים 
רק  ולבשל  במטבח, 
הנדרש.  המינימום  את 
יחד עם זאת, חשוב  אך 
אבות  את  נזנח  שלא 
לגופנו.  המזון החשובים 

הוד לבן מזמינה אתכם ליהנות מארוחה בשרית, משביעה 
כל  מאמץ.  במינימום  זאת  וכל  תזונתיים,  בערכים  ועתירה 
טעים  ענק  דק  שניצל  בתנור  לחמם  הוא  לעשות  שעליכם 
ומפנק לכל בני המשפחה, להגיש ליד פחמימה קלת הכנה 
כמו אורז או פסטה, חתכו סלט ירקות טרי, הוסיפו חמוצים 
בכמה  וטעימה,  כייפית  משפחתית  ארוחה  וקבלו  אהובים 
מבשר  עשויים  לבן’  ‘הוד  של  השניצלים  עבודה.  של  דקות 
דל  היותו  בגלל  תזונאיות,  ידי  על  שמומלץ  משובח  הודו 
חומרים  ללא  הינם  השניצלים  כל  בחלבון.  ועשיר  בשומן 
דלי  וגם-  גלוטמט  מונוסודיום  תוספת  ללא  משמרים, 

כולסטרול. בהשגחת בד”צ מהדרין של הגר”א רובין.

בישום עוצמתי 
הישראלית  החברה  סנו,  חברת 
מרככי  קטגוריית  את  המובילה 
לשנת  בישראל  הכביסה 
2016, עם סדרת סנו מקסימה, 
ומשיקה  לחדש  ממשיכה 
סנו  בסדרת  חדשים  מוצרים 
 ,inspirations מקסימה 
סדרת מרככי כביסה בהשראת 

הנשאר  עוצמתי  בבישום  החושים  את  המעוררים  ניחוחות 
מצטרפים  ליטר   4 במארזי  החדשים  המוצרים  זמן.  לאורך 
עוצמתי  בבישום  כביסה  מרככי  המציעה  החדשה  לסדרה 
מומחי  ידי  על  פותחו  אשר  חדשים  ניחוחות  שני  וכוללת 
 soft silk בישום בינלאומיים: מרכך הכביסה סנו מקסימה
אביבית  רוח  השקד,  פריחת  של  מפנק  ניחוח  בהשראת 
 Blue Blossom ומשי מלטף ומרכך כביסה סנו מקסימה 
בהשראת ניחוח מרענן של בריזת בוקר, מים קרירים ופרחי 
אביב כחולים. המרככים מגיעים באריזות קונספט חדשות 
ותכולים  ורודים  פרחים  עם  כהה  כחול  של  בצבעוניות 

בהתאמה.

סּוֶּפרּברזל
סופהרב,  מבית  קומפלקס  ברזל  
לטיפול  המיועדת  פורמולה  הינה 
וחסר  אנמיה  מצבי  של  ולמניעה 
בברזל. בפורמולה 4 רכיבים חיוניים 
והעיקרי  אנמיה  במצבי  לטיפול 
המאפשר  ביסגליסינאט  ברזל  הינו 
מברזל  יותר   4 פי  יעילה  ספיגה 
סולפאט שהינו הברזל הנפוץ ביותר 

לשימוש, ידידותי לעיכול ואינו גורם לתופעות לוואי. בתוספת 
C המשפר את ספיגת הברזל.  וויטמין   B12 חומצה פולית, 
את הכמוסות ניתן לצרוך עם כל סוג של מזון לרבות מוצרי 

נוסף על פני סוגי הברזל הנפוצים  יתרון  חלב מה שמקנה 
ירושלים.  החרדית  עדה  הבד”ץ  בהשגחת  כשר  בשוק. 
כמוסה אחת ביום, עם הארוחה, או בהתאם להמלצת רופא 
בתי  הטבע,  בתי  הפארם,  ברשתות  להשיג  ניתן  מטפל. 

המרקחת , וקופות החולים.

בשורה של נוחות ובריאות
המותג   -  Scholl
המתמחה  הבינלאומי 
וטיפוח  טיפול  בבריאות, 
חידוש  משיק  הרגל,  כף 
רפידות  וייחודי:  מפתיע 
ייעודיות  ג’ל  אקטיב 
 Gel-ה רפידות  לנשים. 

ActivTM של Scholl הן כעין “ספידות” ייחודיות וגמישות 
במעבדות  שפותח  ייחודי  ג’ל  עשויות  ארגונומי,  במבנה 
הנעל  לתוך  נכנסות  הרפידות  הבינלאומיות.   Scholl
ועוטפות את כף הרגל בתמיכה רכה ותומכת בכל צעד. הן 
הליכה  של  תחושה  היא  והתוצאה  מיקרו-זעזועים  מונעות 
ורכה כמו על ענן. הרפידות החדשות מוצעות למגוון  נוחה 
המאפשרות   – בינוניות  או  גבוהות  עקב  לנעלי  נשים:  נעלי 
ליהנות מיופי של מראה מבלי להתפשר על נוחות, לנעליים 
שטוחות בגזרה של בובה )סירה( - לשימוש יומיומי ולהקלה 
על העובדות בעבודות פיזיות המעמיסות רבות על הרגליים, 
נעלי  או  )סנדל  פתוחות  לנעליים  מותאמות  רפידות  וכן 
החמים.  הקיץ  בימי  ונוחות  רעננות  טואו(-להרגשת  פיפ 
ניתן להשיג בסופר   Scholl ואת מגוון מוצרי  את הרפידות 
פארם, ניו פארם, ברשת שופרסל, בבתי המרקחת הפרטיים 

ובבתי המרקחת של קופות החולים.

חשוב שתצרכו ברזל
הוא  הברזל  של  העיקרי  תפקידו 
לנו  המאפשרת  חמצן  הובלת 
נמצא  בגוף  מהברזל  כ-2/3  לנשום. 
בכדוריות  בהמוגלובין, החלבון שמצוי 
חמצן  הנושאות  האדומות  הדם 
צריכת  על  להקפיד  יש  לכן  לרקמות. 
בתזונה  כל  קודם  מספקת,  ברזל 
אלטמן  מתוסף.  גם  רבים  ובמקרים 

מציגה את ברזל Comfort החדש – בעל זמינות ביולוגית 
גורם  אינו  הוא  מחקרים.  מ-50  בלמעלה  ונבדק  גבוהה 
לראשונה  לוואי.  ולטעם  העיכול  במערכת  לוואי  לתופעות 
בישראל בצורת צריכה ייחודית: אבקה המתמוססת בקלות 
לעיכול,  ונוח  במיוחד  טעים  בטעם  אישיות,  באריזות  בפה 
ברזל  את  הכשרות.  מאור  בד”צ  של  מהודרת  ובכשרות 
להשיג  ניתן  ‘אלטמן’  מוצרי  מגוון  ואת  החדש   Comfort

ברשתות השיווק ברחבי הארץ .

פלא-סיר - לבישול מהיר 
הוותיקה  החברה  ‘סולתם’,  רשת 
והמטבח  הבישול  כלי  בתחום 
חדש  סיר  משיקה  בישראל, 
בלחץ  בישול  המאפשר  ומהפכני 
סיר  של  יתרונות  לסיר  נמוך. 
חסכוני  מהיר,  בישול   - לחץ 
ניתן  זאת,  עם  יחד  אך  באנרגיה, 

להוסיף  לתבל,  לבחוש,  הבישול  במהלך  הסיר  את  לפתוח 
מרכיבים ועוד. הבישול בפלאסיר פועל באופן יעיל במיוחד, 
למינימום  עד  פוחת  האדים  אובדן  ונעול,  סגור  כשהמכסה 
ולמעשה גורם לעליית הלחץ בתוך הסיר, על מכסה הסיר 
שבתוך  הלחץ  בין  האיזון  על  השומר  לחץ,  שסתום  מותקן 
הסיר ללחץ שמחוץ לסיר כך שאין חשש מיתר לחץ. האדים 
ישיר  באופן  הבישול  של  האנרגיה  את  המזון  אל  מעבירים 
הבישול  זמן  לקיצור  ומסייעים  הבישול  את  מאיצים  ובכך 
גם  משמש  הפלאסיר  באנרגיה.  אחוז   50 כ-  של  ולחסכון 
נירוסטה, כאשר במקום המכסה המקורי עם טבעת  כסיר 
מכסה  כל  עם  או  מכסה  ללא  בו  להשתמש  ניתן  האיטום, 
אחר בקוטר 22 ס”מ המתאים לסיר. הסיר מתאים לכל סוגי 
הכיריים. מחיר-499 ₪, ועכשיו ניתן לרכוש במחיר השקה: 

₪ 299

ההגנה האישית הטובה 
מעניקה  די  סנו  מוצרי  סדרת 
האישית  ההגנה  את  לכם 
הטובה בישראל מפני יתושים. 
מוצרי סנו די מיועדים למריחה 
העור,  על  ישיר  לריסוס  או 
מושלמת  הגנה  ומעניקים 
די  סנו  המרוחים.  באיזורים 

קשים  אקלים  בתנאי  גם  שעות  מספר  למשך  כיעיל  הוכח 
במיוחד. נוח למריחה ודוחה את המעופפים מוצצי הדם עוד 
לפני שהם נוגעים בעור. אידיאלי לשימוש בטיולים, נסיעות, 
בבית ובחוץ. בסדרת סנו די מגוון תכשירים לבחירתכם: סנו 
די רול און – למריחה נוחה על  הגוף, סנו די רול און בתוספת 
טבעי-  ממקור  די  סנו  העור,  את  ומרענן  מרגיע  אלוורה- 

דוחה  תחליב  די  וסנו  לימוני  אקליפטוס  תמצית  בסיס  על 
יתושים- לתינוקות וילדים.

משיקים את עונת הקיץ

ומתמקדת  הקיץ  עונת  את  פותחת  “נסטלה”  גלידות 
מוצרים  עם   Wellness ה-  מגמת  ובהובלת  בחדשנויות 
מוצרים  תשיק  החברה  העונה  במהלך  ומגוונים.  חדשים 
ייחודיים המיועדים לבני נוער ולילדים ומאפשרים לצרכנים 
ליהנות מגלידות מאוזנות יותר תזונתית, מופחתות קלוריות, 
שהושקו   La Frutta שלגוני  הצלחת  לאור  ושומן.   סוכר 
לתחום  גם  הסדרה  את  להרחיב  הוחלט  שעברה,  בשנה 
הגלידות המשפחתיות עם שלושה שילובי פירות מקוריים: 
מנגו-פסיפלורה-אננס, בננה-תמר-פקאן, תות שדה - פירות 
ליצ’י-פסיפלורה.   יושק שלגון חדש בטעמי  בנוסף  אדומים. 
במרקם  מתאפיינים  פרי,   50% מכילים   La Frutta מוצרי 
 67-90 כ-  שלגון  בכל  מפתיעים.  טעמים  ובשילובי  נימוח, 
 PUSH IT הילדים:  בקטגוריית  והחדשנות  בלבד.  קלוריות 
הפופולארית   La- Frutta סדרת  לילדים,  גלידה  מזרק   -
תות- בטעם  מפנק  שלגון  עם  הילדים  לשלגוני  מתרחבת 
בננה, שלגון “צומצום” ושלגון “מיניונים”. המוצרים בכשרות 

בד”צ העדה החרדית.

משקה קפה קר להכנה ביתית
ימי הקיץ כבר כאן, וזה הזמן למהדורת הקיץ 
של קפה עלית – אייס נמס –  להכנת משקה 
אצלכם  שתרצו,  זמן  בכל  ומרענן  קר  קפה 
הוותיקים  מהמותגים  עלית,  קפה  בבית. 
נמס,  אייס  את  משיקים  בארץ,  והאהובים 
שיהפוך כל כוס קפה לחוויית קפה מושלמת 
הוא  עלית  נמס  קפה  הישראלי.  בקיץ  גם 
ארוכות  שנים  כולנו  את  המלווה  בית’,  ‘בן 
ונמצא כמעט בכל מטבח בישראל. אין ספק 

כי שנים של ניסיון, הבנה בקפה, היכרות עם הצרכן בארץ 
והרבה אהבה, הפכו את קפה נמס עלית למותג מוביל בשוק 

הקפה בישראל. כשרות: בד”ץ העדה החרדית.

מחזירים את הזוהר לעור 
עור  ליצור  ניתן  “האם 
הזאת  השאלה  את  נהדר?” 
לאודר  אסתי  גברת  קראה 
שנה  חמישים  כמעט  לפני 
רופא  רואיין  שבה  בכתבה 
עור אמריקאי מהעיר ניו יורק, 
בהחלט  אפשר  שכן,  שטען 
לאודר  נהדר.  עוד  לייצר 

יצרה קשר עם הרופא, ד”ר נורמן אורנטרייך, ובשנת 1968 
ייסדה ביחד איתו את חברת קליניק - שעד היום שומרת על 
של  המוצרים  כל  כאשר  גבוהים,  דרמטולוגיים  סטנדרטים 
יוצאים  שהם  לפני  אלרגיה  בדיקות   7200 עוברים   קליניק 
לציבור. כל המוצרים ולא כל החומרים, כך נמנע מצב שבו 
תרכובת מסוימת מתבררת כאלרגנית, אף על פי שכל אחד 
מן החומרים שהיא מכילה עבר את הבדיקות. אז איך ניתן 
לייצר עור נהדר? דפנה קינקס, מנהלת ההדכה של קליניק 
שלושה  וכולל  פשוט,  הוא  שהעיקרון  מסבירה  בישראל 
עם  לעור  הטבעית  הלחות  והחזרת  הסרה  ניקוי,  שלבים: 

המוצרים הנהדרים של קליניק.

מונה מנכ”ל לכללית
כללית,  דירקטוריון 
אדמוני,  אלי  של  בראשותו 
ועדת  המלצת  את  קיבל 
בראשותו,  אשר  האיתור 
השופט  חברים  היו  שבה 
בר-אופיר  דוד  בדימוס 
הד”ר  הדירקטוריון  וחברת 
היום,  ובחר  צימרין  חניתה 

25.5.2017,  בנועז בר ניר למנכ”ל כללית. נועז בר ניר )53( 
בכללית,  הכספים  חטיבת  וראש  סמנכ”ל  בעבר  היה  אשר 
חוזר לכללית לאחר שכיהן בתפקידי ניהול בכירים במשק, 
ביניהם מנכ”ל משרד התיירות ומנכ”ל התאחדות המלונות 
בישראל, תפקיד אותו הוא ממלא בימים אלה. אלי אדמוני, 
יו”ר דירקטוריון כללית “אני מברך את נועז עם קבלת המינוי 
וסמוך ובטוח כי היכרותו העמוקה עם הכללית, ניסיונו הרב 
בשנים  ההישגים  ובעלת  המגוונת  ועשייתו  בכיר  בניהול 
האחרונות, יביאו להצלחתו בתפקיד ולהצלחת הארגון כולו. 
אני שב ומודה לאלי דפס, המסיים בימים אלה את תפקידו 
מיצבו  אשר  רבים  להישגים  הכללית  הובלת  על  כמנכ”ל, 
ניר:  בר  נועז  בישראל”.    המוביל  הבריאות  כארגון  אותה 

שניתן  האמון  על  ולדירקטוריון  האיתור  לוועדת  מודה  “אני 
הבריאות  ארגון  שהוא  הכללית  למשפחת  לחזור  וגאה  בי 
נמשיך  הכללית  אנשי  עם  ביחד  בישראל.  והחשוב  המוביל 
להוביל ולהתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים העומדים 

בפנינו”.

מטפלים בקהילה במכללת מבחר 
והצגת  עיון  יום 
במסלול  פרויקטים 
עבודה  לימודי 
התקיים  סוציאלית 
מבחר  במכללת 
יום  שעבר.  בשבוע 
הרצאות  כלל  העיון 
מרצים  ע”י  מקצועיות 

פרויקטים  בו  הוצגו  וכן  הקבוע  ההוראה  וסגל  אורחים 
שונים בהם עסקו הסטודנטים והסטודנטיות  לקראת סיום 
וזכויות  מידע  נגישות  שיפור  כללו  הפרויקטים  לימודיהם. 
נושר,  בנוער  טיפול  לכך,  הזקוקים  למטופלים  רפואיות 
חלשות  לאוכלוסיות  עזרה  ומתן  בסיכון  בילדים  טיפול 
פוסטר  להכין  נדרשו  והסטודנטיות  הסטודנטים  שונות. 
איתם  השונים  והגורמים  מטרתו  הפרויקט,  מהות  תוצג  בו 
מנכ”ל  הפרויקט.  הצלחת  למען  פעולה  לשתף  נדרש 
“אני  כי  ואמר  והסטודנטיות   הסטודנטים  את  בירך  מבחר 
עבודה  לימודי  במסגרת  גם  כזה  יום  בקיום  חשיבות  רואה 
ימי  סוציאלית כמו במסלולי לימוד אחרים בהם מתקיימים 
עיון והצגת פרויקטים. התוצרים של הפרויקטים מרשימים, 
יביאו  העבודה,  לשוק  יציאתכם  עם  כי  ואמונה  תקווה  כולי 
ובכך  המשפחתי  ולתא  לקהילה  ברכה  והבוגרות  הבוגרים 
מבחר  מכללת  של  והבוגרות  הבוגרים  למאות  יצטרפו 
מציעים  מבחר  במכללת  הסוציאלית”.  העבודה  בתחום 
לימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון ושני , לגברים ונשים, 

בהפרדה מלאה.

חוגגים סניף עשירי ואתם נהנים
מפסיקה  לא  הישיבות  בני  קרן 
עם  כעת,  ולגדול.  להתפתח 
המתאפיינים  הקיץ  ימי  של  בואם 
לבית.  חשמל  מוצרי  ברכישת 
הבית  לקירור  במזגנים  החל 
חתנים  חבילות  דרך  השרב,  בימי 
חדישים  חשמל  מוצרי  הכוללות 

ולאפייה  וכלה בהתחדשות במכשירי חשמל לבישול  לבית 
הרשת  הכריזה  לטובה.  עלינו  הבאים  החופש  ימי  לקראת 
בבית  העשירי  הסניף  פתיחת  עם  מרשימה  התפתחות  על 
המוצרים  ממגוון  קונים  מיוחד:  במבצע  יוצאת  והיא  שמש 
המשתתפים במבצע ביניהם: מקרר סמסונג במגוון גדלים, 
תנור  כ”ס,   2 אלקטרה  מזגן  גדלים,  במגוון  שארפ  מקררי 
 7 )מעל  בוש  כביסה  מכונת  לרשת,  בלעדי  בדגם  ‘סאוטר’ 
ק”ג( ומקבלים במקום סט סירים יוקרתי המתאים לכיריים 
1400 ₪ מתנה. אלפי לקוחות כבר הבינו  אינדוקציה בשווי 
כי ‘קרן בני הישיבות’ היא הרשת הזולה ביותר לרכישת כל 

מוצרי החשמל לבית.

פחות מ-2 שקלים מזגן לכל הלילה
ימי הקיץ החמים משיקה  לקראת 
המזגנים  סדרת  את  אלקטרה 
 ”+  PLATINUM “אלקטרה 
המציעה לכם ליהנות ממזגן איכותי 
אוויר  מיזוג  פתרון  הנותן  ואמין, 
מלא, החל מחדר שינה הקטן ועד 
לסלון רחב הידיים, הסדרה מציעה 
החשמל  בהוצאות  אדיר  חסכון 
ביותר  ועוצמתי  מהיר  קירור  לצד 

של החדר. סדרת הדגל “אלקטרה PLATINUM +” פותחה 
לאחר בחינה מעמיקה של דרישות הצרכן המקומי. מדובר 
ביותר,  והחסכונית  המתקדמת  העיליים  המזגנים  בסדרת 
עם צריכת חשמל נמוכה במיוחד, פחות מ-2 ₪ ללילה שלם 
של מיזוג חדר שינה )עד 12 מ”ר(. מזגני הסדרה קומפקטיים 
במיוחד ומעוצבים עם פנל שטוח וקווים מעוגלים מודרניים, 

המשתלבים באופן מושלם בעיצוב החדר.

מובילה את תחום השירות בישראל
ערך  )המי”ל(,  לניהול  הישראלי  המרכז 
הנחשבת  התחרות  את  ה-15  השנה  זו 
של  בתחום  בישראל  המובילה  לתחרות 
שירות וחווית לקוח בקרב החברות הגדולות 
אנשי  מאות  השתתפו  בטקס  בישראל. 
השירות  אשר  בארץ,  החברות  מכל  שירות 
הוא ציר מרכזי בפעילותן. פזגז זכתה בשתי 

בשירות  ראשון  מקום  והן:  בתחרות  מובילות  קטגוריות 
הזכייה  בשירות.  בפשטות  שני  ומקום  אסטרטגי  כשותף 
במקום ראשון בקטגוריה של השירות היא אות כבוד והכרה 
מיום  החברה  את  המוביל  במוטו  ממשיכה  שפזגז  בכך 

היווסדה והוא ‘טובת הלקוח – אמינות ושירות לפני הכל’.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

מיוחד למשלוח 
מנות בפאנקו: 
חריטה אישית 
על בקבוק ג’ק 

לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס גדול במילוי גבינה ותרד. 
כשרות: הרבנות גן יבנה

 י"ג בסיון תשע"ז 67/6/17

קצרצרים
 , ס ’ נ י י ט נ ל ב
המדורג  הוויסקי 
באירופה   1 מס’ 
משיק  )כשר(, 
“סדרת  את 
השנייה  האמן” 
ה  ר ו ד ה מ ב
חגיגית ומוגבלת. 
מומלץ  מחיר 
לצרכן: 89.90 ₪

השפית רחל דבח ממסעדת ‘נחמן’ החלבית 
מנות  תפריט  מציעה  המוזיקה,  בכיכר 
טעימות  אחרונות  ומנות  וחגיגיות  חלביות 

במיוחד. כשר למהדרין ירושלים

ומשיקה  פעילות,  שנות   20 מציינת  ג’ו,  קפה 
במחירים  סועדים  לזוג  ערב  ארוחות  תפריט 
אטרקטיביים במיוחד. ראשון עד חמישי החל 

ה  ע ש ה מ
וכולל   17:00
ה  ש ו ל ש
שונים  דילים 
ת  ו מ ר ב
ר  ו ח מ ת

שונות

מנות  עם  “פסקדוס”  ירושלמית  דגים  מסעדת 
כמו  בדיוק  ומתובלות  טעימות  טריות,  מפתיעות, 
שצריך. בואו ליהנות מאוכל טעים במיוחד באווירה 
דיויד  השף  במילים.  לתאר  אפשר  שאי  קסומה 

)עם  מאיר 
 ) ת ו א פ ה
לכם  מחכה 
ב  ו ח ר ב
 ,5 אהליהב 

ירושלים

לצרכן  לספק  ממשיך  שף”  “מאסטר  המותג 
ומשיק  עולמיות  קולינאריות  חווית  הישראלי 

גולמית  טחינה 
מלאה  וטחינה 
מ-100%  העשויים 
טהור.  שומשום 
 ₪  14.9 מחיר: 
פרווה,  כשרות: 
אגודת  בד”צ 

ישראל



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

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

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

עם שברי 
בוטנים 

7  י"ג בסיון תשע"ז 7/6/17

חברת BRASS לאביזרי 
ממיטב  ואירוח  בישול 
בעולם,  המותגים 
את  לקיץ  משיקה 
מכשיר   Sweet Spot
מבית  גלידה  להכנת 
במארז  מגיע   .Chef’n
ספר  כולל  מיוחד 
כלים  ושני  מתכונים 

לערבוב. מחיר: 249 ₪  

מהודרת  באריזה  חלוה  מיני  חטיפי  מארזי  משיקה  “אחוה” 
בטעמים: וניל, עם פיסטוק ועם פולי קקאו ומארז חטיפי מיני 

סוכר  ללא  חלוה 
מעוצבת  באריזה 
טריות.  שומרת 
מחיר: 10 ₪  כשר 
בהשגחת  פרווה 
העדה  בד”ץ 
החרדית ירושלים

הקיץ,  חופשת   לקראת 
 25% קו   & גולף  מציעה 
מוצרי  מגוון  על  הנחה 
כמתנה  והמארזים,  הספא 
או  למורה  המושלמת 
לגננת. החל מה-1/6-30/6

חדשים  דאודורנטים  משיקה   SACARA
 SACARA BASIC לנשים מסדרת הטיפוח
יעילה  ולהגנה  להרגשת רעננות מתמשכת 
באנטי  מועשרת  הסדרה  שעות.   24 למשך 
פרספירנטים פעילים וכוללת דאודורנט רול 

און )8.90 ₪( וספריי )9.90 ₪(

ברשת  ארציים  מבצעים 
 SACARA : והטיפוח האיפור 
3 לקים )כולל קולקציית הקיץ( 
 – - ב-10 ₪. תוקף: 5.6.2017 

1.7.2017 או עד גמר המלאי

ג’רנטיק  חברת 
הנועד  ג’ל  מציעה 
ולקרר  להרגיע 
לאחר  העור  את 
לשמש.  החשיפה 

מחיר: 276 ₪ 

בדורינה  מיוחד  מבצע 
כותונת   :DORINA  -
במקום  שחורה–  סאטן 
 149.90 ב-   ₪  199.90
. סט במקום 329.90   ₪
₪ ב– 249.90 ₪ להשיג: 
ההלבשה  בחנויות 

האישית הנבחרות

משיקה  בשינקין”  “משקפיים  רשת 
 Tomas המשקפיים   מותג  את 
ומציגה  מאייר(  )תומאס   Maier
אופנתית  משקפיים  קולקציית 
אשר   2017 קיץ  לאביב  ומיוחדת 

תבליט את הייחוד והאופי שלך

בלעדי באירוקה: קולקציית משקפי 
השמש של המותג הצעיר קול ריי 
299- מחירים:  טווח   .2017 לקיץ 

 2 ההשקה:  לרגל  מבצע   .₪  549
משקפי קול ריי ב -400 ₪. המבצע 

עד ה- 30.6.17

מציגה:  לאונרדו  חברת 
להסרת  חדישה  מכונה 
 LEONARDO LRI שיער 
ללא   1818 Hyper Pulse
לכל  טיפול  וזמן,  כאב 
הגוף כ-15 דקות! מאושר 
ומשרד  התקנים  מכון  ע”י 
אצל  להשיג  הבריאות. 
מורשות  קוסמטיקאיות 

התינוקות ובחב’ “לאונרדו”  מוצרי  מותג 
כוסות  משיק:   ’MAM’
ומזון  אם  חלב  לאחסון 
המתחברים  תינוקות 
ולמשאבה.   MAM לבקבוקי 
 5 ו-  כוסות   5 למארז  מחיר 
מכסים: 60 ₪ להשיג בסופר 

פארם ובחנויות מתמחות

שני  משיק  ורינו  רוברטו  הספרדי  האופנה  מותג 
לגבר,   –  RV PURE MAN INTENSO בשמים: 
150 מ”ל.   -  ₪ 150 ועוצמתי. מחיר:  בניחוח עצי 
RV PURE WOMAN INTENS – לאישה, בניחוח 

פרחוני וקטיפתי. מחיר: 179 ₪ - 120 מ”ל

מוצרי  סדרת   קוסמטיק”,  “אוליב 
קוסמטיקה ארומתרפית ייחודית, על בסיס 
שמן זית אורגני בתוספת שמנים אתריים, 
הושקה בימים אלה על ידי משק משפחת 
ג’השאן, יצרני שמן זית מהמובילים בארץ. 

פרטים: 050/7881481

זה  הלימודים  שנת  סוף 
למורות  תודה  לומר  הזמן 
מתנות  מגוון  עם  ולגננות, 
מללין  מיוחדים  ומארזים 
קונים  מיוחד:  במבצע 
 3 ומקבלים  פריטים   3
כל  על  במתנה  פריטים 

החנות )הזולים מבניהם(

המרענן  את  משיק   Promise
 Ultimate הרשמי של הקוסמטיקה
 -  Hyaluronic Moisturizer
לחות אקספרס עם תשלובת  קרם 
חומצה  מבוססת   Hydra-Point
יובש  מצבי  למניעת  היאלרונית 
 ₪ 228 ואובדן לחות. מחיר השקה: 

עד סוף אוגוסט 2017

רחצה  ג’ל  משיק:   WELEDA
בעדינות  מנקה  ארניקה  עם 
ומכיל  והשיער  הגוף  עור  את 
משמן  המופקים  סבון  חומרי 
קוקוס וסוכר, ממריץ את העור 
ספורטיבית.  פעילות  לאחר 
ורוזמרין, מחיר:  ניחוח: לבנדר 

49.90 ₪ תכולה: 200 מ”ל

 L.RAPHAEL הבינלאומי  הטיפוח  מותג 
 C פאוור  אולטרא  ה-  טיפול  את  משיק 
ליפט המחזיר לעור את נעוריו באמצעות 
קול  גלי  טכנולוגיות:  שתי  של  שילוב 
ותדרים חשמליים, בתוספת קוקטייל נוגד 

חמצון. להזמין במרכזים של רונית רפאל

 M A Y B E L L I N E
משיק   NEW-YORK
אפ  המייק  סדרת  את 
   FIT ME האייקונית: 
 luminous and
אפ  מייק   smooth
לכיסוי  קליל  במרקם 
אחיד המעניק התאמה 
ומרקם  לגוון  מושלמת 

העור. מחיר: 55 ₪ 

בשורה חדשה בתחום מזרני השינה: חברת NEST מציגה 
מזרן בקופסה המתנפח מכניסת אוויר, מיוצר בסטנדרטים 
אטרקטיבי.  מחיר  ובעל  להעברה  קל  כביס,  נוח,  גבוהים, 

inest.co.il :להשיג ברשת ארונות הראל ובאתר

ג’ונסון  אס.סי  חברת 
 -  RAID רייד  מציגה: 
שלך  ההגנה  “חומת 
ללילה” - מכשיר חשמלי 
היתושים.  את  המרחיק  
עד 720 שעות של שקט 
מיתושים. מחיר: 39.90 ₪

מותג   Olea essence
של  הבד  “בית  של  הבית 
לשיער  סרום  מציג:  הגולן” 
ושמן  פרי  על  המבוסס 
הזית מחיר: 250 ₪. להשיג 
המבקרים  מרכזי  בחנויות 

של “בית הבד של הגולן”

ליולדת:  המושלמת  המתנה 
משיקים  באבלס”  “בייבי 
לאם  שימושיות  מתנות  מגוון 
הטרייה ולקטנטנים במארזים 
ב:  להשיג  ומיוחדים.  יפים 
http://babybubbles.

   /co.il

מאת יבניאל שירם
זה קרה בשנה שעברה, בפעם הראשונה 
במזרח  אדירה  מהפכה  התחוללה 
תיירות  שינפלד  כשחברת  הרחוק, 
כללי  את  שינתה  והטובה  הותיקה 
ראשונה  חופשה  והביאה  המשחק 
מסוגה בתאילנד! מותר לומר שזו הייתה 
כמוה  הבחינות  מכל  מושלמת  חופשה 
לא הכרנו קודם לכן, מפני שהיא כללה 
את כל מה שתייר ישראלי שומר כשרות 
גם  מפואר,  מלון  גם  עליו.  לחלום  יכל 
אפשרות  וגם  כשרות,  גורמה  ארוחות 
מה  בתאילנד.  מדהימים  כוכב  לטיולי 
החליטו  שבשינפלד  כך,  אם  הפלא 
 – נוספת  שנה  הזו  ההצלחה  על  לחזור 
יכולים להכין את הדרכונים  אתם כבר 
ופסח  פברואר  בינואר,  כי  והמזוודות 
השנייה  בפעם  טסים  שינפלד   2018

למלון הואה-הין בתאילנד!
המהפכה המשולשת: אירוח. 

אוכל. טיולים
הישראלי  לקהל  מחוברים  שינפלד 
מחפש  לתאילנד  שטס  שמי  הבינו  והם 
הכל  הניתן.  ככל  ומפנקת  נוחה  חופשה 
ידועים  שינפלד  כמובן.  באירוח  מתחיל 
הילטון  רשת  עם  שלהם  ההדוק  בקשר 
המלון  בבית  יארחו  והם  העולמית, 
המפואר HILTON HUA HIN ברמה של 
5 כוכבים שנמצא בלב הפועם של הואה-
בתאילנד,  הססגוניות  הערים  אחת  הין, 
עם חוף ים צמוד למלון בו אפשר לנוח 
ולטבול  הקוקוס  עצי  תחת  ולהשתזף 
גם  כמובן  יהיה  במלון  הצלולים.  במים 
חיצונית,  בריכה  מהודר,  כנסת  בית 
לובי  וספא,  כושר  מכון  טניס,  מגרש 
גדול, טרקלין אירי שיגיש שתיה וכיבוד 
וחדרי האוכל עם ארוחות גורמה גלאט 
עם השפים  במלון  יום  יום  שיוכנו  כשר 

מבית שינפלד תיירות.
מטבח גורמה כשר בתאילנד. יש 

דברים כאלו
שינפלד מטיסים לקצה השני של העולם 
זוכי  וקונדיטורים  ענק של שפים  צוות 
פרסים, ומביאים את מוצרי המזון הטרי 
והמובחר ביותר, הכל בהשגחת כשרות 

קפדנית. כזו רמה של אוכל גורמה יהודי 
מקום  בשום  הרחוק  במזרח  קיימת  לא 
מארוחות  במלון  יהנו  האורחים  אחר! 
ומשביעות,  גדולות  כשרות,  מלכים 
במוצרים  יצטרכו להסתפק  לא  ובעצם 
מותרים או לשבת במסעדות מקומיות, 
וזהו מהפך של ממש בטיולים למזרח! 
ובערב  בבוקר  מוגשות  הארוחות 
מבחר  וכוללות  מלא  פנסיון  ובשבת 
מנות  טריים,  מירקות  סלטים  גבינות, 
חמות מגוונות, ובארוחת הערב סלטים, 
דגים, בשריים ותוספות חמות, עמדות 
ועוגות  היום,  מרק  אישי,  קארווינג 
את  ללקק  לכם  שיגרמו  וקינוחים 
האצבעות. הבר האירי של שינפלד גם 
הוא יפעל במלון ויגיש לאורחים שתייה 

ומעדנים חופשיים. 
טיולי כוכב בתאילנד. להידהם 

כל יום מחדש
הנופש  עיר  בהואה-הין  מתחיל  זה 
המציעה לתיירים ספורט ימי כמו סקי 
מים, אופנועי ים, בננות, קייט-סרפינג, 
זה  ושנורקלינג.  צלילות  רוח,  גלשני 
המדהימים  המקומות  בכל  ממשיך 
תאילנד, שמורות  ברחבי  שיש  ביופיים 
נמרים  פילים,  עם  היפות  הטבע 
ואגמים  נהרות  מים,  מפלי  וקופים, 
והמון עצי  וירוקים,  בג’ונגלים עבותים 
החופים  לאורך  המשתרעים  קוקוס 
יהיו  מומלצים  טיולים  האינסופיים. 
הצף,  השוק  בהואה-הין,  הלילה  לשוק 
 Sam הטבע  שמורת  המלך,  ארמון 
Roi Yot עם רכיבה על פילים, דמות 
הנזיר הענק שגובהו 10 מטרים, ביקור 
קצר בבנגקוק ואיך לא – המון שופינג 

במחירי המזרח הרחוק!
מהפכה, כבר אמרנו? שינפלד מבטיחים 
ומקיימים זו השנה השנייה ובאמת שאין 
הרבה מה להתלבט ולחשוב. מי שמחפש 
את החופשה המושלמת לתחילת 2018 
את  שלו  הכוונת  על  לשים  יכול  כבר 
ומוטב  שינפלד,  עם  הואה-הין  הילטון 
שישריין מקומות מוקדם ככל האפשר. 

 03-6189999 
www.shainfeld.com או

המהפכה 
המשולשת של 
המזרח חוזרת!



האגף
לשירותים 
חברתיים

ע"י הגב' לאה ברזל, יתקיים אי"ה

ביום רביעי,  כ‘ בסיון ה'תשע"ז ( 14,6,17),
בשעה 20:00, במוקד הקהילתי,  רחוב דב גרונר 48,  בני-ברק.

ביום שני, כ“ה בסיון ה‘תשע“ז (19,6,17),
בשעה 20:00, במוקד הקהילתי, רחוב ביריה 8, בני-ברק.

השתתפות - 10 ₪ בלבד.
תתקיימנה הרצאות נוספות בסדרה – עקבו אחרי הפרסומים.

נשמח לראותכן.

סדנת בישול בריא – 

ערב חוויתי, כולל הדגמה, מתכונים וטעימות

המחלקה 
לעבודה סוציאלית קהילתית

 שמחה להזמינכן
להשתתף בסדרת המפגשים

"משפחה בריאה":

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

בעקבות השינויים והתוספות שחלו בזכויות ניצולי שואה
אנו מזמינים אתכם להרצאתו של

עו"ד דוד נויהוף
מעמותת אביב לניצולי שואה 

בנושא:
מיצוי זכויות של ניצולי שואה

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום שלישי, י"ט בסיון ה'תשע"ז (13/6/17) 
בשעה 19:00, ברחוב בעל תניא 34, בני ברק.

כניסה חופשית | מיועד לגברים ולנשים | הפרדה מלאה.

מרכז שקד
תמיכה וסיוע לבני משפחה המטפלים בזקן

מרכז שקד

המרכז פועל בימים ב', ד', ה' 14.30-8.30, יום ג'  18.00-11.00
shakedbb10@gmail.com :טל' 03-6186832 | 03-5092957 | מייל

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד
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מקום השיבוץ בקייטנה יתפרסם אי"ה בגנים.
פרטים על צהרונים בקייטנות הקיץ-נא ראו במודעה נפרדת.

מיום ראשון, ח' בתמוז ה'תשע"ז  (2.7.17) עד יום שישי, כ"ז בתמוז 
ה'תשע"ז (21.7.17), כולל ימי שישי, בין השעות 8:00 עד 13:30. 

בימי שישי בין השעות 8:00 עד 12:00

החל מיום חמישי, י"ד בסיוון ה'תשע"ז( 8.6.17)
עד יום ראשון, א' בתמוז ה'תשע"ז (25.6.17).

פעילויות ואטרקציות מפתיעות, ג'ימבורי, מופע בובות, סדנאות 
יצירה, חי-גן ועוד.

המחיר: 100 ₪ בלבד.

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

במשרדי החב' הכלכלית, רח' בר כוכבא 21, מגדלי אפי קונקורד, 
בימים א'-ה', בין השעות 9:00 – 14:00.

קייטנות תשע"ז לילדי הגנים העירוניים

קייטנת קיץ רענן
ההנאה של כולנו

צהרון בקייטנת הקיץ
שמחים אנו להודיעכם על קיום פעילות צהרונים בסיום יום הקייטנה.

מיקום:
בגן (או אשכול גנים) בו תתקיים הקיטנה.

תאריכים ושעות פעילות:
מיום ראשון, ח' בתמוז ה'תשע"ז (2.7.17)

ועד ליום חמישי, כ"ו בתמוז ה'תשע"ז (20.7.17)
בין השעות: 16:00-13:30 .

הצהרון כולל מגוון פעילויות חווייתיות ומדהימות.
העלות:

370 שקלים (המחיר כולל ארוחת צהרים קלה.)
*אפשרות לארוחת צהריים בשרית חמה, בתוספת של 150 ₪. 

הרישום לצהרונים רק במשרדי אתגרים
• ע"י רישום טלפוני בכרטיס אשראי בימים א'-ה',
  בין השעות: 15:30-9:30, בטלפון 077-4564100.
• מזומן או המחאה, במשרד ברח' צייטלין 4,

  בני ברק, בשעות הנ"ל.

*פתיחת הצהרון מותנית ברישום של 10 ילדים.
*הרישום עד ליום ראשון א' בתמוז ה'תשע"ז ( 25.6.17)

בברכת חופשה נעימה, 
ההנהלה

אגף החינוך

בס“ד

הורים יקרים,



י”ג - ט”ו בסיון
תשע”ז           

7-9/6/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

 בצירלסון, כ. נפרדת, 
4 חד' ק"ק מוגבהת 90 
מ' מושקע, לדירה חצר 
גינה 60 מ', בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

דירות 
למכירה

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

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

וילות ובתים

■ 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, 
דירת 4.5 חד', מפוארת, 

בק"4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים +מחסן+גג 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

 בשבטי ישראל, 
דופלקס, 3.5 חד', ק"ב 
ומעליה חדר 30 מ"ר + 
גג 1,750,000, בלעדי, 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים, מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

דופלקסים

 בבן זכאי, 5 ח', קומה 2, 
מטופחת, ממוזגת, מעלית + 

חניה, 03-6199394,
052-4782832)20-23(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

באר שבע

4-4.5 חדרים

 ברח' סיני מצדה, וילה דו 
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 2,890,000 ש"ח, 

בלעדי, תיווך יעקב,
054-4901948)23-23(_____________________________________________

 בהרב קוק, דירת גג, 5 
חדרים, 200 מטר, 2 קומות, 
2 חניות + מחסן + מעלית, 

052-5340340)21-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפרויקט 
ויז'ניץ לקראת אכלוס, 

2,790,000 ש"ח, 154 מ"ר, 
ק"א, ק"ג, ק"ו. תיווך,

054-8481688)22-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בתחילת בניה, 
ק"א-ק"ד 4/5 חד' באזור ר"א, 
2,300,000-2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 בשכונת אור החיים, 140 
מ"ר, ק"ד + 140 מ"ר בגג, 

3,500,000 ש"ח, 4 כיווני אוויר. 
_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 חדש! כ- 90 מ"ר 
באלישע, כ- 4 חד' - שקט, 
מושקעת, 1,890,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 בר"ע הראשונים, ק"ק 
דירת נכה, מחולקת 3.5 חד' 

+ יח' 2 חד', 2,400,000 
ש"ח, משופצת, בלעדי 

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

לא מוצא את
סניף הבנק שלי
ברחוב חזון איש

השבת
אבידה

על המוצא 
הישר תבוא 

הברכה

התקשרתי למוקד 
של הבנק ולא 

הצלחתי למצוא 
בנאדם שידבר איתי

רוצים לדבר עם
בן אדם? התקשרו:

076-8048860 

השבת
אבידה

 דירת-גן באופקים ברח' 
אלי כהן, 4 ח', 96 מ"ר, 

משופצת, ב- 700,000. סוגדא 
_____________________________________________)23-23(נכסים, 050-8633413

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5 חד' ענק ומפואר, 

2 מרפסות, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)23-23(גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! ברשב"י, 5 חד', סלון 

ענק, מטופחת, 1,650,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח, 054-9422194

4-4.5 חדרים
 בבן שטח, 4 חדרים, 

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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד' מושקעת + 

מחסן, נוף, מחיר גמיש!
052-5752500)23-23(_____________________________________________

 מבחר דירות משוכרות 
וטובות לחלוקה במחירי 
שפויים! משה אבני דרך, 

054-3255667)23-23(_____________________________________________

 בשכונה ו', 4.5 ח', 
100 מ"ר, קומה - 2, 

משופצת, ממוזגת, ב- 
755,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)23-23(_____________________________________________

 בשכונה ו', 4 ח', 
96 מ"ר, קומה 2, קרוב 

לקריה החרדית, ב- 
820,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)23-23(_____________________________________________

 ארזים - 9.5 חד', מגרש 
400 מ"ר, 280 מ"ר בנוי, 

מחולקת ל- 3 בתים. רימקס, 
054-6512030)23-23(_____________________________________________

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)23-23(מרכזי. רימקס, 050-8789888

 הוותיקים - מגרש 296 
מ"ר, בנוי 180 מ"ר, אפשרות 

לחלוקה. רימקס,
054-2374666)23-23(_____________________________________________

 בבר אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה + אופציה 
לתוספת, 1,295,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

 במתחרד בני-דן, 5 
חד', קומה 2, עם מרפסת! 

1,185,000 ש"ח. רימקס, 
052-4887227)23-23(_____________________________________________

 המעפילים - 6.5 חד', 
קומה 1, אפשרות לחלוקה, 
מצוינת להשקעה. רימקס, 

054-6512030)23-23(_____________________________________________

 דם המכבים, 7 חד', 240 
מ"ר בנוי, אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-6512030

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה2, מרווחת! רימקס, 

054-6512030)23-23(_____________________________________________

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה 2, מרווחת! 
_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-6512030

 הוותיקים - 6 חד', נוף 
מדהים! אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-6512030

 מיידית, במתחרד, בהרצל, 
5 חד' + יחידה, ק"א ואחרונה, 
לל"ת, 1,150,000 ש"ח, -050

4175491/0)23-26(_____________________________________________

 קרן-היסוד, 4 חד', 
קומה-ג', מרפסת גג 
בהזדמנות!!! רימקס,

050-8789888)23-23(_____________________________________________

 הרצל - 3 חד', קומה 4, 
משופצת!!! 905,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(רימקס, 052-4887227

 במתחרד, דוד רזיאל, 3 
חד', קומה 1, משופצת!!! 

_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-2374666

 הרצל - דירת 3 חד', קומה 
3, משופצת!!! רימקס,

054-6512030)23-23(_____________________________________________

 ביאליק - קומה ראשונה, 
3 חד', שמורה, מיעודת לפינוי-

_____________________________________________)23-23(בינוי. רימקס, 050-8789888

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

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)23-24(נכסים, 052-4834706

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 
לחצר, רק 850,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', ק"א + 
אפשרות לתוספת. תיווך 

_____________________________________________)23-23(יעקב, 054-4901948

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

משופצת, מושכרת, רק 
685,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)23-24(נכסים, 052-4834706

 בהזדמנות במינץ, 70 
מ"ר, ק"ב ללא, 1,370,000 
_____________________________________________)23-23(בי.א נדל"ן, 054-8475577

 באבן גבירול-סוקולוב, 
מחולקת 3 חדרים, 

80 מ"ר + סוכה על 
רלסים + יחידת דיור 
20 מ"ר, משופצות, 

ק"א, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 
2.5/3/3.5 חד' החל מ- 

1,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)23-23(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)23-23(_____________________________________________

 בעזרא-ויז'ניץ!! 210 
מ"ר, ק"ג, יחידה בקומה, 

מחולקת ל- 4.5 + מרפסת 
גדולה + יחידה 2.5 חד', 
3,000,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית הרצוג, 
105 מ"ר, ק"א, 1,750,000 

_____________________________________________)23-23(בי.א נדל"ן, 054-8462882

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 חדשה בשוק בשבזי, 
דירת גן, 3 חדרים, 75 

מ"ר פלוס חצר של 100 
עם אופציה ליחידה, רק 

1,590,000. חמד נכסים, 
053-3357316)23-23(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, 105 מ"ר, 4 

חד', ק"7 + 160 מ"ר, 
מרפסות גג עם נוף 
מדהים עד הים!! + 

חניה. "מקסימום"
052-2452820)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב קוק בבניין 
חדש, דירת גן, 5 חד', 140 

מ"ר + יחידה 40 מ"ר + גינה 
80 מ"ר + חניה, מושקעת. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בזכרון מאיר השקט, 
פנטהאוז נדיר, 5 

חדרים, יחיד בקומה! 
+ מעלית וחניה + גג 
מרוצף ומגודר, מיידי, 

ב- 2,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)23-23(נכסים, 050-4177750

 בחנה-סנש, דירת-
גן מפוארת, 150 + 

200 חצר, כ.פרטית, 
3,350,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
052-7168090)23-23(_____________________________________________

 למבינים!!! בבן 
גוריון/מנחם, דירת-גג 

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

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

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בנסנבוים, דירת 
גג )דופלקס(, 5 חדרי, 
180 מ"ר, משופצת ו 
מושקעת מהיסוד + 

מעית + חניה + יחידת 
דיור 30 מ"ר, 3,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)23-23(_____________________________________________

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

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

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

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

חזיתית, 3 כ"א! קרוב 
לעזרא - ניתנת לחלוקה 

בקלות. "מקסימום"
052-7683068)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשאול-חדד, 
5.5 חד', דופלקס/גג 
מפוארת, 140 מ"ר, 
אופציה לפינוי-בינוי. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בשיכון-ג דופלקס 4 
חד' כחדשה, 100 מ"ר, 

אופציה לבניה רחבה. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)23-23(_____________________________________________

 באיזור הרב שר, דופלקס, 
5 חד' + סוכה מקורה, 

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

מהמם, 2,700,000 ש"ח,
054-6674009)23-26(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

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

053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

 בבעלי מלאכה, 
דופלקס 5.5 חדרים, פלוס 
סוכה גדולה, קומה 3, בלי 
מעלית, 2,349,000. חמד 

_____________________________________________)23-23(נכסים, 053-3357316

לפרסום
03-6162228

 בבלעדיות, באברבנאל 
)קרוב לפרמישלאן(, 5 

חד', מפוארת, משופצת 
מהיסוד + מעלית, חזית 
פתוחה, 3 כ"א. "דלוקס 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-8555594

 בשכון ג', +5, בשמחוני, 
ק"א, ענקית. משה דסקל רי/

_____________________________________________)23-23(מקס, 050-5926021

 בעזרא בבניין חדש, 6 חד', 
150 מ"ר מחולק 4 + יחידה 

מושקעת, ק"6 + מעלית, 
חזית, 2,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 
2 מרפסות, ק"ק, 3 כ"א, 
2,700,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג'! 5 חד', חדשה, 
ק"ב, חזית, מעלית, פינוי 
מהיר! 2,480,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)23-23(_____________________________________________

 באזור השומר-עזרא! 5.5 
חד', ק"ב + מעלית, חזית, 

מחולקת ל- 3, גדולה ו- 2.5, 
2,300,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, 6.5 
חדרים, 150 מ"ר על 

קומה שלמה, משופצת 
+ סוכה + מעלית + 

חניה. חמד נכסים,
053-3357316)23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש 
גדולה, 90 מ"ר, 8 דיירים, ק"ב 
+ מעלית, 1,990,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
גן ורשא, 4 חד', 92 מ"ר, ק"ב, 

חזית, משופצת חלקית + 
סוכה, בניי מסודר, 1,790,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בסוקולוב, 4 חד' + 
מרפסת שמש גדולה 96 

מ"ר, ק"א, משופצת, 3 כ"א, 
אופציה 1,900,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-23(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אבן-גבירול, 4, 
יפהפיה, משוקעת, מרווחת 

+ מחסן, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים - 
קהילות יעקב בבניה, 4 חד', 

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

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' בבניין 
חדש, 4 חד' + מרפסת שמש, 

95 מ"ר, ק'6 + מעלית, נוף 
מרהיב, 3 כ"א, מושקעת 
במיוחד, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)23-23(הקריה, 050-3000121

 באזור קובלסקי, 
4.5 חדרים, קומה ג', 

משופצת, כ- 120 מ"ר 
כול לסוכה ומרפסת 

שמש + מחסן 14 מ"ר, 
רק ב- 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך, 050-9777755

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

1,770,000. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

03-5701010)23-23(_____________________________________________



י”ג - ט”ו בסיון תשע”ז  7-9/6/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

+5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

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

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

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

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

ק"ג, גג בטון, עם אופ' 
לבנות על הגג, 3 כ"א, 

חזית, מידי, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

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

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית 

ק"א אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

דימונה

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

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

ירוחם

 6 ח' ברמות, מיקום 
מעולה + יחידה להשכרה 3 

ח', נוף מרהיב וחניה,
052-2873363)20-23(_____________________________________________

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בצייטלין, 4.5 חד', ק"א, 
3 כ"א, מושקעת, סוכה 

גדולה, מחסן, מעלית, חניה + 
אופציה להרחבה, 2,000,000 

_____________________________________________)21-23(ש"ח, 052-4503738

 ברח' רבי טרפון, ק"ק, 
לעלות 3 מדרגות, 2 חד', 

50 מ"ר, מרכזי ושקט, 
מזגן, לכניסה מיידית, 

1,400,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671)21-24(_____________________________________________

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

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-7683068)21-21(_____________________________________________

 בביאליק, 3.5 חד' 
+ מ.סוכה, 75 מ"ר, 

ק"א, משופצת ושקטה. 
"מבצע שבועות - ללא 

ע.תיווך".
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)21-21(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 דו משפחתי, 10 ח', 
מחולק ל- 2 דירות, גינות, 

חניות וכניסות נפרדות, 
,050-7717977
050-6946306)21-24(_____________________________________________

 בהרב שך אזור חגי, 
3.5 חד', ק"א, עורפי, 

פתוח + סוכה גדולה על 
רלסים, 1,680,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,

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

 בסנהדריה המורחבת, 
4.5 חד', כ- 110 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח. *3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, 2,600,000 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23(לל"ת, 053-3123518

הצ'ק נבלע לי
במכונה של הבנק,
ואין עם מי לדבר

רוצים לדבר עם
בן אדם? התקשרו:

076-8048860 

השבת
אבידה

 בשיכון-ג', דירה מעולה 
להשקעה/חלוקה, 4 חד', 

80 מ"ר. "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)23-23(בועז" 052-3500040

 במרכז-סוקולוב, 4 חד' 
+ סוכה, ק"ב, מפוארת, 

80 מ"ר. "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)23-23(בועז" 052-3500040

 מציאה בהמכבים, 
4 חד', 110 מ"ר + 

סוכה ענקית, ק"ד - 3 
כ"א, 1,500,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 4 חד', 
95 מ"ר, מטבח גדול + 
סוכה כחדשה. "אפיקי-

נדל"ן-בועז"
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בעזרא-חזו"א בנין 
חדש, 4 חד', 120 מ"ר + 
יחי"ד, 40 מ"ר מושכרת. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 
מפוארת ומושקעת, מעלית, 

נוף מדהים, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23("נדלן-בעיר" 053-3177272

 ברבי עקיבא, 4 חד', 80 
מ"ר, יח' הורים + מרפסת 

סוכה, ק"ב, משופצת כחדשה, 
1,730,000. תיווך י.ב נכסים, 

054-4651233)23-24(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 
חד', משופצת מהיסוד 

+ מרפסת שמש, 
1,620,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
054-2545420)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חדרים, 
סוכה, מעלית וחניה, 

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
050-4156080)23-23(_____________________________________________

 3.5 חד' + סוכה, 75 
מ"ר, ק"א, משופצת 

ושקטה + גנרטור. 
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)23-23(_____________________________________________

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

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

"מקסימום"
052-7683068)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות. בחרל"פ 11, 
דירת 3 חדרי, קומה ג', כ- 75 
מ"ר, משופצת + אופציה. דוד 
_____________________________________________)23-23(גרוס רי/מקס, 050-4122744

 ברחוב פנקס, 3 חדרים, 
קומה ראשונה 90 מ"ר + 

אופציה, מיידי, 30 מ"ר. תיווך, 
055-9941042)23-23(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א, משופצת, 

1,350,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג', 3 
חד', 80 מ"ר + חצר פטית 

70 מ"ר + אופציה לבניה 
35 מ"ר, חזית, 8 דיירים, 

מצב טוב, 2,050,000 ש"ח, 
גמיש, מושכר ב- 8,600 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בפנקס, 3 חד', 90 מ"ר 
+ אופציה 30 מ"ר כול לרישון, 
ק"א, חזית, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בבן-זכאי, 3, 
מרווחת ומוסדרת, ק"ב, 3 כ"א 

+ חניה, 1,750,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 ברמת-אהרן באזור 
הוילות, 3ח', ק"ב, חזית 

+ היתר בניה ל- 20 מ"ר, 
1,840,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)23-23("אפיק נכסים" 03-5791514

 בדנגור, 3.5 חד', קו' ד', 
חזית, אפשרות בניה לצד ולגג, 

1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

990,000. נדל"ן הקריה,
054-8472222)23-23(_____________________________________________

 מציאה! בברוט, 3 
חד', קומה אחרונה + 

מרפסת שמש על הגג, 
מיידי! ב- 1,290,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד' 
+ מרפסת שמש, 

בניין-חדש, חזיתית, 
1,580,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
052-7168090)23-23(_____________________________________________

 בביאליק, 3 חד', כ- 
70 מ"ר, חזית, מעולה. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד' 
+ יחי' + אופציה, חזית, 

2,500,000 ש"ח. "נדלן-בעיר" 
052-7637799)23-23(_____________________________________________

 3.5 חד', ק"א + סוכה 
נפתחת + 4 מזגנים + דודי 
שמש + סורגים + ארונות, 

אפשרות לדירת נכה,
054-8402332)23-24(_____________________________________________

 בלעדי! במרכז ליד רח' 
ירושלים, 3 חד', 75 מ"ר 

+ סוכה 9 מ"ר + אופציה 
להרחבה ק"ק מוגבהת, 

משופצת, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בבארי, 3 חדרים, 
קומה 1, 75 מ"ר, שמורה 

ויפה, רק 1,595,000. 
חמד נכסים,

053-3357316)23-23(_____________________________________________

 בבירנבוים, 3.5 
חדרים + יחידת דיור + 
משרד, כולם מושכרות 

ומשופצות, כחדש, 
תשואה 7,500 ש"ח, 

מיידי, 2,100,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)23-23(_____________________________________________

 באיזור אבן-שפרוט, 3.5 
חד' ענקית, משופצת ויפה 

+ אופציה, 1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת 
ברמה גבוהה, 1,630,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-2545420 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)23-23(_____________________________________________

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

בטון, אופ' להרחבה 
בצד ובגג, 1,500,000 

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

050-5308742 ,5797756)23-23(_____________________________________________

 מציאה ברח' חרל"פ, 
3 חד', חזית ,גדולה 

ומרווחת, משופץ חלקי, 
ק"1, 1,450,000, בלעדי. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 תיווך. בהזדמנות, דירת 
3 חדרים באזור רבי עקיבא, 

כ- 80 מ"ר, קומה 4, משופצת 
+ אופציה, 1.52 מליון,

050-5765449 ,054-7477054)23-23(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור 
החלוצים, עורף, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"א, מסודרת, 
1,200,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ, 2 חד', 50 
מ"ר, אופציה בצד 30 מ"ר 
+ בגג בטון שמורה, חזית, 
1,180,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 ברח' ירושים, 2.5 חד', 68 
מ"ר, ק"ד + אופציה בגג בטון 

כולל רישיון + פי רלמעלית, 
1,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 2.5 חד' 
+ מרפסת סוכה 68 מ"ר + 
אופציה בצד מסודרת, חזית, 

3 כ"א, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בקוטלר, 2.5, ענקית, 
כ- 80 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,530,0000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)23-23(_____________________________________________

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

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
2.5 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
אופציה ענקית לבניה, 

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)23-23(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בבעלז, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, חזית, ק"ק + 

אופציה להרחבה 20 
מ"ר, 1,380,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 באיזור-הושע, 2 חד' 
בבניין-חדש + אופציה, מעלית, 

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

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-26(03-7557655, שרון

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א, חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 ברוט, 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,080,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות!! בשפת אמת 
חדר וחצי כ- 45 מ"ר )טאבו 
רגיל של דירה אפשר לקחת 

משכנתא(, משופץ, ק"ק, 
1,070,000 ש"ח, גמיש. תיווך, 

050-4144602)23-23(_____________________________________________

 מבחר דירות מושכרות 
במחירי מציאה בדימונה! משה 

_____________________________________________)23-23(אבני דרך, 054-3255667

 במתחרדים, 5 חד', 
115 מ"ר, ק"א + שוכר + 

נוף, רק 560,000 ש"ח. 
תיווך א.א נכסים,
052-7131584/3)23-23(_____________________________________________

 מעוניינים בניהול נכס 
בנאמנות בדרום - חברת "אבני 

דרך" תנהל לך את הנכס 
בצורה הטובה ביותר, התקשרו 

עוד היום! משה אבני דרך, 
054-3255667)23-23(_____________________________________________

וילות ובתים

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

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו(, משופץ + אופציה 

להוסיף דירת 3 חד'! נוף, 
כ"פ, 2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 גבעת זאב דרום, דו 
משפחתי כוילה, 220 מ"ר 

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

מפתיע!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול-"אוהל יוסף"! 1,950,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)23-23(_____________________________________________

 מיידית!!! רמות, אשכולי 
אהרון הטוב 5 חד' חדשה,100  

מ"ר + מרפסת סוכה, ק"א, 
קרוב לכל דבר 6000 ש"ח
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

4-4.5 חדרים
 ברמות א': 4 חד' 

מחולקת ל- 2 יחידות המכניס 
5,900 ש"ח לחודש, ק"ב, 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 בשדרות משה-שרת 4 
חדרים + פ"א +חדר ארונות + 

מעלית, מרפסת גדולה לנוף, 
_____________________________________________)23-23(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

 גבעת זאב המתחרדת, 
יחידה ומיוחדת,4 חד'+פינת 

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

ומוכנה לכניסה, לזריזים!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 גבעת זאב, משה"ב, 
בבניין אבן יפה, 4 חד' גדולה 

ומרפסת סוכה, ק"ב + 
מעלית,יחידת הורים, הסקה

במחיר קטן!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

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

ת.ב.ע., 1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 גבעת מרדכי, בתחילת 
השח"ל, בקומת כניסה 

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

להרחבה, כניסה מידית, 
מפתחות במשרד!

_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 גבעת זאב השקעה/
מגורים 3 חד' מרווחת + חדר 

אוכל ומרפסת סוכה גדולה 
לנוף, ק"ב, במיקום מרכזי, 
מבוקש ושקט, כל הקודם 

זוכה!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 בנווה יעקב, 3 חד', 
ק"ג ואחרונה עם תבע 

מאושרת על הגג. תיוום 
משה, 054-9388085, 

077-4003009)23-23(_____________________________________________

 בשד' נווה יעקב, 
3 חד', בא עם תבע 

מאושרת. תיווך משה, 
,054-9388085
077-4003009)23-23(_____________________________________________

 במחיר טוב! פנטהאוז 
בדוד-מרץ צמוד לבית הכנסת 

זכות אבות, 3 חדרים + טרסה 
+ מחסן + חניה מקורה 
בטאבו, בלעדי ל"צימוקי" 

02-5638221)23-23(_____________________________________________

 בקרית היובל, 3.5 חדרי, 
קומה ב' + תוכניות הרחבה, 
מפתחות במשרד. "צימוקי" 

02-5638221)23-23(_____________________________________________

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

אוויר! בבית ערבי דו קומתי 
3 חד' 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבנה כלול 

בתוכנית תמ"א 38,
ירדו במחיר!!!

_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

דופלקסים

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

+5 חדרים

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

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

 בנווה גן )טופ 5(, 5 ח', 
מפוארת + 2 חניות + מחסן 

_____________________________________________)23-23(+ מרפסת, 050-4811122

 באזור גן הנשיא )בן 
יהודה - חיים כהן(, 4 ח' 

ענקית!! + מעלית + חניה 
מקורה, רק 1,520,000 ש"ח,

050-4811122)23-23(_____________________________________________

 מציאה! בהרצל, ענקית, 
כ- 120 מ"ר, ק""ב, מתאימה 
למשקיעים, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23("בית-ישראל" 054-8070418

 בדגל ראובן, דירת גג, 
5 חדרים, עורפית ושקטה, 

כניסה מהבית ומחדר מדרגות, 
גג גדול עם חדר ושירותים, 
2,190,000, שווה לראות. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)23-23(דרים טרגט

 בחפץ מרדכי אזור ה- 93, 
4 חד', 94 מטר, משופצת 

קומפלט, מיזוג, תלת 
פאזי, מעלית וחניה בטאבו, 
 ,054-3320655 .1,690,000

_____________________________________________)23-23(אתי תיווך דרים טרגט

 ברחוב ניימן בבניין חדיש, 
4.5 חדרים, מסודרת, סלון גדול 
ומטבח מושקע, ממד ומרפסת 

שמש סוכה, מיזוג מרכזי, 
מחסן פרטי, 2,000,000, שווה 

לראות. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בעמישב, בית דו 
משפחתי, 4 חד', צמוד לגני 

_____________________________________________)23-23(הדר, 050-6925400

3-3.5 חדרים

 ביהודה הנשיא, 4 חד', 
מעלית, חניה, 90 מ"ר, ק"א, 

1,550,000 ש"ח,
077-9339901 ,052-2421124)20-23(_____________________________________________

 בפרנקפורטר, 3.5 חדרים, 
משופצת מהיסוד, עורפית, 
קומה 1, 1,350,000, שווה 

לראות. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בבילו, 3 חדרים, סלון גדול, 
מוארת, 1,490,000, שווה 

לראות. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בעמישב, דירת 3 חדרים, 
מצויינת גם להשקעה,

050-6925400)23-23(_____________________________________________

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

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד
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לפרסום
בלוח

03-6162228

מחסנים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

מושקע, 2 חד', ק"ק 
32 מ"ר כניסה נפרדת,, 
675,000 ש"ח, תשואה 
מעל 5%,  בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

חנויות

1-1.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' 
גד' )לא יחידה(, ק"ק, 

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

מאירוביץ 03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

 למכירות, לכיתה וסדנאות,  
שטח כ- 70 מ"ר, משופץ, 

עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
_____________________________________________)17-23(מרכזי, מידי 058-5853500

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

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

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

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

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

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

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

+5 חדרים

שערי תקווה

 להשכרה 40 מ', ברח'  
ר' עקיבא ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 3,000 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

דופלקסים

 בדסלר, 3 חד' בדסלר, בנין 
חדש, נוף מדהים! חדישה, 

מושקעת וממוזגת!
052-7140101)21-24(_____________________________________________

פתח תקווה

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

מרווחת, 110 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + מזגנים + דוד"ש, 
ריקה לכניסה מיידית, 
כיווני אוויר צפון-דרום, 

בהזדמנות, 4,000 ש"ח. 
תיווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)20-23(_____________________________________________

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 4 חד' גדולים ק"ד, 
חזית + חניה בבן גוריון 

מול השלישות )שייך 
לב"ב( מיידי, 4,800 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בדף היומי, 3.5 ח', ק"א 
- מסודרת ביותר! מיידית!! 

1,350,000 ש"ח,
050-4811122)23-23(_____________________________________________

 בפינס/חפץ חיים, 2 ח', 
ק"ב, מסודרת, רק 990,000 

_____________________________________________)23-23(ש"ח, 050-4811122

3-3.5 חדרים

 במינץ 4, 2 חד', משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 

לא מרוהט, 3,500 ש"ח,
_____________________________________________)21-23(052-2723556, מיידי

 2 חד' גדולים + מרפסת 
סוכה, כ - 60 מ"ר בשיכון ה', 

_____________________________________________)21-24(מכ"ה סיוון, 053-3370813

 לזו"צ יח"ד בהראשונים, 
בנין חדש, מרוהטת, קומפלט, 

ממוזגת, ק"כ, 2,200 ש"ח, 
050-4194376)21-24(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי 14, יח"ד 
יפה, ממוזגת ומרוהטת, 30 

מ"ר, ק"ד, ללא מעלית, 2,300 
_____________________________________________)21-24(ש"ח, 050-4143141/2

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 למסירה עסק פעיל 
"פלאפלי" מקום מרכזי, 

שכירות נמוכה כולל ציוד, 
_____________________________________________)21-24(מיידי, 054-3010310

 להשכרה 30 מ"ר שטח 
מסחרי משופץ ומסודר בא.ת. 

בבני-ברק, למשרד, חנות, 
מחסן ולכל מטרה. שרותים 

_____________________________________________)21-24(וחניה צמודים, 052-3087018

קריית מלאכי
 בית מושקע בגבעת 

הסביונים, 5.5 חד' + מעלית 
גג, על מגרש 325 מ"ר,

050-7345401)22-25(_____________________________________________

 מדמשק אליעזר, יחידת 
דיור ממוזגת, לא מרוהטת, 

מ- 1.7.17, 2,000 ש"ח,
054-5634160)22-25(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה 
מהקבלן, בהרב קוק, מושקעת 
ומרווחת + מרפסת סוכה, כ- 

_____________________________________________)22-23(35 מ"ר, 053-3119123

+5 חדרים

 דרושה יח"ד 2 חדרים 
לזו"צ מרח' תמוז לחדשיים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8597927, 054-8481732

 מציאת השנה בלב 
העיר ירושלים! נכס מניב, 

התחייבות להכנסה קבועה 
של 20,000 ש"ח בחודש!!! 

6% תשואה! שילוש ההשקעה 
בוודאות בתוך 10 שנים! 

מושכר למגורים לטווח ארוך 
עם בטחונות רבים, רישום 

בטאבו, במקום 4,400,000 
ש"ח )הערכת שמאי(, נמכר 

ב- 3,950,000 ש"ח, לפרטים 
_____________________________________________)22-23(נוספים: 055-9464693

 למכירה קיוסק פעיל 
בב"ב, מיקום מרכזי,

052-8819988)22-25(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל )חנות 
לבגדי נשים( במיקום  מרכזי 

_____________________________________________)22-25(בב"ב, 052-7602380

 ברח' עמי, 4 חד', 
ק"א, משופצת, חזית, 

5,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ,

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

במקום
 שאתה תעבוד 
בשביל הכסף,
 הכסף יעבוד 

בשבילך! 

053-3961414

להשקעות מעל 
מליון שקל. 

תשואות מטורפות 
וביטחונות טובות.

 במרכז, 3 חד' תשואה 
גבוהה, אפשרות לחלוקה 

1,065,000 ש"ח. "בית-ישראל" 
054-8070418)23-23(_____________________________________________

 מציאה!! בבלעדיות 
בניימן החרדי! 3 חדרים +חצי 
משופצת חלקית, מאווררת, 

מרפסת סוכה, פינוי מיידי. רק 
ב 1.375.000 לפרטים: רם 

_____________________________________________)23-23(נכסים - 054-5566145

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

חדר מתבגר, יח' הורים 
1,875 ש"ח 

רחלה 052-3524841
052-3506176

_____________________________________________)23-23(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 בכפר גנים א' 3 חד' 
92 מ"ר ק"ג. 3 כ"א. מעלית 
וחנייה בטאבו. כניסה יולי 17.

1,625 ש"ח רחלה
052-3524841
052-3506176

_____________________________________________)23-23(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 ברמת ורבר 2.5 חד' ק"ב 
1,140 ש"ח. פינוי גמיש

רחלה 052-3524841
052-3506176

_____________________________________________)23-23(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

2-2.5 חדרים

 להשקעה יחידה ברחוב 
ירושלים פלוס חצר וגג, 

מציאה, 420 אלף,
052-8045458)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
בעיר העתיקה בצפת, 

דירת 22 מ"ר עם גג של 
22 מ"ר, ניתן לבנות עוד 
2 קומות, הכל בטאבו! 

300,000 ש"ח.
,052-2888181

_____________________________________________)23-23(שניר דהן

 מציאה - בעיר הקודש 
צפת. חדר + סלון, 

משופצת ויפה אזור 
מבוקש, 445,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(052-2888181, שניר דהן

דופלקסים
 בעיר הקודש צפת, 

דופלקס 86 מ"ר, 4 חד', 
שמור, 610,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(052-2888181, שניר דהן

 דרום העיר, 3 ח', 65מ', 
נוף מדהים, מצב טוב, 400 

_____________________________________________)23-23(אלף, 050-3202551

 שכונת מאור חיים - 
צפת. 3 חד', 70 מ"ר, 

נוף, קומת כניסה, 
שמורה, 670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(052-2888181, שניר דהן

 בית פרטי, 5 חד' בנוי 170 
מ"ר, מגרש 280, 2,100,000 

ש"ח. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 מבצע לחודש היכרות!!! 
קבל מידע אודות דירות 

להשכרה מהמאגר הגדול בעיר, 
ב- 200 ש"ח בלבד!!! ללא 

דמי-תיווך!!! "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)23-23(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז( דירות 3 ו- 4 
חד' מפוארות, החל מ- 4,900 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 מציאת השבוע! 
באבוחצירא, 4 חד', 

3,250 ש"ח *בנורוק 
יחידה ענקית מרוהטת, 

2,200 ש"ח.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 תיווך להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 

054-7477054)23-23(_____________________________________________

וילות ובתים
 בבלעדיות דו משפחתי 

בהר שלום, 6 מפלסים, 
12 חדרים במצב שמור 
עם אוציה לחלוקה ל- 3 

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)23-23(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
5 חדרים, 125 מ"ר, פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 
ומרווחת עם חצר ענקית 

180 מ"ר. חמד נכסים,
053-3357316)23-23(_____________________________________________

 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר, 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)23-23(_____________________________________________

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

054-8194748)23-26(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא אזור 
חתם-סופר, כ- 5 חדרים, 
115 מ"ר, מיידי! רק ב- 

4,400 ש"ח. להב-נכסים,
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 בקרית-הרצוג בגני-
הזית, חדשה, 5 חדרי, 

קומה ד' + סוכה + 
מעלית + חניה, 5,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בבית-יוסף, 4 חדרים 
+ מ.שמש + סוכה, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה, 

4,800 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע ג', 2,800, מיידי.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 3 חד', ק"ב ע"ע בגן ורשא, 
חזית + 2 ארונות קיר + מזגן 
+ דוד"ש, מיידי 03-6180646 

053-2759816)23-23(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 יחידת דיור, לזו"צ, באבן 
שפרוט 11, ק"ב, מזגן, גנרטור, 

סוכה, מיידי, 052-3258679, 
058-7673752)23-24(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדים בבני-
_____________________________________________)23-24ח(ברק לקניה, 052-7396092

השקעות

 זכות לדירה בראשל"צ 
ליד עזריאלי, 660,000 ש"ח, 

מחיר סופי עד דירה, ללא עלות 
_____________________________________________)20-23(נוספת, 050-6209335

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

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

 בשיכון ה', נכס 3ק' 
מחולק להשקעה 4 יחידות 3.6 
מ' ש"ח. 054-6531111, אליהו 

_____________________________________________)23-23(רימקס

 להשקעה בהזדמנות 
נדירה! נכס המשמש כיחידת 
דיור, מתוכנן ומעוצב מדהים! 
שופץ מהיסוד, רשום בטאבו. 

אזור בקעה, קרוב למרכזי 
קניות ותחבורה ציבורית. 

מושכר ב- 3,100 ש"ח לחודש 
לתקופה ארוכה עם בטחונות. 

37,200 ש"ח בשנה 8% 
תשואה, פי 2 מהמקובל!!! רק 

465,000 ש"ח,
_____________________________________________)23-23(טל': 052-9365021

 להשכרה חנות/2 חנויות, 
26 מ"ר כ"א, קיר משותף, 

בבר כוכבה 11 ב"ב, מיידית, 
2,900 ש"ח כ"א,

052-8141717)23-24(_____________________________________________

 להשכרה במרכז ר'-עקיבא 
45 מ"ר, ק"ק, למשרד וכד', 
5,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות להשכרה 
ברבי-עקיבא 12 מ"ר, ב- 1,800 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. י.א נדל"ן, 054-8475577

מבנים
 דרוש מבנה מתאים 

לישיבה/ארגון חסד בבני-ברק 
_____________________________________________)23-24(והסביבה, 054-4227196

 דרוש מחסן או דירה, 
ק"ק, בב"ב עד 100 מטר, 

050-5961147)23-24(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

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

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

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

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

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 בגאולה! לנופש!! 
יוקרתית ונוחה + גינה, 5 חד', 

יפיפיה + חצר. בתכלת מרדכי, 
חדישה, לזוג, מ- 240 ש"ח, 

053-3131809)19-22(_____________________________________________

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

בני ברק

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

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

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

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

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

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

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 סוויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים! מאובזר קומפלט, 

מ-ה 26.6-24.7 אפשרות 
_____________________________________________)20-23(לימים, 052-9482232

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

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

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

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

אחיעזר
 דירות ארוח לשבתות 

ואירועי ערב, ק,מפוס עם חדר 
אוכל מפואר + בית מדרש. 

_____________________________________________)20-23(053-7345295, בת-שבע יעלה

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)21-24(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-33(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 יחידות נופש, לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

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

050-2187690)23-26(_____________________________________________

 מתחם דירות ללינה 
בטבריה ליד קבר הרמב"ם, 
10-60 איש, מחירים זולים, 

מתאים לקבוצות. רפאל, 
058-7123119)23-24(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

קומפלט + נדנדה + פ.ישבה,
050-8712711)23-26(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 צימר מפואר וגדול 120 
מ"ר + נוף ומדהים, בריכה 
צמודה, מתאים למשפחות 

גדולות, 055-6641468,
055-6654434)23-24(_____________________________________________

 וילה גדולה לקבוצות
15-35 איש + צימרים 

למשפחות, אפשרות לארוחות 
במקום, 054-8470433,

054-3069143)23-24(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ללקוחות רצינים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 

ללא עמלה, 050-5765449, 
054-7477054)23-23(_____________________________________________
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

מאזדה

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

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

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(מהדרין. 054-5742965

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-24/17(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

סיטרואן

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

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

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

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-527881 ,052-6024900)19-41(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/8(קבוצות, 058-7506090

 בחד-נס צימר פנטהאוז 
איכותי ומיוחד, נוף לכינרת, 

קרוב לבית הכנסת.
_____________________________________________)20-24(אבי, 054-4623705

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

כפר יעב”ץ

 דירת נופש + צימר, 15 
דקות מהים, פינת חי, משחקי 

_____________________________________________)21-22(ילדים, 055-6681561

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון
 צימר נקי ממוזג, 

משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 
לרשב"י, משפחת אלק,

04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

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

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

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

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

052-7153475)21-24(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות, 
אפשרות לפרוק והרכבה, 

058-6596683)21-24(_____________________________________________

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)22-25(_____________________________________________

יונדאי

פיאט

 יונדאי אקסנט פמילי, 
מודל 2003, יד שלישית, 

מצב מכני מעולה,
_____________________________________________)22-25(058-6180108, דב

כפר גדעון
 וילה נופש בכפר גדעון, 

30 מיטות + ברכה, לשבתות 
_____________________________________________)20-23(חתן, גיבוש, 054-8430608

 צימרים במרכז + בריכה 
פרטית, 20 דקות מהים + 

פינת חי במחיר מבצע,
055-6681561)23-26(_____________________________________________

מיצובישי

 I20 יונדאי 
2013, ידני, 23,000 ש"ח 
בסוכנות סקודה רחובות,

_____________________________________________)23-23(מיקי, 052-2557890

 מאזדה 5, 2007, יד 
שלישית, שמורה ומטופלת, 

7 מקומות, 34,000 ש"ח, 
050-5595360)23-23(_____________________________________________

 מאזדה 3, מ 2006 עד 
2009. מיקי, 052-2557890 

_____________________________________________)23-23(בסוכנות סקודה רחובות

 מיצובישי לנסר 2008 
אוטומטי 179,000 ק"מ, יד 
2 טסט לחצי שנה, 16,800 

_____________________________________________)23-23(ש"ח, 052-7220391

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2008, 7 מקומות, יד ראשונה, 

53,000 ק"מ, מצב מעולה, 
_____________________________________________)23-26(שמורה, 052-6222001

 פיאט גרנדה פינטו 2011 
ידני 16,000 ש"ח בסוכנות 

סקודה רחובות,
_____________________________________________)23-23(מיקי, 052-2557890

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

*קווים *שרות מהיר,
053-3329341)23-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אבידות

שיפור הראייה

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 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(_____________________________________________

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

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
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, 

מיזוג אוויר ושירותי נקיון 
למשרדים ומוסדות,

052-5225756)21-22(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת, 1 ב- 

160 ש"ח, 2 ב- 250 ש"ח עד 
_____________________________________________)21-33(שמרוצים! 052-7105645

מכירת בולים
 למכירה בולי דואר 

למשלוח בארץ, 15% - הנחה 
_____________________________________________)23-24(פחות, 052-7614851

 נאבדה מברגה בב"ב, 
החשובה לבעליה, המוצא נא 

_____________________________________________20-21ח(להתקשר: 054-8405331

 נמצא עט פרקטר ע"ש 
רפפורט, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)21-22ח(סימנים, 050-4145849

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

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)21-22ח(1-599-500-003

 נמצאה טבעת ב"יש חסד" 
במרכז רימונים, ניתן להתקשר 

_____________________________________________)21-22ח(למספר: 054-8439537

 אבדו תפילין באוטובוס 
ממירון לירושלים בל"ג בעומר, 

עם השם שאול חיים ב.,
_____________________________________________)21-22ח(052-7662120

 בירושלים, אבדה שקית 
קטנה עם משקפים ונגן + 

_____________________________________________)21-22ח(אוזניית, 054-8405109

 נאבד רחפן מצלמה בב"ב 
היקר לבעליו, המוצא מתבקש 

_____________________________________________)22-23ח(להתקשר: 054-8442627

 אבדו תפילין ביום ראשון 
ל"ג בעומר במירון בשטח של 
בני עקיבא עם הכיתוב רפאל 

_____________________________________________)22-23ח(חיים שיין, 054-8421549

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של רח' התור 1-5, 
_____________________________________________)23-24ח(ניתן לקבלן ב- 054-2252171

 נמצא בגדים בתיק של 
מתלה של מעיל, באוטובוס 
של חברת דרך החיים בלג 

_____________________________________________)23-24ח(בעומר, 02-5382564

 נמצא שעון יד ברח' דסלר, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7672721

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
בצבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7145526

 לפני כחודש נמצאה 
עגלת טיולון של מקלרן במצב 

חדש ממש, באזור שיכון ה', 
_____________________________________________)23-24ח(03-6184026 אחה"צ

 נמצא מפתח פלדלת 
באלעד בסביבות רח' אייר ליד 

_____________________________________________)23-24ח(רח' רמב"ם, 054-8597171

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

_____________________________________________)21-20/17(אישורים, 052-5752933

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 054-8432271

 ביה"ס מעונין במקרר 
משרדי במצב מצוין, תודה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4103290

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)23-24ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)23-24ח(תורה, 054-8432271

 מעוניין בחלקים 1-9 של 
סדרת הספרים

baker's dozen באנגלית,
_____________________________________________)23-24ח(052-7677306

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 052-7396092
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ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

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

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 מייל gmail ללא אינטרנט, 
ב- 25 ש"ח לחודש, בין 

 052-7611936 17:00-20:00
a0527611936@gmail.com)14-04/18(_____________________________________________

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

 מחשב נייד מנורו עם 
ווינדוס ואופיס, 500 ש"ח, 

052-7611936)19-21(_____________________________________________

 לחברה - דרוש מקפיא 
_____________________________________________)20-21ח(לארטיקים, 050-4128920

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים, 050-4160457

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________20-21ח(בתרומה, 054-8432271

 אני מעונין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________20-21ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________20-21ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 נדיר! איי רובוט סקובה 
)שוטף רצפות(, ב- 300 ש"ח, 
צריך תיקון בסך 1,200 ש"ח, 
לא מייצרים אותו יותר! מחיר 

של חדש - 3,000 ש"ח,
054-8454536)20-20(_____________________________________________

 אורגן ימהה טיירוס 3 עם 
סמפלר, 80 ג'יגה, מקצבים 

חסידיים + רמקולים חדשים, 
_____________________________________________)20-21(8,000 ש"ח, 054-8047828

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תמי 4, 300 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 
_____________________________________________)20-21ח(250ש "ח, 054-4273857

 טאבלט חדש תוצרת 
AKAI + נרתיק ומטען, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 מיחם חשמלי כחדש, 
חברת קיצ'ן שף, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 רדיאטור, 10 צלעות, 
כחדש - באריזה, חברת מורפי 
ריצ'ארד )חסר 4 ברגים(, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7148201 בערב

 רמקולים איכותיים כולל 
בס לא נעשה שימוש, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 053-4159884

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב, 052-7679123

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7163334, 053-3188973

 מקרר קטן מיני בר משרדי 
לבחורי ישיבה, כחדש - שימוש 

כחודש, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים, אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3188973, 052-7163334

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

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

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________))20-21ח(054-4273857

 עכבר למחשב, חדש, צבע 
להן, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-5918474

 2 ארונות אמבטיה חדיש 
+ מראה נקנה ב- 1,300, צבע 

_____________________________________________)20-21ח(אפור/לבן, 052-7607764

 ספריה לחדר ילדים + 
מכתביה לשיעורי בית, 

מצב מצוין,
650 ש"ח,

054-8527470)20-23(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)21-22ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)21-22ח(054-7432035

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים והסביבה, אופניים 

_____________________________________________)21-22ח(חשמליות, 053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך סימילאק/מטרנה 

בירושלים והסביבה,
_____________________________________________)21-22ח(053-3141470

 דרוש בתרומה מקרוגל, 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)21-22ח(בירושלים, 050-4160457

 דרוש מכשיר כושר 
בהשאלה או בסכום סימלי 
לזמן קצר עבור ילד מיוחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7141387

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 בפ"ת: מכונת כביסה 
"ווירפול" במצב טוב, פתח 

_____________________________________________)21-22ח(עליון, 500 ש"ח, 03-9307308

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(טל': 053-3100341

 מכונת כביסה בוש, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-3337530

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין,

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מאוורר טורבו הוריקן גולד 
ליין עוצמתי כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(אפור, 054-8441085

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 5 ק', 3 שנים, 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 054-5823874

 מסרטה סוני, ב- 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-4151766

 פלטה גדולה 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9985503

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה! מכונת כביסה 
מצויינת, ב- 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח()גמיש(, 052-7608061

 מזגן 3.5 כ"ס אלקו עילי, 
עובד מצוין, מפורק ומוכן 

להובלה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8428616

 טוסטר גריל פלטות 
מתחלפות "מורפיריצ'רד", 

חדש באריזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7665116

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה, חזק ביותר ויפה מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8404243

 תנור קינג דו תאי שמור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)21-22ח(מציאה! 054-8404243

 מכונת כביסה, 8 קילו, 
מצב שמור, 500 ש"ח, בני-

_____________________________________________)21-22ח(ברק, 052-7676402

 רדיאטורים בין 50 ל- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 מקרוגל כחדשה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, קריסטל, 052-7660512

 תנור גז לפסח, 5 להבות, 
כחדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 חליפות לנערים, אפור 
כהה, 100 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 מחליק שיער חדש, 
תוצ"ח, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגפון מקרפון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מאוורר טורבו, חדש, ענק, 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 שואב אבק, חדיש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 רדיאטור לחימום, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דסיק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
)21-22ח(054-4273857

 מכונה להקרנת שקופיות 
עם שלט + גלגל של 10 
שקופיות, ב- 250 ש"ח, 

פלאפון: 054-2190950, -077
_____________________________________________)21-22ח(7524135

 מערכת סטריאו פנסוניק, 
דרוש תיקון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 052-7656022

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצוין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(052-8401909 בפתח-תקווה

 מחשב לבית זכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 052-4831449

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8536423

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, 500 

ש"ח, 03-9074725,
_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד + תוכנות, 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טלפון: 052-4054469

 מצלמה קטנה ללא מסך 
גודל 1 ס"מ על 1 ס"מ, 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 נגן סנדיסק voice חדש 
כולל הקלטה + אחריות, 140 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-8464420

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצלמה דיגיטלית מסך 
מגע, חברת סמסונג, נטענת, 

חדשה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 מזגן אלקטרה 1.5 + 
מזגן כ"ס 1 של אלקטרה, ב- 

450 ש"ח. מקרר של אלקטרה 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 300 ש"ח, 052-2530036

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש, ללא צלעות + שעון 

שבת, 400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 שני איכותי - ריהוט יד 
שניה קרוב לחדש שולחנות, 

מיטות משולשות ועוד, 
מ- 20:00-23:00, בתאום, 

054-8415779)21-28(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון ושולחן 
צבע וונגה חדישים, אפ' 
לכסאות לבד או שולחן,

052-4227714)21-21(_____________________________________________

 כורסת הנקה נדנדה 
וספות מעור 2+3 בהזדמנות, 

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)22-23ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה במחיר סמלי, לבן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינים לקנות נגן 
סנדיסק ישן, 8 ג'יגה שמקליט 

_____________________________________________)22-23ח(מהרדיו, 050-4160880

 דרוש למשפחת אברך, 
ארון אמבטיה + כיור, במצב 

_____________________________________________)22-23ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות חלקים 
ואביזרים  לשיפוץ ביתי,

_____________________________________________)22-23ח(050-5343924

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 050-4160457

 בהזדמנות, תנור 2 תאים 
+ גז, בלרס כחדש, נרוסטה, 

_____________________________________________)22-23ח(490 ש"ח, 054-7748602

 מחשב נייח Dell, מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-2421622

 אורגן וולסון חום, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח, -02
_____________________________________________)22-23ח(5373056, 050-4150123

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא, ב- 500,
_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק, 3 שנים, 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים, 
שבע חודשים בשימוש, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 אופניים חשמליות, דרוש  
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מחשב נייד חברה 
איכותית וידועה, 15 אינץ + 

מטען, 500 ש"ח,
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מחשב נייד HP מיני 
 + USB קומפקטי, 3 יציאות

קורא כרטיסים, 450 ש"ח, 
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(טל': 053-3100341

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)22-23ח(טוב, 052-2786557

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר )ג - 1.45/ ר - 55/ 

ע - 58 ס"מ(, פ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 נגן סובו בלי רדיו, חדש 
באריזה, באחריות, 145 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110471

 מקרר אמקור גדול, ישן, 
מקולקל, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-4160880

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוי, 110 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-5343924

 סדין חשמלי למטה זוגית, 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-4912680

 מייבש כביסה עובד 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

  HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580, )ללא דיו(, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 תנור משולב לבן, שמור 
מאוד, 150 ש"ח )חולון(,

_____________________________________________)22-23ח(050-7869140

 מחשבים ניידים חדשים 
+ חבילת תוכנות משתלמת, 

במחירים זולים במיוחד, 
_____________________________________________)22-23(בירושלים 052-7109368

 למשפחת אברך דרוש 
ארון אמבטיה + כיור במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
_____________________________________________)23-24ח(ומקרר קטן, 050-5343924

 מכונת כביסה בוש, דגם 
wol1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 מכונת יבוש, מצב טוב, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-3337530

 אורגן רהיט במצב טוב, 
ימהה, ב - 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)23-24ח(054-2252171

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת, 

דגם 930 ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7966786

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-2421622

 מחשב נייח - 350 ש"ח. 
מחשב נייד - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים, 052-7692405

 כיריים נרוסטה על מסגרת 
שעל השיש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-7432035

 מצלמת ניקון + כרטיס 
וכניסות + מסך גדול, כולל 

נרתיק, 300 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מערכת סוני קולנועית 
- usb + רמקולים + דיסק 

MP3, ב- 450 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 תנור + כיריים של 
ברלנרנס במצב מעולה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(350 ש"ח, 050-9089110

 פלטה חמשלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(110 ש"ח, 050-5343924

 בב"ב, מזגן 3.5 כ"ס, 
אלקו עלי - עובד מצוין, מפורק 

מקצועי, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8428616

 מקרר שארפ 455 ליטר, 
אפור במצב חדש, בהזדמנות, 

052-7611946)23-26(_____________________________________________

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 נגן "דוקו" כמעט חדש, 
100 ש"ח במקום 180 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(בב"ב, 052-7600336

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממשה, אחריות 

מלאה, מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 

_____________________________________________)23-24ח(צלעות, טל': 054-8303051

 רמקול סריוס חדש 
באריזה, 12 אינטש' 2 
מקרופונים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 מקרר סמסונג 502 ליטר, 
עובד מצויין, 350 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(03-5701930, 050-4164687

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

לבן, במצב מעולה. 
_____________________________________________)23-26(שמשון 052-7669035

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7 כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(053-3346080

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

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה קוצץ 
ירקות חשמלי קנווד באריזה, 
_____________________________________________)22-23ח(ב- 150 ש"ח, 052-7966786

 מזגן חלון במצב מצוין, 
שלושה מצבים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(מס': 052-7171845

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

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

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

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59 לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 ספפה מעולה נפתחת 
לעוד מיטה + א.מצעים, 
הקודם זוכה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(7601470

 שולחן זכוכית למטבח 
איקאה + 4 כסאות, יפיפיה, 

כחדש, 350 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 כורסת לובי דמוי עור, 
עגולה, מיוחדת בצבע חום 
כהה כולל רגלי מיקל, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות איכותי, 
בעיצוב עדכני, צבוע צהבהב - 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 400, 03-6198233

 ספה 2+3 צבע שמנת, 
500 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים צבע 
ככה, 350 ש"ח, עור אמיתי, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל גדול 
נפתח + 6 כסאות, 480 

ש"ח, עץ מלא, בני-ברק, -052
_____________________________________________)23-24ח(5737813

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ספפה היירייזר תכלת, 
רק 350 ש"ח בשילוב עץ, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

לכסאות או שולחן לבד, ספות 
מעור 2+3, מיידי,

052-4227714)23-26(_____________________________________________

 6 כסאות צבע עץ בהיר, 2 
עם ידיות אבא, ריפוד המושב 

מעור, 120 ש"ח,
052-4227714)23-26(_____________________________________________

 שולחן מחשב עץ ב- 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7141735

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

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

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, במצב חדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-4359093, 052-6321169

 קומודה לחדר שינה עם 
מראה + שידה, צבע וונגה, 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 480, 052-7696264

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)23-24ח(מעולה, טל': 054-6529852

 ספפה - היירייזר מצויינת 
נפתחת + א.מצעים, הקודם 
_____________________________________________)23-24ח(זוכה, 500 ש"ח, 03-6186676

 שולחן + 6 כסאות, נפתח 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8402540

 ארון 4 דלתות סנדוויץ, 
300 ש"ח בלבד, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8411499

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
1.80X1.00 נפתח ל- 2.50, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 052-7644782

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-3286875

 שולחן וכסאות כ"ח, 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב מצוין, זוגית, מזרונים לא 

נשלפים, 450 ש"ח.
03-9323012, אלעד.

_____________________________________________)23-24ח(054-8465707

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 
_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(פל': 054-8458605

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטרו 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאירזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידדית קריסטל, 
חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7633316

 מיטת עמינח נפתחת 
בצבע כחול במצב סביר, 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-4388700

 קומודה טואלט וונגה 
מדהימה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טל': 052-7122470

 2 שידות וונגה מדהימות 
כחדשות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(052-7122470

 מיטת עמינח נפתחת 
במצב טוב, במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-2655837

 מזנון יוקרתי לכלי כסף 
עם בסיס מעץ מלא, במחיר 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8439407

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין, זוגית, 350 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-9323012, 054-8465707

 בהזדמנות מדפים לחנות 
במצב טוב, 200 ש"ח, אפשרי 

למטרות אחרות,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 מיטת נוער יחיד X ארגז 
במצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 כסא מספרה לספר או 
פאנית, ב- 500 ש"ח במקום 
_____________________________________________)21-22ח(2,500 ש"ח, 052-7145450

 ארון בגדים לבן, 5 דלתות, 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-7660512

 עמודון ספרים מסנדוויץ, 
איכותי כולל ארון למטה, 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 פינות אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות כל הגדלים, 
_____________________________________________)21-22ח(100-200 ש"ח, 054-4273857

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-3286875

 לחדר ילדים, מזרון אורך 
1.82 ס"מ, רוחב 74, עובי 6, 

במצב מעולה, כחדש, 120 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 מיטה נפרדת עם מזרון 
עבה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 סטנדר מתכוונן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מצב מצוין, 052-7660512

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 100 ש"ח גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 כסא על גלגלים, 95 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים, עור 
אמיתי, מצב מצוין, 480 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 למסירה בב"ב, 2 מיטות 
במצב מצויין - ללא מזרונים, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון 
ספרים, 3 מטר - עם ויטרינה, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון בגדים 
במצב מצוין - 5 דלתות, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 שולחן מחשב איכותי, 
תוצרת צרפת כחדש, 200 

ש"ח, מיוחד מאוד,
_____________________________________________)22-23ח(052-7655688

 שולחן מחשב חדש! 
כולל ארונית ומדף - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 050-4160833

 ספה גדולה פינתית לבנה, 
נוחה, דמוי עור, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ספה פינתית קטיפה בורדו 
עם פרחים, מחיוחדת, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7681462

 מיטת היי רייזר תכלת + 
עץ, 450 ש"ח, 050-9089110 

_____________________________________________)22-23ח(או: 054-7748602

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ארון 4 דלתות ומיטה 
יהודית ללא מזרונים, 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8411499

 בפ"ת, שולחן + ספריה 
מחוברת מעל, צבע בוק 

 98X2.14 ומעט תכלת גובה
 78X78 ,ארונית תואמת +
במצב מעולה, 430 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-6474999

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 70 ש"ח למדף 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 שולחן לסת"ם עם תאורה, 
ב- 500 ש"ח, פל': -052

_____________________________________________)22-23ח(7605468, 052-7605468

 שולחן למטבח, דו צדדי, 
מתקפל, צבע חום במצב טוב, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה, טל': 054-6529852

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

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 כסא מתכוונן על גלגלים 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 שידה 2 מגירות, 120 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מ ספריה למחשב, כמו 
חדשה - 350 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רכגל 
כסופה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 2 עמודונים עם דלתות 
מזכוכית, 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4193382

 בב"ב תוכי דררה ב- 90 
ש"ח, אפשרות להחלפה, 

_____________________________________________)22-23ח(בטל': 052-7663092

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-3286875

 כסא נדנדה עתיק, צבע 
חום + ריפוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח()חולון(, 050-9869140
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, וירטינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 אופניים לכל הגילאים 
מ- 100 ש"ח תיקון ומכירת 

_____________________________________________)19-21(חלקים וחלפים, 054-9985503

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

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

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 כחדש - ארון אמבטיה 
ללא כיור, רוחב 80 ס"מ, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, שידה מעץ 
מלא, 2 מגירות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 ספה לבנה פינתית גדולה, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 490 ש"ח, 050-9089110

 מיטה מתקפלת עם מזרון, 
חדש עם הנילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, י-ם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-2633790

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

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 ספה כפולה X ארגז, 
נפתח למיטה במצב טוב 

וחזק, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 ספה דו מעור איטלקי חום 
דובדבן, 200 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8404243

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצוין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת תאומים "טיולון" 
_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, 054-7432035

 עגלת טיולון במצב מצוין 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8413099

 עגלה בצבע שחור במצב 
מצוין במחיר מציאה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 054-8439073

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 עגלת "מדריד" של 
דוקטור בייבי, מגיל לידה, 100 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 מציאה! למכירה 
פאה של שבי פלס, צבע 

_____________________________________________)21-22(שחור,050-4108911

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8454536

 סגריות: כאמל רוסי, 215 
ש"ח. פרלמנט רוסי, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8419714

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 שטר 20 ש"ח, במהדורת 
60 שנה למדינה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7179802

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 תוכי מסוג קוואקר, 300 
ש"ח כל אחד במקום 400, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8401517

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 סירים ומחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)21-22ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 טלית כחדשה תמני גודל 
80, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, מ- 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 מעמד לאורגן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מתכוונן, 052-7660512

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים, תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 050-5206337

 אופנים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8 

ומעלה, יפות )ומצוינות(, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 זיכוי לכובע פנתר בברון, 
ב- 430 ש"ח )אפשרי לשדרג 

_____________________________________________)21-22ח(לרוצ'ה(, 052-7100955

 בושם "סילבר" חדש לא 
נעשה שימוש! רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(053-4159884

 משקפי שמש לאישה, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, מעולה, גמיש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9784433

 שמיכה זוגית חדשה - 50 
ש"ח, טל': 02-6250482, 

_____________________________________________)21-22ח(ירושלים

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 רולר מתכוונן למידות 
שונות, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-6180473

 3 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42,44 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8408197

 שעון קסיו רצועות עור, 60 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 2 שעונים, רצועות ברזל: 
1 ב- 50 ש"ח, 2 ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  אופני BMX מידה 14, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  אופני BMX, מידה 18, 
_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח, 03-6188471

  סידור קטן, עור אמיתי, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  מצית טורבו בצורת 
שעון עובד )ב"ב(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  שעון אומקס, דרוש 
החלפת זכוכית, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  עט עם כיסוי מעור לפקק 
נשלף לדיסק און קי, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח, 052-3463482

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום, מידה 44, חדשות, 

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח, 052-7692405

 אופנים 20" ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(בפלא': 054-5385013 )ב"ב(

 אופנים הילוכים 26", ב- 
300 ש"ח, בפלא':

_____________________________________________)21-22ח(054-5385013 )ב"ב(

 תיק גדול חברת קיפלינג 
מקורי, חדש באריזה, צבע 

כחול, 300 ש"ח )גמיש(,
_____________________________________________)21-22ח(052-7179099

 נעלי סקוני חדשות, 37.5 
כסוף משולב, ב- 200 בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב, 054-8471070

 מתקן מים כולל מסננים, 
500 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 בריכה מחומר מאוד חזק, 
250 ש"ח, )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 שעון יד לגבר חברת 
superdry איכותי ברמה, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(120 ש"ח, 052-5918474

 בייביסנס 4 באריזה 
כחדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8400242

 מיטת תינוק כחדשה, 
שמנת, 500 ש"ח כולל מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(והובלה, 054-8400242

 עגלת תינוק משולבת, 
חדש באריזה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-7667128

 לול תינוק + מזרון, כחדש, 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח, 03-6182911

 עגלת תאומים במצב 
מצוין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע לבן, 320 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 350 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
180 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 עגלת ציקו לייט וואי 
FLUO צבע ירוק במצב 

מעולה - ללא פגוש קדמי, 
מחיר: 380 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)22-23ח(052-7125823

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-7676969

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-7432035

 שידת החתלה, 260 
ש"ח בלבד, עץ מלא, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עגלת סילבר קוסט + 
שק שינה ותיק תואם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7675934

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצויין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)22-23ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת שכיבה חדשה 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 מיטת תינוק "שילב" 500, 
_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 שמלת ערב סגולה 
ארוכה מהממת, כולל חולצת 

בסיס תואמת, נלבשה פעם 
אחת בלבד! מחיר 180 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 052-7125823

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 + voice נגן סנדיסק 
הקלטה + אחריות, 16 ג'יגה, 

_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח, 054-8464420

 גמבוי + נגן ומצלמה, 230 
ש"ח במקום 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6182130

 מכשיר סודה סטרים, חדש 
ללא שימוש + בקבוק, 100 

ש"ח, לפרטים: 053-3176630 
_____________________________________________)22-23ח(או 02-5371981

 לגו מכבי אש גדול, חברת 
לגו, חדש באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 אופניים 26 של חברת 
TREK דגם 4400, מצויינת, 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח, 054-8496816

 שעון חתנים יוקרתי 
מחברת MOVADO, ציפוי 

זהב, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 אופניים חדשות כמעט 
ללא שימוש, 21 הילוכים, 

הקודם זוכה, רק ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8525012

 מיכל אחסון גדול 
לקורנפלקס, מיוחד כמו במלון, 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח, 050-9089110

 מעיל 3XL, ענק, עבה 
מאוד, 500 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)22-23ח(050-9869140

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)22-23ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 290 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 מזוודה טרול גדולה עם 
גלגלים במצב טוב, צב עשחור, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח, 052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 2 תוכונים + כלוב + כל 
האביזרים + תא הטלה, ב- 

_____________________________________________)22-23ח(170 ש"ח, 054-8415693

 וילון לסלון 2X5, מתאים 
ל- 3.5 מטר, צבע בז', 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8439777

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים, מדוגמות, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,160X200 ,בז'/מוקה, סטאן
_____________________________________________)22-23ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

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

_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מסכת ב"ק וילנא החדש 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8471351

 ספרי ברסלב יד שניה, 
2-10 ש"ח, טל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 נהר הסולם 21 כרכים, 
150 ש"ח, בטל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 אופני ילדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(054-6650809

 זוג תוכים וכלוב, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(054-6650809

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מהרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה וכן 

משפך גינה בינוני, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 תיק נשים, זארה, גדול, 
שחור בהזדמנות, כחדש, 170 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש, 054-5485613

 כרטיסיות מתכונים 
לידלים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)22-23ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעי, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831494

 כיורים במידות מיוחדות, 
37X24 ס"מ - חדש, 200 
ש"ח, כחדש - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7628661

 למסירה, מרווה לצמא, 
שנת תשס"א-תשס"ו 

_____________________________________________)21-22ח(מאוגדים. 054-8429020, י-ם

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(03-9074725, 054-8412903

 אוכל לתוכים/קנרים, 15 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65X0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 עגלת ברייטקס שכיבה + 
טיולון מצב כמו חדש, ב- 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 053-3180904

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7966786

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)23-24ח(052-8380655

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק כחדשה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש. 

_____________________________________________)23-24ח(ירושלים, 052-7611433

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 שידת החתלה, צבע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7606681

 מיטת תינוק מעץ מלא 
עם גלגלים במצב טוב, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 03-9307308

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 עגלת תינוק + אמבטיה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8462466

 עגלת פג כולל אמבטיה 
ותקי תואם, הופך לטיולון, 
במציאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 עגלת דר' בייבי כחדשה 
צבע שחור/אפר, ידית 

מתהפכת, 300 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 מיטת תינוק משכל עץ 
מלא לבנה כולל מזרון, רק 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שידת החתלה עץ מלא 
על גלגלים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 לול תינוק צבע לבן, 150 
ש"ח, בני-ברק, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כסא רכב עד גיל 3, מצב 
מצוין, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה לתליה על משקוף 
עד משקל 11.3 ק"ג כחדשה, 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7644782

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-7396092

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מספר זהב ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7167777

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 052-4831449

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להשכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)23-26(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 בית ילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות מהאריזה, 
דלת 70, וונגה, מעוצבת, 

חלונות, ב- 500,
_____________________________________________)23-24ח(052-7681174

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מילון צרפתי 1814 
 LAROUSSE עמודים

תמונות צבעוניות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
בים כחדשים, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)23-24ח(זמיר, 40 ש"ח, 050-5206337

 מצלמת קנון 145 איקסוס 
במצב מצוין, פרטים בטלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7158960

 אופניים למסירה, 18 
אינץ BMX, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5746201

 BMX אופני הילוכים 
ב- 300 ש"ח, גמיש, 26 אינץ' 

_____________________________________________)23-24ח()ירושלים(, 052-7672445

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 050-9089110

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)23-24ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח, 052-4831449

 שעון סוויטש לגבר, חדש 
באריזה, רצועה מתכת, 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7644782

 משחק מודולר כבישים 
כ- 100 חלקים, 95 ש"ח )חצי 

_____________________________________________)23-24ח(מחיר(, בב"ב, 052-7600336

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 ספר יד יהודה, הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)23-24ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(054-9784433

 שלווים יפנים למכירה, 
1 ב- 25 ש"ח, 2 ב- 45 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 054-8407777

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 צידנית רכב מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 משקפי שמש ברמה 
חברת "אופטיקנה" חדש ב- 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-5918474

 מצלמה חברת סמסונג, 
דיגיטלית, משוכללת מאוד, 
מסך מגע, נטענת, ב- 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-5918474

 שעון יד חדש לגבר עם 
תאריך, 120 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-5918474

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

_____________________________________________)23-24ח(054-8303057

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

_____________________________________________)23-24ח(054-8303051

 רפואות תימן ג' ספרים - 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 050-4147729

 דשא סינטטי 2X4 מטר, 
44 מ'מ, חדש באריזה, רק 
_____________________________________________)23-24ח(400 ש"ח, 050-4184747

 חלון צבע משי + תריס 
גודל 90 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-7154392

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7154392

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 320 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 עגלה קטנה עם ידית 
ארוכה שנהפך לאופנים, 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-9089110

 לול כחדש מתקפל לקטן, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 180 ש"ח, 050-9089110

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
כחדש, רק 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 100 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 עגלת תינוק חכדשה, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לילד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אמבטיה לתינוק גיגית + 
מעמיד, 60 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7690532

 עגלה שנשכבת כמעט 
לגמרי, 250 ש"ח )בירושלים(, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 400 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-5206337

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 

JANE-RIDER, כחולה, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טל': 052-7177539

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8432271

 מיטת תינוק לבנה 
כחדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8536423

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 052-7600336

 סורג מקסידור - מגולוון 
 - 1.24X1.90 עם פגם קטן

)ניתן לקצר את המידה(, 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-4147729

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

_____________________________________________)23-24ח(054-9303051





*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה 
 מראש *פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

הלוואת "רק בשמחות" 
עד 200,000 ₪

כדי שהשמחה שלכם תהיה כמו שאתם באמת רוצים
 שתי הלוואות עד 100 א' ₪ כל אחת  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים   כרטיס אשראי חינם לשנתיים

 במרכנתיל יש לך תמיד עם מי לדבר,
אנחנו מחכים לך בסניף עם מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

חייגו עכשיו למרכנתיל 2524*
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כל רגע גדול, 
מורכב מאינספור פרטים קטנים.

בשביל זה אנחנו כאן.
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